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1. Εισαγωγή 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ECVET» για την Εκπαίδευση στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

την Ισότητα των Φύλων έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε 

περιπτώσεις αντίστασης στο κομμάτι της ισότητας. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις ικανότητες 

της συναισθηματικής νοημοσύνης για την επίτευξη της προώθησης της ισότητας των φύλων. 

Πρόκειται για ένα έργο ERASMUS+ KA2, που υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον 

Σεπτέμβριο του 2022. Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά οργανισμούς, από έξι χώρες, με 

μεγάλη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, την εκπαιδευτική καινοτομία, το φύλο 

και τις κοινωνιολογικές μελέτες περί αυτού, την ψυχολογία και τις νέες τεχνολογίες. 

Το «WE MEN» στοχεύει στο να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες προκλήσεις, βελτιώνοντας 

τις μεθόδους διδασκαλίας στην εκπαίδευση της συναισθηματικής νοημοσύνης και ισότητας 

των φύλων για εκπαιδευτές ενηλίκων. 

Οι ΣΤΟΧΟΙ του έργου είναι: 

- Σχεδιασμός, δοκιμή και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας στην 

Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων και προώθηση συμμετοχής και των δύο φύλων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων, ειδικά σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν την ισότητα των 

φύλων. 

- Ο καθορισμός ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ECVET» για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη, εστιάζοντας στο προσωπικό πλαίσιο και τη μετασχηματιστική προσέγγιση. 

-Εφαρμογή και ανάπτυξη μιας ανοιχτής διαδικτυακής πλατφόρμας B-Learning (IO2), με 

ποιοτικά ψηφιακά εργαλεία για την εξάσκηση των εκπαιδευτών ενηλίκων σε «EI & GET». 

- Ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου για την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης για την 

εκπαίδευση ενηλίκων σε «ΕΙ & GET (IO3)». 

Αυτό το έγγραφο, που γράφτηκε από την «Asociación la Bien Pagá» παρουσιάζει τις ακόλουθες 

ενότητες: 

1. Εισαγωγή 

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «WE MEN ECVET» 
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3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα WE MEN ECVET για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ισότητα 

των φύλων 

4. Πλαίσιο ικανοτήτων στην ισότητα των φύλων και της συναισθηματική νοημοσύνη 

 

WE MEN βασικές έννοιες 

Ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης - Οι βασικές συναισθηματικές αρχές ή ικανότητες 

στην συναισθηματική νοημοσύνη είναι: αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, κίνητρο, ενσυναίσθηση, 

κοινωνικές δεξιότητες, ενεργητικότητα και δημιουργικότητα στον τρόπο αντιμετώπισης και 

επίλυσης προβλημάτων (García-Fernández και Jiménez-Mas, 2010). 

Ισότητα των φύλων - Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι και οι άνδρες και οι γυναίκες 

πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα, ίδιες παροχές, ίσες ευκαιρίες, ίσες ποινές και να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό σε όλες τις πτυχές της καθημερινής τους ζωής: εργασία, 

υγεία, εκπαίδευση. 

Μικρομαχισμοί - Στάση ή πράξη που είναι σεξιστική, αλλά δεν γίνεται αρχικά αντιληπτή επειδή 

είναι καθημερινή ή κοινωνικά αποδεκτή. 

Νέες αρρενωπότητες - Η έννοια της «νέας αρρενωπότητας» μπορεί να νοηθεί ως ένα 

αναδυόμενο κίνημα ανδρών ή ομάδων ανδρών, που υποστηρίζουν την ισότητα μεταξύ ανδρών 

και γυναικών σε όλες τις πτυχές της ζωής και που αγωνίζονται για την εξάλειψη της σωματικής 

ή ψυχολογικής βίας κατά γυναικών, παιδιών, ηλικιωμένων, αλλά και αντρών. 

2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «WE MEN ECVET» 

2.1. Ανάλυση των επιπέδων των  Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πλαισίων Προσόντων  

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΠΠΠ) είναι ένα εργαλείο που διευκολύνει την ερμηνεία των 

εθνικών προσόντων. Με τη σειρά του, αυτό το πλαίσιο στοχεύει στην προώθηση της 

κινητικότητας τόσο των εργαζομένων όσο και των μαθητών, προωθώντας την προσωπική 

ανάπτυξη και τη διά βίου μάθηση σε όλη την Ευρώπη. 

Το «ΕΠΠ», είναι ένα πλαίσιο οκτώ επιπέδων για όλα τα προσόντα, το οποίο βασίζεται στα 

μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις) (βλ. Πίνακα). Είναι μια ολοκληρωμένη 

χαρτογράφηση όλων των τύπων και των επιπέδων προσόντων στην Ευρώπη. 

Γνώση  Ικανότητες  Ευθύνη & Αυτονομία 
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Περιγράφεται η θεωρητική 

και/ή λειτουργική γνώση 

Περιγράφεται η γνωστική (που 

περιλαμβάνει τη χρήση 

λογικής, κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης) και η 

πρακτική (που περιλαμβάνει 

τις χειροτεχνικές δεξιότητες 

και τη χρήση υλικών και 

εργαλείων) ικανότητα. 

Περιγράφεται ως η 

ικανότητα του μαθητή να 

εφαρμόζει και να αξιοποιεί 

τις γνώσεις και δεξιότητές 

του αυτόνομα και με 

υπευθυνότητα. 

 

Το πρόγραμμα «WE MEN ECVET» αναπτύσσεται σύμφωνα με «ΕΠΠ», λαμβάνοντας υπόψη τις 

προδιαγραφές και τα εθνικά πλαίσια των χωρών - εταίρων του έργου (βλ. Πίνακα XX).



Erasmus + Strategic partnership for adult education 
2020-1-UK01-KA204-079258 

6 
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί  να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΠ ΙΣΠ ΗΝ. ΒΑΣ. ΛΙΘ ΕΛΛ ΕΣΘ ΙΡΛ 

 

ΕΠΠ 8 

ΕΠΠ 8 

Διδακτορικό 

SCQF Επίπεδο 12  

Διδακτορικά Πτυχία 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

ΕΠΠ 8 

Διδακτορικό δίπλωμα  

ΕΠΠ 8 

Διδακτορικό 

ΕΠΠ 8 

Διδακτορικό δίπλωμα 

Επίπεδο 8 

επαγγελματικά προσόντα 

ΕΠΠ 10 

Διδακτορικό δίπλωμα 

Ανώτερο Διδακτορικό 

 

 

 

 

ΕΠΠ 7 

ΕΠΠ 7 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

SCQF Επίπεδο 11 

Μεταπτυχιακά 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SVQ 5 

 

ΕΠΠ 7 

Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα 

Άδεια ασκήσεως 

εργασίας 

ΕΠΠ 7 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

σπουδών 

(Πανεπιστήμια/τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΤΕΙ)-

τριτοβάθμια εκπαίδευση) 

ΕΠΠ 7 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Επίπεδο 7 

επαγγελματικά προσόντα 

ΕΠΠ 9 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Επαγγελματικό Βραβείο 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΠ 6 

ΕΠΠ 6 

Πτυχίο 

 

SCQF Επίπεδο 10 

Πτυχίο  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SCQF Επίπεδο 9 

Πτυχίο/ Συνηθισμένο 

Πτυχίο 

Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SVQ 4 

  

ΕΠΠ 6 
Πτυχίο  

Επαγγελματικό πτυχίο 

ΕΠΠ 6 
Πτυχίο (Πανεπιστήμια/ΤΕΙ-
τριτοβάθμια εκπαίδευση) 
 

ΕΠΠ 6 

Πτυχίο 

Δίπλωμα επαγγελματικής 

τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Επίπεδο 6 επαγγελματικά 

προσόντα 

ΕΠΠ 8 

Πτυχίο με Άριστα 

Ανώτερο δίπλωμα 

Επαγγελματικές 

Διακρίσεις 

ΕΠΠ 7 

Συνηθισμένο πτυχίο 

Επαγγελματικές 

Διακρίσεις 
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ΕΠΠ 5 

ΕΠΠ 5 

Δίπλωμα τεχνολογικής 

εξειδίκευσης 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και 

επαγγελματική 

πιστοποίηση 

SXQF Επίπεδο 8 

Δίπλωμα από Ανώτερη 

Εκπαίδευση 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SVQ 4 

 

SCF Επίπεδο 7 

Πιστοποιητικό Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SVQ 3 

ΕΠΠ 5 

Δίπλωμα ΕΕΚ 

Πιστοποιητικό 

σπουδών-

εκπαιδεύσεων 

ΕΠΠ 5 

Μεταπτυχιακός τίτλος για 

πτυχιούχους μαθημάτων 

ΕΠΑΛ, επιπέδου 5 

(μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο) 

Πτυχίο επαγγελματικής 

κατάρτισης 

(μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο) 

(ινστιτούτο επαγγελματικής 

κατάρτισης) 

Πτυχίο επαγγελματικής 

κατάρτισης 

(μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο) 

Πτυχίο μεταπτυχιακού και όχι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 

«πτυχίο» 

ΕΠΠ 5 

Πιστοποιητικό ΕΕΚ, 

επίπεδο 5 

Επίπεδο 5 επαγγελματικά 

προσόντα 

ΕΠΠ 6 

Πιστοποιητικό Ανώτατης 

Εκπαίδευσης 

Επαγγελματικές 

Διακρίσεις 

 

 

 

 

 

ΕΠΠ 4 

ΕΠΠ 4 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση και 

επαγγελματική 

πρακτική άσκηση 

  

SCQF Επίπεδο 6 

Πιστοποιητικά Ανώτερης 

Εκπαίδευσης 

Βραβεία Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης 

SVQ 3 

  

ΕΠΠ 4 

Δίπλωμα 

επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης 

ΕΠΠ 4 

Δίπλωμα από Επαγγελματικό 

σχολείο 

Δίπλωμα Επαγγελματικού 

Λυκείου 

Πιστοποιητικό από ΕΠΑΛ 

Πιστοποιητικό Γενικού Λυκείου 

ΕΠΠ 4 

Πιστοποιητικό ανώτερης 

δευτεροβάθμιας γενικής 

εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό ανώτερης 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

Πιστοποιητικό ΕΕΚ, 

επίπεδο 4 

SCQF Επίπεδο 4 

επαγγελματικά προσόντα 

ΕΠΠ 5 

Πιστοποιητικό Επιπέδου 5 

Επαγγελματικές 

Διακρίσεις 

Πιστοποιητικό 

αποφοίτησης   
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ΕΠΠ 3 

ΕΠΠ 3 Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

SCQF Επίπεδο 5 

Εθνικά πιστοποιητικά 

Βραβεία Εθνικής Εξέλιξης 

SVQ 2 

ΕΠΠ 3 

Δίπλωμα ΕΕΚ 

Πιστοποιητικό 

κατώτερης 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

ΕΠΠ 3 

Πιστοποιητικό σχολείου 

επαγγελματικής κατάρτισης 

(μετά το Λύκειο) 

Πιστοποιητικό ΙΕΚ (κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση) 

ΕΠΠ 3 

Πιστοποιητικό ΕΕΚ, 

επιπέδου 3 

Επίπεδο 3 επαγγελματικά 

προσόντα 

ΕΠΠ 4 

Πιστοποιητικό 

αποφοίτησης 

Πιστοποιητικό επιπέδου 4 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΠ 2 

ΕΠΠ 2 

Τρίτος κύκλος βασικής 

εκπαίδευσης 

Τρίτος κύκλος βασικής 

εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής 

πιστοποίησης 

 

SCQF Επίπεδο 4 

Εθνικά πιστοποιητικά 

Βραβεία Εθνικής Εξέλιξης 

SVQ 1 

ΕΠΠ 2 

Δίπλωμα ΕΕΚ 

ΕΠΠ 2 

Απολυτήριο σχολείου 

(υποχρεωτικό) 

ΕΠΠ 2 

Πιστοποιητικό βασικής 

εκπαίδευσης 

Πιστοποιητικό ΕΕΚ, 

επιπέδου 2 (χωρίς 

υποχρεωτική βασική 

εκπαίδευση) 

Επίπεδο 2 επαγγελματικά 

προσόντα 

ΕΠΠ 3 

Πιστοποιητικό Επιπέδου 3 

 

 

ΕΠΠ 1 

ΕΠΠ 1 

Δεύτερος κύκλος 

βασικής εκπαίδευσης 

SCQF Επίπεδο 3 

Εθνικά πιστοποιητικά 

Βραβεία Εθνικής Εξέλιξης 

ΕΠΠ 1 

Δίπλωμα ΕΕΚ 

ΕΠΠ 1 

Πιστοποιητικό από το Δημοτικό 

Σχολείο (υποχρεωτικό) 

ΕΠΠ 1 

Πιστοποιητικό βασικής 

εκπαίδευσης για το 

εθνικό πρόγραμμα 

σπουδών για ειδικά 

σχολεία (για μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες) 

ΕΠΠ 2 

Πιστοποιητικό επιπέδου 2 

ΕΠΠ1 

Πιστοποιητικό επιπέδου 1 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

Το πρόγραμμα «WE MEN ECVET» απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις προδιαγραφές της εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες εταίρων, το πρόγραμμα αντιστοιχεί 

στο επίπεδο ΕΠΠ 4 (βλέπε πίνακα), που περιλαμβάνει και τα Εθνικά Πλαίσια Προσόντων (ΕΠΠ) 

των χωρών εταίρων. 

Γνώση Δεξιότητες Υπευθυνότητα και 

Αυτονομία 

Πρακτικές και θεωρητικές 

γνώσεις γενικού φάσματος 

σε ένα πεδίο εργασίας ή 

σπουδών 

Μια σειρά γνωστικών και 

πρακτικών δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την εύρεση 

λύσεων σε συγκεκριμένα 

προβλήματα σε έναν τομέα 

εργασίας ή σπουδών 

Αυτοδιαχείριση των 

εργασιακών ή 

σπουδαστικών πλαισίων, 

που υπόκεινται σε αλλαγές. 

Ανάληψη ευθύνης για την 

αξιολόγηση και τη βελτίωση 

των δραστηριοτήτων 

εργασίας ή σπουδών. 

 

2.2. Μονάδες «ECVET»  

Το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (ECVET)» είναι ένα σύνολο μεθοδολογικών και τεχνικών πόρων, που προωθεί τη δια 

βίου μάθηση και την κινητικότητα των εργαζομένων και των εκπαιδευόμενων. Αυτό το 

ευρωπαϊκό εργαλείο προωθεί αναγνώριση των προσόντων στην αγορά εργασίας. Με άλλα 

λόγια, διασφαλίζει τα ατομικά μαθησιακά αποτελέσματα, ενισχύοντας την ισότητα μεταξύ της 

τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. 

Το «WE MEN ECVET» θα αναλύσει τα ακόλουθα θέματα: 

●   Μαθησιακές Μονάδες 

●   Μαθησιακά αποτελέσματα (Γνώση, Δεξιότητες και Ευθύνη & Αυτονομία). 

●   Ώρες μάθησης (κατανομή αντίστοιχων μονάδων ECVET): ώρες επικοινωνίας, πραγματιστικές 

ώρες, αυτο-μελέτη και αξιολόγηση. 

Με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, 1 μονάδα ECVET αντιστοιχεί σε περίπου 25 

ώρες μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη την αυτο-μελέτη, τις μαθησιακές ώρες και την 

αξιολόγηση. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Κάθε ενότητα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «WE MEN ECVET» για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και την Ισότητα των Φύλων θα έχει κατά προσέγγιση διάρκεια 25 ωρών, για 1 

μονάδα «ECVET». Υπό αυτή την έννοια, το σύνολο αυτού του προγράμματος είναι 175 ώρες, 

για 7 μονάδες «ECVET». 

3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «WE MEN ECVET» για τη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και την Ισότητα των Φύλων  

Το πρόγραμμα «WE MEN» στοχεύει στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στη 

συναισθηματική νοημοσύνη και στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων στους 

εκπαιδευτές ενηλίκων. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές 

ενηλίκων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) ένα εργαλείο που ενισχύει την αναγνώριση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό, οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ECVET» είναι οι ακόλουθοι: 

●      Ανάπτυξη Θεωρητικού Πλαισίου, μέσω της ανάλυσης των Εθνικών & Ευρωπαϊκών 

Πλαισίων Προσόντων. 

●      Προσδιορισμός ενός πλαισίου ικανοτήτων, προσαρμοσμένο στους εκπαιδευτές ενηλίκων. 

●      Καταχώριση των μαθησιακών μονάδων, που απαιτούνται για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

«ECVET». 

●      Καταγραφή Μαθησιακών Αποτελεσμάτων, ως προς τη Γνώση, τις Δεξιότητες και την 

Ευθύνη και την Αυτονομία. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «WE MEN» είναι ταξινομημένο σε τέσσερις διαστάσεις που έχουν 

κοινά θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία για την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές ενηλίκων να μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα σε αυτό το θέμα: 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1: Συναισθηματική Νοημοσύνη 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2: Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3: Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώνονται στις προσωπικές ανάγκες και τη 

μετασχηματιστική προσέγγιση 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4: Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ισότητα των Φύλων στον ψηφιακό κόσμο: 

κίνδυνοι & ευκαιρίες 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί  να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

Διάσταση  Ενότητες Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μαθησιακές 

Ώρες 

Μονάδες 

«ECVET» 

Συναισθηματική νοημοσύνη 1. Η ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

25 1 

2. Τα οφέλη των ικανοτήτων της συναισθηματικής νοημοσύνης 25 1 

Εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 3. Προοπτική φύλου 25 1 

4. Ο ρόλος των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 25 1 

 

Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώνονται στις 

προσωπικές ανάγκες και τη 

μετασχηματιστική προσέγγιση 

5. Στρατηγικές, εργαλεία και μέθοδοι για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

25 1 

6. Μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση της ανδροκρατίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

25 1 

Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ισότητα των 

Φύλων στον ψηφιακό κόσμο: κίνδυνοι & 

ευκαιρίες 

7. Ισότητα των φύλων στο διαδίκτυο μέσω της συναισθηματικής 

νοημοσύνης  

25 1 

 175 7 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

3.1. Περιγραφή των Προφίλ  

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «WE MEN» περιλαμβάνει συνολικά 7 μαθησιακές μονάδες (LU). 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WE MEN ECVET»: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΦΙΛ 

Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) ένα εργαλείο 

που ενισχύει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Επίπεδο ΕΠΠ level Μονάδες 

«ECVET»  

Τύπος Εκπαίδευσης Ομάδα-στόχος 

4 7 Διαδικτυακή 

Μάθηση 

Εκπαιδευτές Ενηλίκων (κατά προτίμηση 

άνδρες, χωρίς να αποκλείονται οι γυναίκες) 

 

Διάσταση 1 Διάσταση 2 Διάσταση 3 Διάσταση 4 

2 Μαθησιακές Ενότητες 

50 ώρες 

2 μονάδες «ECVET» 

2 Μαθησιακές Ενότητες 

50 ώρες 

2 μονάδες «ECVET» 

2 Μαθησιακές Ενότητες 

50 ώρες 

2 μονάδες «ECVET» 

1 Μαθησιακή Ενότητα 

25 ώρες 

1 «ECVET» 

 

Συνολικές 

Μαθησιακές Ώρες 

Συνεδρίες  Αυτοδιδασκαλία Αξιολόγηση 

175 100 60 15 

 

Οι μαθησιακές ώρες που προβλέπονται για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «WE MEN ECVET», 

όπου κάθε 25 ώρες μάθησης αντιστοιχούν περίπου σε: 

Συνολικές 

Μαθησιακές Ώρες 

Συνεδρίες  Αυτοδιδασκαλία Αξιολόγηση  

25 15 8 2 

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Τα εργαλεία αξιολόγησης του προγράμματος «WE MEN ECVET» είναι: αυτο-αξιολόγηση, 

μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, μικρά τεστ (π.χ. ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών), 

τεστ σύντομης απάντησης (γραπτή δοκιμασία) και παρουσίαση των έργων. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

4. Πλαίσιο ικανοτήτων για την ισότητα των φύλων & τη συναισθηματική 

νοημοσύνη 

 

 

 

 

 

 

Δ1. Συναισθηματική 

νοημοσύνη 

Δ2. Εκπαίδευση για την 

ισότητα των φύλων 

Δ3. Εστίαση 

εκπαίδευσης στις 

προσωπικές ανάγκες των 

εκπαιδευομένων και 

στην μετασχηματιστική 

προσέγγιση 

Δ4. Συναισθηματική 

νοημοσύνη & ισότητα των 

φύλων στο διαδίκτυο: 

κίνδυνοι και ευκαιρίες. 

Δ1 ΜΕ1 

Ανάπτυξη ικανοτήτων 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Δ1 ΜΕ2 

Οφέλη ικανοτήτων 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Δ2 ΜΕ3 

Αναδιάρθρωση της 

προοπτικής του φύλου 

Δ2 ΜΕ4 

Ο ρόλος των ανδρών 

στην εκπαίδευση για 

την ισότητα των φύλων 

Δ3 ΜΕ5 

Στρατηγικές, εργαλεία και 

μέθοδοι για την 

προώθηση της ισότητας 

των φύλων στην 

εκπαίδευση ενηλίκων 

μέσω της 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

Δ3 ΜΕ6 

Μεθοδολογίες για την 

αντιμετώπιση της 

ανδροκρατίας στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Δ4 ΜΕ7 

7. Ισότητα των φύλων στο 

διαδίκτυο μέσω της 

συναισθηματικής νοημοσύνης

  

 

 

 

 Συναισθηματική 
νοημοσύνη  

Εκπαίδευση για την 
ισότητα των φύλων 

 Εστίαση εκπαίδευσης στις 
προσωπικές ανάγκες των 
εκπαιδευομένων και στην 

μετασχηματιστική προσέγγιση 

 
Συναισθηματική νοημοσύνη 
& ισότητα των φύλων στο 

διαδίκτυο: κίνδυνοι και 
ευκαιρίες. 

 Διαστάσεις 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται στη Συναισθηματική Νοημοσύνη. Τα θέματα που θα 

αναλύσουμε είναι: 

- Έννοια, τύποι και λειτουργίες συναισθημάτων 

- Έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης 

- Έννοια συναισθηματικής αγωγής 

- Ανάπτυξη συναισθημάτων  

- Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας 

- Σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης ως προς τον τομέα της επιρροής 

- Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην επίτευξη των στόχων και στην 

προώθηση των κινήτρων 

- Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις (παράγοντες 

κοινωνικοποίησης) 

 

Δ1 ΜΕ1 Ανάπτυξη ικανοτήτων στη συναισθηματική νοημοσύνη 

Υπεύθυνος Περιεχομένου: «ASPIRE» 

Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: 
Να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα κατάρτισης που δε θα κάνει διακρίσεις, θα συνδέει τη 
συναισθηματική νοημοσύνη και την ισότητα των φύλων και θα ενδυναμώνει τους μαθητές 
για την καλύτερη διαχείριση καταστάσεων σε αυτά τα πλαίσια. 
Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον 
τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ισότητας των φύλων. 
Μετά από αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 
ΜΑ1. Καθορίσουν και να μοιραστούν τις έννοιες της συναισθηματικής νοημοσύνης 
ΜΑ2. «Μεταβιβάσουν» τις έννοιες της ισότητας των φύλων με έξυπνο τρόπο 
ΜΑ3. Εξηγήσουν την έννοια του φύλου και να δώσουν παραδείγματα  
ΜΑ4. Χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και ψηφιακές λύσεις για να προωθήσουν τη 
διδασκαλία και τη μάθηση της διαχείρισης σχέσεων και της ισότητας των φύλων 

Στο τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα είναι σε θέση: 

Γνώσεις 1. Να προσδιορίσουν τους τέσσερις κύριους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης 
2. Να ορίσουν την ισότητα των φύλων και το πώς συνδέεται με τις ικανότητες της 
συναισθηματικής νοημοσύνης (EQ) 
3. Να αναλύσουν τους δεσμούς μεταξύ της συναισθηματικής νοημοσύνης και του φύλου 
4. Να διαχειριστούν τις σχέσεις μεταξύ των φύλων χρησιμοποιώντας ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Δεξιότητες 1. Να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη γνώση περί συναισθηματικής νοημοσύνης 
2. Να παρουσιάσουν τις έννοιες της ισότητας των φύλων 
3. Να κάνουν χρήση ερευνητικών δεξιοτήτων για αναζήτηση πληροφοριών, σχετικά με τις 
ανισότητες μεταξύ των φύλων και τον τρόπο με τον οποίο αυτό τα επηρεάζει  
4. Να κάνουν χρήση ψηφιακών μέσων στο πλαίσιο της συναισθηματικής νοημοσύνης και 
της ισότητας των φύλων 

Συμπεριφορά  1. Να έχουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα 
2. Να έχουν αυτοδιαχείριση, αυτοέλεγχο, ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα και 
αισιοδοξία 
3. Να έχουν ενσυναίσθηση και να είναι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι  
4. Να διαχειρίζονται τις όποιες σχέσεις που μπορεί να έχουν κατάλληλα (επιρροή, 
διαχείριση συγκρούσεων, ομαδική εργασία κ.λπ.). 

Εξωτερικοί πόροι: 

• Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 

• Υλικά γραφείου  

• Εγχειρίδιο, Εργαλειοθήκη 

• Μέσα, Διαδίκτυο κ.λπ. 

Δ1 ΜΕ2 Οφέλη ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «SkALT»\ 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να βελτιώσει τη συναισθηματική νοημοσύνη των ενηλίκων και να εντοπίσει 

τα πλεονεκτήματα της συναισθηματικής εκπαίδευσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, το άτομο θα είναι σε θέση: 

- να αναγνωρίζει και να κατονομάζει τα συναισθήματά του και των άλλων. 

- να επεξηγεί τη σχέση μεταξύ επαγγελματικών, πνευματικών, τεχνολογικών ικανοτήτων και συναισθηματικής 

νοημοσύνης. 

- να δημιουργεί υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις και να διαχειρίζεται αγχώδεις καταστάσεις. 

- να αξιολογεί τις δικές σας ανάγκες. 

- να εφαρμόζει αρχές ισοδυναμίας και συνεργασίας σε μια ομάδα. 

- να δημιουργεί οικογενειακή συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία. 

- να αναπτύσσει τη δική του προσωπικότητα. 

 

Γνώσεις 1. Από πού και πώς προέρχονται τα συναισθήματα. 

2. Επίδραση συναισθηματικών ικανοτήτων στην ποιότητα ζωής. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

3. Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης για την επαγγελματική σταδιοδρομία. 

4. Ο αντίκτυπος της συναισθηματικής νοημοσύνης στη διαχείριση κρίσεων. 

5. Η συμβολή της συναισθηματικής νοημοσύνης στην προσωπική ευημερία. 

6. Πολιτιστικές, κοινωνικές, ιστορικές διασυνδέσεις και μεταβλητότητα. 

Δεξιότητες 

 

1. Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων. 

2. Συναισθηματικής εμπειρία και αυτοαξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. 

3. Κατανόηση της στάσης, της συναισθηματικής κατάστασης και της γλώσσας του σώματος 

του άλλου ατόμου. 

4. Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων. 

5. Αναγνώριση και αξιολόγηση εκφράσεων συναισθηματικής ευαισθησίας. 

6. Δημιουργία ενός συναισθηματικού περιβάλλοντος.  

Συμπεριφορά  1. Αμοιβαία αποδοχή ευθυνών 

2. Αυτοαξιολόγηση πεποιθήσεων και ευθύνη για τα συναισθήματα του εαυτού σας. 

3. Προώθηση ανεκτικότητας (αποδοχή, ενσυναίσθηση, θετικές στάσεις, ευαισθησία). 

Εξωτερικοί πόροι: 

- Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 

- Υλικά γραφείου  

- Εγχειρίδιο, Εργαλειοθήκη 

- Μέσα, Διαδίκτυο 

- Μέσα ήχου ή βίντεο 

- Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης 

- Συνέδρια υπολογιστών 

- Φροντίδα για μικρά παιδιά, ανάλογα με τις ανάγκες 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Η ενότητα αυτή απευθύνεται στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων. Θα 

εμβαθύνουμε στα ακόλουθα θέματα: 

- Η ισότητα των φύλων ως κοινωνικό φαινόμενο (ανάλυση στους τομείς του δικαίου, της 

οικονομίας, της πολιτικής, της εργασίας, της εκπαίδευσης...) 

- Ανάλυση προκαταλήψεων και στερεοτύπων για το φύλο και αποδόμησή τους. 

- Αναγνώριση και ανάλυση μικρομαχισμών 

- Αποδόμηση των προκαταλήψεων για την έκφραση συναισθημάτων από τους άνδρες 

- Οι άνδρες ως πιθανοί «σύμμαχοι» των εκπαιδευτών στην ισότητα των φύλων 

- Η ένταξη των ανδρών στις εκπαιδεύσεις για την ισότητα των φύλων ως μετασχηματιστική 

προσέγγιση. 

 

Δ2 ΜΕ3 Προοπτική φύλου 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «INQS» 

Μετά από αυτήν την ενότητα, ο μαθητής θα: 

- αναγνωρίζει την ισότητα των φύλων ως κοινωνικό φαινόμενο (ανάλυση στους τομείς του 

δικαίου, της οικονομίας, της πολιτικής, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης) 

- είναι σε θέση να αναλύσει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για το φύλο και την 

αποδόμησή τους 

- αναγνωρίζει και θα αναλύει μικρομαχισμούς 

- μπορεί να αποδομήσει τις προκαταλήψεις σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων από 

τους άνδρες 

 

Γν
ώ

σ
ει

ς 

1. Ορίζει την ισότητα των φύλων ως κοινωνικό φαινόμενο (ανάλυση στους 

τομείς του δικαίου, της οικονομίας, της πολιτικής, της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης). 

2. Προσδιορίζει τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για το φύλο. 

3. Παραθέτει τύπους μικρομαχισμών. 

4. Αποδομεί τις προκαταλήψεις σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων από 

τους άνδρες 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

 

1. Ανάλυση της ισότητας των φύλων ως κοινωνικό φαινόμενο στους τομείς 

του δικαίου, της οικονομίας, της πολιτικής, της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης. 

2. Ανάλυση για προκαταλήψεις και για στερεότυπα σχετικά με το φύλο 

3. Ανάλυση τύπων μικρομαχισμών. 

4. Ανάλυση προκαταλήψεων σχετικά με την έκφραση συναισθημάτων από 

τους άνδρες. 

Ευ
θ

ύ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 

1. Οδηγός για την ισότητα των φύλων ως κοινωνικό φαινόμενο, στους 

τομείς του δικαίου, της οικονομίας, της πολιτικής, της απασχόλησης και της 

εκπαίδευσης. 

2. Αποδόμηση προκαταλήψεων και στερεοτύπων για το φύλο. 

3. Συμβουλές για μικρομαχισμούς. 

4. Αποδομήστε τις προκαταλήψεις σχετικά με την έκφραση 

συναισθημάτων από τους άνδρες. 

Εξωτερικοί πόροι: 
- Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 
- Μέσα, Διαδίκτυο 

 

Δ2 ΜΕ4 Ο ρόλος των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «OU VESTIFEX» 

Η ενότητα αυτή στοχεύει στην ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να σκεφτούν το πώς οι άνδρες 

μπορούν να χρησιμεύσουν, τόσο ως παράγοντες αλλαγής όσο και ως ομάδες -στόχοι για την επίτευξη 

της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Η συμμετοχή των ανδρών ως πιθανών «συμμάχων» των 

εκπαιδευτών στην ισότητα των φύλων, είναι μέρος της δυναμικής για την αντιμετώπιση των 

ανισοτήτων των φύλων, την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προώθηση της 

ενδυνάμωσης των γυναικών μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Αυτή η ενότητα εισάγει τους 

συμμετέχοντες στις βέλτιστες πρακτικές, που καταδεικνύουν τη μετασχηματιστική προσέγγιση της 

ένταξης των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων. Μέσα από μελέτες περιπτώσεων, 

η ενότητα εξετάζει τα οφέλη και τις επιδράσεις της εκπαίδευσης στην ισότητα των φύλων. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αυτή η ενότητα εμπεριέχει αναλύσεις και τεχνικές βιωματικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων 

μαθημάτων για πραγματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες. 

- Αυτοανάλυση για τις δικές σας στάσεις και συμπεριφορές 

- Μελέτες Περίπτωσης  

 

Γν
ώ

σ
ει

ς 

1. Περιγράψτε τη σημασία της συμμετοχής των ανδρών στις εκπαιδεύσεις για την ισότητα 

των φύλων 

2. Προσδιορίστε και συζητήστε συγκεκριμένες πρακτικές συμμετοχής των ανδρών στην 

εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

3. Εξηγήστε και αξιολογήστε τα οφέλη και τις επιπτώσεις της εκπαίδευσης για την ισότητα 

των φύλων, υπό την ηγεσία των ανδρών  

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

 

1. Υποστηρίξει τη συμμετοχή ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

2. Επιλογή και εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών συμμετοχής των ανδρών στην 

εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

3. Απαρίθμηση οφελών και επιπτώσεων της εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων, υπό 

την ηγεσία των ανδρών 

Ευ
θ

ύ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 

Γ1.1 Δέσμευση για τη συμμετοχή των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων  

Γ1.2 Αυτοαξιολόγηση και αναγνώριση στάσεων και συμπεριφορών 

Γ2.1 Βρείτε βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων για τη συμμετοχή των ανδρών 

στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

Γ3.1 Αξιολογήστε τα οφέλη και τις επιπτώσεις της κατάρτισης για την ισότητα των φύλων 

υπό την ηγεσία των ανδρών 

Γ3.2 Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτές και ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της 

κατάρτισης για την ισότητα των φύλων 

Εξωτερικοί πόροι: 
- Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 
- Υλικά γραφείου  
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

- Εγχειρίδιο, Εργαλειοθήκη 
- Μέσα, Διαδίκτυο  
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 3. Οι εκπαιδεύσεις επικεντρώνονται στις προσωπικές ανάγκες και τη 

μετασχηματιστική προσέγγιση 

Αυτή η ενότητα απευθύνεται άμεσα στο μετασχηματιστικό στοιχείο και εμβαθύνει στα 

ακόλουθα θέματα: 

- Συναισθηματικές ικανότητες των εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

- Η συναισθηματική νοημοσύνη ως στοιχείο στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων 

- Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων για την 

ισότητα των φύλων μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης  

- Συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές στρατηγικές για την αλλαγή της φαλλοκρατικής 

στάσης: οι λειτουργίες των συναισθημάτων και οι γνωστικές θεωρίες για την αλλαγή 

συμπεριφοράς. 

- Κοινωνική επιρροή, επιρροή πλειοψηφίας και πειθώ στη διαδικασία αλλαγής ανδρικών 

συμπεριφορών. 

- Χρήση γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς 

- Ευελιξία ρόλων φύλου (παιχνίδια ρόλων). 

 

Δ3 ΜΕ5 Στρατηγικές, εργαλεία και μέθοδοι στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ισότητα 

των φύλων μέσω συναισθηματικών ικανοτήτων 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» 

Εφοδιασμός εκπαιδευτών ενηλίκων με καινοτόμα εργαλεία, στρατηγικές και μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της συναισθηματικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση 

ενηλίκων, ενισχύοντας έτσι τη συναισθηματική νοημοσύνη των ενηλίκων μαθητών. 

- Καθιερώστε πρακτικές συναισθηματικής εκπαίδευσης, που θα ενισχύσουν τη 

συναισθηματική νοημοσύνη των ενηλίκων μαθητών. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Γν
ώ

σ
ει

ς 

1. Περιγράψτε τα οφέλη της ενσωμάτωσης της συναισθηματικής εκπαίδευσης 

στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

2. Παραθέστε τα στοιχεία της συναισθηματικής εκπαίδευσης: αυτογνωσία, 

συναισθηματική αυτοδιαχείριση, κοινωνικο-συναισθηματική επίγνωση, 

υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και διαχείριση σχέσεων. 

3. Παρουσιάστε στερεότυπα σχετικά με τα φύλα. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

1. Εφαρμόστε εργαλεία, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την 

ενσωμάτωση της συναισθηματικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. 

2. Παρουσιάστε τα οφέλη της ικανότητας κατανόησης και διαχείρισης των 

συναισθημάτων, δείξτε ενσυναίσθηση, διαχειριστείτε τις κοινωνικές σχέσεις 

και λάβετε αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του φύλου. 

3. Χρησιμοποιήστε πόρους για να αποδομήσετε προκαταλήψεις σχετικά με την 

έκφραση συναισθημάτων μεταξύ των δύο φύλων. 

Ευ
θ

ύ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 Γ1. Παρακολουθήστε τη μαθησιακή πρόοδο της συναισθηματικής 

εκπαίδευσης των μαθητών. 

Γ2. Αποφασίστε ποιο εκπαιδευτικό εργαλείο, στρατηγική και μεθοδολογία 

είναι σχετικό για κάθε κατάσταση. 

Γ3. Δώστε παραδείγματα ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και 

λειτουργήστε ως πρότυπο προς τους εκπαιδευόμενους. 

Εξωτερικοί πόροι: 
- Υπολογιστής, προβολέας και Διαδίκτυο 
- Χώρος αίθουσας συνεδριάσεων 
- Προμήθειες γραφείου 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Δ3 ΜΕ6 Μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση και την αλλαγή της στάσης των ανδρών 

στην εκπαίδευση ενηλίκων για την ισότητα των φύλων 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «INFODEF» 

Αυτή η ενότητα παρέχει στους μαθητές συγκεκριμένα εργαλεία και μεθοδολογίες για να 

αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν τη στάση των ανδρών όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε 

δράσεις υπέρ του φεμινισμού. 

Με στρατηγικές αλλαγής συμπεριφοράς και διάφορους πόρους, οι εκπαιδευόμενοι θα 

μπορούν να κάνουν τους άνδρες να δουν ότι ο ανδρικός σωβινισμός είναι πραγματικά ένα 

παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα. 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα: 

- έχουν γνώσεις σχετικά με τις λειτουργίες των συναισθημάτων και τις γνωστικές θεωρίες 

για την αλλαγή των φαλλοκρατικών συμπεριφορών. 

- κατανοούν τη σημασία της κοινωνικής επιρροής και της πλειοψηφικής επιρροής στη 

διαδικασία αλλαγής των φαλλοκρατικών συμπεριφορών. 

- έχουν τους πόρους για να συζητήσουν για τη βία με βάση το φύλο (ως παγκόσμιο ζήτημα). 

- μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τη γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς ως εργαλείο για την 

προώθηση της ισότητας. 

- γνωρίζουν στρατηγικές για να κάνουν τους ρόλους των φύλων πιο ευέλικτους. 

 

Γν
ώ

σ
ει

ς 
 

1. Προσδιορισμός των λειτουργιών των συναισθημάτων και των γνωστικών 

θεωριών για την αλλαγή των ανδρικών σωβινιστικών συμπεριφορών 

2. Καθορισμός της σημασίας της κοινωνικής επιρροής και της πλειοψηφικής 

επιρροής στις μεταβαλλόμενες ανδρικές σωβινιστικές συμπεριφορές. 

3. Ανάλυση δεδομένων για την βία με βάση το φύλο (ως παγκόσμιο κοινωνικό 

πρόβλημα). 

4. Προσδιορισμός της χρήσης της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων. 

5. Απαριθμήστε στρατηγικές που κάνουν τους ρόλους των φύλων πιο 

ευέλικτους. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

 

1. Σχεδιάστε εκπαιδευτικές δράσεις για να αλλάξετε συμπεριφορές και 

στάσεις, μέσω συναισθηματικών ικανοτήτων και γνωστικών θεωριών. 

2. Ανάδειξη της κοινωνικής επιρροής και της πλειοψηφικής επιρροής ως 

βασικά στοιχεία για την αλλαγή των φαλλοκρατικών στάσεων. 

3. Ανάλυση του θέματος της βίας με βάση το φύλο, μέσω δεδομένων. 

4. Χρήση γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς. 

Ευ
θ

ύ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
 

Γ1. Διαχείριση γνωστικών θεωριών και συναισθηματικών ικανοτήτων για να 

αλλάξουν οι ανδρικές σωβινιστικές συμπεριφορές 

Γ2. Παρακολούθηση διαδικασιών κοινωνικής επιρροής και πλειοψηφικής 

επιρροής ως εργαλεία για την αλλαγή της φαλλοκρατικής στάσης. 

Γ3. Συζήτηση για τη βία με βάση το φύλο, ως κοινωνικό πρόβλημα, που 

βασίζεται σε δεδομένα. 

Γ4. Ευθύνη για την προώθηση της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Εξωτερικοί πόροι: 
- Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 
- Υλικά γραφείου  
- Μέσα, Διαδίκτυο και διαδικτυακή πλατφόρμα 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ 4. Ισότητα στο Διαδίκτυο και πρόληψη αυτής μέσω της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Αυτή η ενότητα στοχεύει άμεσα στην ανάλυση των ευκαιριών και των κινδύνων της ισότητας 

των φύλων και της συναισθηματικής νοημοσύνης στο ψηφιακό και διαδικτυακό 

περιβάλλον. Θα αναλυθούν τα ακόλουθα θέματα: 

- Διαχωρισμός των φύλων στην πρόσβαση και τις δεξιότητες των ΤΠΕ 

- Διαχωρισμός των φύλων σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης 

- Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών χώρων μάθησης με έμφαση στην ισότητα, τη 

συναισθηματική και αξιακή εκπαίδευση, τα ίσα δικαιώματα/ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και 

γυναικών. 

- Εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων μέσω των κοινωνικών δικτύων 

 

Δ4 ΜΕ7 Ισότητα στο Διαδίκτυο και πρόληψη αυτής μέσω της συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

Υπεύθυνος περιεχομένου: «LBP» 

Σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα πληροφορηθούν για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα 

των νέων τεχνολογιών σε σχέση με το φύλο. 

Μετά από αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα γνωρίζουν για: 

- το χάσμα μεταξύ των φύλων στην πρόσβαση και τις δεξιότητες των ΤΠΕ. 

- το χάσμα μεταξύ των φύλων σε νέες ευκαιρίες εργασίας. 

- το πώς μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύσσουν διαδικτυακούς χώρους μάθησης με 

βάση την ισότητα των φύλων, μέσω των ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης. 

- το πως αναπτύσσονται οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων μέσω 

των κοινωνικών δικτύων. 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Γν
ώ

σ
ει

ς 
 

1. Επίγνωση των λόγων για το χάσμα μεταξύ των φύλων στον ψηφιακό κόσμο. 

2. Επίγνωση για το ψηφιακό χάσμα, που επηρεάζει την εργασιακή 

απασχόληση πολλών γυναικών 

3. Επίγνωση για τους διαδικτυακούς χώρους μάθησης, που έχουν ως βάση τις 

συναισθηματικές ικανότητες και την ισότητα των φύλων.  

4. Επίγνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για την ισότητα των φύλων. 

Δ
εξ

ιό
τη

τε
ς 

1. Έρευνα για τις ανισότητες των φύλων στον ψηφιακό κόσμο. 

2. Ανάλυση του χάσματος μεταξύ των φύλων στο χώρο εργασίας, λόγω του 

ψηφιακού χάσματος. 

3. Δημιουργία διαδικτυακών χώρων μάθησης για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων μέσω συναισθηματικών ικανοτήτων. 

4. Ανάπτυξη εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων στα 

κοινωνικά μέσα. 

Ευ
θ

ύ
νη

 κ
α

ι 
Α

υ
το

νο
μ

ία
  

Γ1. Συμμετοχή σε δράσεις για την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος. 

Γ2. Διεξαγωγή δράσεων ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση του 

χάσματος στην απασχόληση, λόγω του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των 

φύλων. 

Γ3. Διαχείριση διαδικτυακών χώρων μάθησης για την προώθηση της ισότητας 

των φύλων μέσω των συναισθηματικών ικανοτήτων. 

Γ4. Δημιουργία εκστρατείας ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων 

στα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Εξωτερικοί πόροι: 
- Εξοπλισμός πληροφορικής: υπολογιστές, λογισμικό, προβολέας 
- Μέσα, Διαδίκτυο 
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Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις 
του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  
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