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Εταίρος ΙΑΣΙΣ 

Χώρα Ελλάδα 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

 
Το έργο έχει επιτύχει τους στόχους του στο έπακρο. Η κοινοπραξία αντιμετώπισε όλες τις ανάγκες 
που εντοπίστηκαν και συγκεκριμένα τους βασικούς τομείς παρέμβασης για την ενίσχυση της 
εκπαίδευσης ενηλίκων για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων. 
 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή καινοτόμων προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας στην 
εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων μέσω της Εκπαίδευσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης για τη 
συμμετοχή ανδρών μαθητών και ιδρυμάτων κατάρτισης ενηλίκων φαίνεται μια αποτελεσματική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων. Η διαδικτυακή ανοιχτή πλατφόρμα b-
learning διαθέτει υψηλής ποιότητας ψηφιακά εργαλεία για την ενίσχυση των εκπαιδευτών ενηλίκων 
στην Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο ηλεκτρονικός κατάλογος παρέχει χρήσιμους πόρους και προσανατολίζει όποιον 
ενδιαφέρεται για το θέμα να διευρύνει τις γνώσεις του. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECVET είναι αρκετά περιεκτικό ώστε να διευκολύνει την αναπαραγωγή 
του προγράμματος κατάρτισης από άλλους εκπαιδευτές ενηλίκων. Μέσω του πιλοτικού, λάβαμε 
πολλά σχόλια που πιστώνουν την προσέγγισή του στο κέντρο μαθητών. 
 
Τέλος, το μεθοδολογικό πλαίσιο είναι αποτελεσματικό καθώς οι κατευθυντήριες γραμμές που 
δίνονται είναι πρακτικές και αποτελεσματικές για να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν σε επίπεδο 
πολιτικής  χάραξης. 
 
 
 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

 
Βρήκαμε 2 βασικά δυνατά σημεία που κάνουν το πρόγραμμα να ξεχωρίζει: 
 
α) Καινοτομία: Παρά τις πολλές προσπάθειές μας να εντοπίσουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες, 
φαίνεται ότι ο συνδυασμός της Εκπαίδευσης για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Ισότητα των 
Φύλων που έκανε αυτό το έργο, δημιούργησε έναν νέο χώρο για ακαδημαϊκούς και μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς. 
 
β) Πρακτικότητα: Αν και ο συνδυασμός των προαναφερθέντων στοιχείων είναι πολύπλοκος, καθώς 
το φαινόμενο της ανισότητας των φύλων έχει πολλά επίπεδα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και η 
ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση, το έργο WE MEN 
κατάφερε να δημιουργήσει πολύ πρακτικά εργαλεία και ταυτόχρονα καλά ερευνημένα και 
μελετημένα. 
 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

 
Τα αποτελέσματα είναι πολύ μεταβιβάσιμα στο ελληνικό πλαίσιο, καθώς η ανισότητα των φύλων 
είναι ένα αναδυόμενο ζήτημα. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων (2020) η Ελλάδα 
κατέλαβε την τελευταία θέση στην ΕΕ στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων με 52,2 στις 100 μονάδες. Η 
βαθμολογία της Ελλάδας είναι 15,7 μονάδες χειρότερη από την αξιολόγηση της ΕΕ. 
 
Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η λογοδοσία των ενεργειών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
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σήμερα απαιτούν αφοσιωμένη προσπάθεια, ιδίως πρωτοβουλίες που επικεντρώνονται στην 
ευαισθητοποίηση των ανδρών και συγκρίσιμες πρωτοβουλίες για την πρόληψη της βίας λόγω 
φύλου. 
 
Τέλος, το IASIS κατάφερε να προσαρμόσει τις αγγλικές εκδόσεις κάθε εξόδου για τις ανάγκες της 
χώρας, ώστε να αυξήσει τη δυνατότητα μεταφοράς και χρηστικότητάς τους. 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Οι ελληνικοί οργανισμοί μπορούν να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα μέσω: 
 
 

- Διάδοσης του υλικού στο προσωπικό μέσω email και οργάνωσης βιωματικών 

εργαστηρίων ώστε να έρθουν σε πρακτική επαφή με τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί. 

- Εφαρμογής μιας προσέγγισης peer-to-peer, έτσι ώστε οι εκπαιδευτές προσωπικού που 

υποβάλλονται στην εκπαίδευση WEMEN να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους 

συνομηλίκους τους και να αυξήσουν τον αντίκτυπο. 

- Ενσωμάτωσης του προγράμματος σπουδών ECVET (ή τμημάτων του) στα εκπαιδευτικά 

τους πλαίσια. 

 
- Προσθήκης του συνδέσμου της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ανοικτού Εκπαιδευτικού 

Υλικού στον ιστότοπο του οργανισμού τους. 

- Κοινής χρήσης του προγράμματος σπουδών ECVET σε συνδεδεμένους οργανισμούς ή 

κοινοποίησή του μέσω επιστημονικών συνεδρίων, συνελεύσεων κ.λπ., όπου είναι 

δυνατόν. 

 
 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

Το χάσμα ενσυναίσθησης μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο είναι αποτέλεσμα της 
συναισθηματικής μάθησης και έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο κυρίως στις γυναίκες, είναι ένας από 
τους κύριους λόγους που η ισότητα των φύλων δεν έχει προχωρήσει σημαντικά. Οι προτεραιότητες 
ανδρών και γυναικών είναι διαφορετικές. Οι άνδρες πρέπει να αναπτύξουν ορισμένες 
συναισθηματικές ικανότητες προκειμένου να υποστηρίξουν την ισότητα και την ισότητα των φύλων 
και να γίνουν παγκόσμιοι πολίτες με πνεύμα δικαιοσύνης (CASEL Framework, 2021). Ως 
διευκολυντής και συντονιστής της ανάπτυξης των ενηλίκων μαθητών, ο εκπαιδευτής ενηλίκων 
πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει τις δικές του συναισθηματικές ικανότητες πριν μεταδώσει τη 
γνώση στους δικαιούχους του, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως πρότυπο και ως δάσκαλος. 
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Εταίρος INQS 

Χώρα Ιρλανδία 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Νομίζω ότι το έργο We Men έχει επιτύχει σίγουρα τα επιτεύγματά που υποσχέθηκε. Το έργο We 
Men υποσχέθηκε να αντιμετωπίσει την ανάγκη αντιμετώπισης των προκαταλήψεων και των 
στερεοτύπων για το φύλο εντός του εκπαιδευτικού κύκλου, προκειμένου να μειωθούν οι 
ανισορροπίες των φύλων σε άλλους τομείς της ζωής. Υποσχέθηκε επίσης να βελτιώσει τις μεθόδους 
διδασκαλίας στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων για 
εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω ψηφιακών λύσεων με τους ακόλουθους τρόπους: 1/ ενθαρρύνοντας 
τους άνδρες να είναι πιο ενεργοί στον τομέα της εκπαίδευσης για το φύλο, καθώς δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε την ανισότητα των φύλων χωρίς να απευθυνθούμε στους άνδρες. 2/ με την 
ενθάρρυνση των ανδρών εκπαιδευτών να αναλάβουν στρατηγικό ρόλο στη μεταμόρφωση των 
στάσεων άλλων ανδρών που αντιστέκονται στην ισότητα των φύλων. 3/ εστιάζοντας στη 
μετασχηματιστική εκπαίδευση και στο προσωπικό πλαίσιο και όχι μόνο σε αναλυτικές και 
εννοιολογικές δεξιότητες. 4/ με τη χρήση του φακού του φύλου για την αποδόμηση των 
στερεοτύπων φύλου που μάθαμε από το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων ως τρόπο προώθησης της 
(κοινωνικής) υποκειμενικότητας των σύγχρονων ενηλίκων εκπαιδευομένων. 5/χρησιμοποιώντας τις 
ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της αντίστασης 
ορισμένων ανδρών στην εκπαίδευση του φύλου, στη βελτίωση των κινήτρων και των 
αποτελεσμάτων και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των ενηλίκων δασκάλων όσο και των 
ενηλίκων εκπαιδευομένων στις δεξιότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. 6/ Να κάνει χρήση 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που βασίζονται σε ψηφιακές λύσεις και μικτή μάθηση. 
Είναι σαφές ότι το έργο We Men έχει επιτύχει όλα αυτά τα υποσχόμενα επιτεύγματα. Αντιμετωπίζει 
τα στερεότυπα των φύλων στην Ενότητα 1 του Μαθήματος 2: Εκπαίδευση για την Ισότητα των 
Φύλων – Αναδιάρθρωση της Προοπτικής του Φύλου. Στο μάθημα 2, οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
μπορούν να μάθουν για τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα των φύλων και την αποδόμησή τους, 
καθώς και τις προκαταλήψεις σχετικά με την έκφραση των συναισθημάτων των ανδρών. Για να 
συμπληρωθεί αυτό, οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πρακτικές 
δραστηριότητες και ιδέες για μαθήματα με τελικούς δικαιούχους σχετικά με το θέμα της 
αποδόμησης των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων για το φύλο στο έγγραφο We Men 
Pragmatic Resources (σελίδες 16 – 28). 
Δεύτερον, οι πόροι του έργου We Men εργάζονται για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας σε EI 
και GET για εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω ψηφιακών λύσεων, εξοπλίζοντάς τους με τα απαραίτητα 
εργαλεία, πληροφορίες, γνώσεις και δεξιότητες για να παραδώσουν καινοτόμα και 
μετασχηματιστικά μαθήματα εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων και τη συναισθηματική 
νοημοσύνη μέχρι το τελικό. δικαιούχους. 
Τρίτον, στο Μάθημα 2, Ενότητα 2: Ο ρόλος των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των 
φύλων, και στις δωρεάν πραγματικές πηγές (σελίδες 29 -34) τα ζητήματα της συμμετοχής των 
ανδρών στην ισότητα των φύλων ως μετασχηματιστική προσέγγιση και των ανδρών ως πιθανών 
συμμάχων στο φύλο αντιμετωπίζεται η ισότητα. 
Η εστίαση στη μετασχηματιστική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης και στο προσωπικό 
πλαίσιο εξετάζεται στο Μάθημα 2, Ενότητα 1, και στο σύνολο του Μαθήματος 3: Η εστίαση της 
εκπαίδευσης στο προσωπικό πλαίσιο και τη Μετασχηματιστική Προσέγγιση, καθώς και τους 
σχετικούς Πραγματικούς Πόρους. 
Τέταρτον, η χρήση του φακού του φύλου για την αποδόμηση των στερεοτύπων για το φύλο 
εστιάζεται στο Μάθημα 2, ενότητα 1 - Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων – Αναδιάρθρωση της 
Προοπτικής του Φύλου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
Στη συνέχεια, η χρήση των ικανοτήτων της Συναισθηματικής Νοημοσύνης για να βοηθήσει στην 
εξάλειψη της αντίστασης ορισμένων ανδρών στην εκπαίδευση του φύλου, στη βελτίωση των 
κινήτρων και των αποτελεσμάτων και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των ενηλίκων 
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δασκάλων όσο και των ενηλίκων εκπαιδευομένων στην ικανότητα της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
εξετάζεται στο Μάθημα 1- Συναισθηματική Νοημοσύνη. όπου η Ενότητα 1 επικεντρώνεται στην 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και η Ενότητα 2 επικεντρώνεται στα Οφέλη που 
προέρχονται από τις Ικανότητες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Και πάλι, οι σχετικοί πραγματικοί 
πόροι συμπληρώνουν αυτό το μάθημα. 
Η τελική υπόσχεση, η χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που βασίζονται σε ψηφιακές λύσεις 
και μικτή μάθηση έχει επίσης επιτευχθεί. Το έργο We Men συγχωνεύει τη Συναισθηματική 
Νοημοσύνη και την Ισότητα των Φύλων, μια καινοτόμο έννοια από μόνη της, και εισάγει τη χρήση 
μετασχηματιστικής εκπαίδευσης και προσωπικού πλαισίου για την παροχή συναρπαστικής 
εκπαίδευσης που αλλάζει τη ζωή μέσω ψηφιακών μέσων καθώς και σε περιβάλλοντα πρόσωπο με 
πρόσωπο. Συνολικά, νομίζω ότι το έργο We Men ξεπέρασε τις προσδοκίες. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

Τα αποτελέσματα είναι όλα καλά ερευνημένα, καλά μελετημένα, καλά δομημένα, καλογραμμένα και 
καλά παρουσιασμένα. Είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, σχετικά, χρήσιμα, καινοτόμα και 
ελκυστικά. 
Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος παρέχει πληθώρα ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με σχετικούς 
πόρους, εργαλεία, έργα, πολιτικές, μεθοδολογίες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που είναι ήδη 
διαθέσιμες στο EI και στο GET, σε εθνικό επίπεδο, σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς. Δεν χρειάζεται να 
κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο, όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι εκπαιδευτές ενηλίκων 
είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του εργαλείου. 
Ο Εννοιολογικός και Διδακτικός Πυρήνας λειτουργεί καλά για να υποστηρίξει εκπαιδευτές ενηλίκων 
ενώ ασχολούνται με τα διαδικτυακά μαθήματα και τις πραγματικές πηγές, προσφέροντας περαιτέρω 
εις βάθος γνώση σχετικά με τη θεωρία και τις έννοιες που παρουσιάζονται στα μαθήματα We Men. 
Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων δεν χρειάζεται να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, μπορούν να βρουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται μέσω των αποτελεσμάτων που προσφέρονται στην 
πλατφόρμα We Men. 
Τα διαδικτυακά μαθήματα We Men παρέχουν αναβάθμιση δεξιοτήτων στο EI, GET και 
μετασχηματιστική εκπαίδευση, παρέχοντας στους εκπαιδευτές ενηλίκων καινοτόμο κατάρτιση και 
πρακτικές δραστηριότητες (Pragmatic Resources) για εφαρμογή στους τελικούς δικαιούχους. 
Και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα We Men ECVET στηρίζει αυτούς τους πόρους, παρέχοντας μια υγιή 
βάση από την οποία αναπτύχθηκαν αυτά τα αποτελέσματα. Σαφή, συνοπτικά και αποτελεσματικά 
μαθησιακά αποτελέσματα που καθορίζουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη γνώση που θα 
αποκτήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων από την ενασχόληση με τους πόρους του έργου We Men. 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Ναι, νομίζω ότι τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφερθούν στο εθνικό πλαίσιο της Ιρλανδίας. Είναι 
ένα σχετικό θέμα παντού στον κόσμο. Η ανάπτυξη ικανοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης είναι 
επωφελής για όλους και ο συνδυασμός της με την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων και τη 
Μετασχηματιστική Εκπαίδευση είναι καινοτόμος και εξαιρετικά επωφελής. Τα αποτελέσματα είναι 
χρήσιμα σε κάθε σχετικό οργανισμό και εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να αναπτύξουν 
κατάρτιση σε αυτούς τους τομείς και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε σε μεγάλο βαθμό αυτούς 
τους οργανισμούς και τους εκπαιδευτικούς να κάνουν πλήρη χρήση των πόρων We Men. 
 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Οργανισμοί εντός του εθνικού μου πλαισίου θα μπορούσαν να εφαρμόσουν και να ενσωματώσουν 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού για τη συναισθηματική νοημοσύνη και 
το GET και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ECVET με διάφορους τρόπους. Οι πόροι We Men έχουν 
σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν μια εντελώς ευέλικτη προσέγγιση στη χρήση τους. 
Οι οργανισμοί μπορούν να βουτήξουν μέσα και έξω από τους πόρους, επιλέγοντας τα πιο σχετικά 



7 
 

 

μαθήματα, δραστηριότητες και πληροφορίες για τις ανάγκες τους. Μπορούν να είναι επιλεκτικά και 
εντελώς ευέλικτα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μελετούν από το σπίτι, όπως και όποτε τους 
βολεύει, και μπορούν να επιλέξουν τους πιο σχετικούς ρεαλιστικούς πόρους που θα εφαρμόσουν 
στους τελικούς δικαιούχους. 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

Ας ελπίσουμε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας του EI και του GET μεταξύ των 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει θετικό αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων. 
Εάν οδηγήσει στην παροχή περισσότερων μαθημάτων για τη μετατροπή των απόψεων των 
ανθρώπων που αντιστέκονται στην ισότητα των φύλων, μπορεί να θεωρηθεί μόνο ως θετικό. Εάν 
μπορεί να αγγίξει και να μεταμορφώσει το μυαλό των ανθρώπων που δεν σταμάτησαν ποτέ να 
σκέφτονται πώς οι προκαταλήψεις τους για το φύλο επηρεάζουν τις ζωές των άλλων, εάν οδηγεί στο 
να είναι ανοιχτοί οι πατέρες με τα παιδιά τους, να ενθαρρύνουν τους γιους τους να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους και τις κόρες τους να ακολουθήσουν το όνειρό τους να γίνουν μηχανικοί, για 
παράδειγμα, το έργο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο. Εάν οι γονείς μπορούν να εκπαιδευτούν να 
συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με τον ίδιο τρόπο, χωρίς 
προκατάληψη ή προκατάληψη λόγω φύλου, Αυτό θα οδηγήσει στα παιδιά τους να ζουν πιο 
ελεύθερες ζωές, και θα συνεχίσουν τον κύκλο και θα κάνουν το ίδιο με τα δικά τους παιδιά, και ούτω 
καθεξής. Επίσης, εάν οδηγεί σε αύξηση της αίσθησης των ανδρών ότι μπορούν να μιλήσουν σε 
άλλους για τα συναισθήματά τους, όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μείωση της αυτοκτονίας και της βίαιης και επιθετικής συμπεριφοράς. Πιστεύω ότι οι πόροι του 
έργου έχουν τη δύναμη να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των 
Φύλων λόγω της μεταμορφωτικής φύσης και του ζωτικού περιεχομένου των πόρων We Men. 
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Εταίρος INFODEF 

Χώρα Ισπανία 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Το WE MEN Project έχει κάτι παραπάνω από πετύχει τους στόχους του. Ο συντονισμός και η 
συνεργασία μεταξύ όλων των εταίρων υπήρξε βασικό στοιχείο όχι μόνο για την ανάπτυξη Π.Π. 
υψηλής ποιότητας, αλλά και στα διαθεματικά μέρη του έργου. 
 
Ο επαγγελματισμός της κοινοπραξίας έχει δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στη λήψη αποφάσεων 
και το καλό εργασιακό περιβάλλον, πάντα αυστηρό αλλά ευέλικτο, έχει χρησιμεύσει στην 
προσαρμογή στις περιστάσεις και στην παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, το προφίλ 
κάθε οντότητας που αποτελούσε την κοινοπραξία ήταν σύμφωνο με το θέμα του Έργου: (i) την 
εμπειρογνωμοσύνη τους στη συναισθηματική νοημοσύνη ή την ισότητα των φύλων, την υποστήριξη 
ενηλίκων εκπαιδευομένων και τον σχεδιασμό ψηφιακών λύσεων για την κατάρτιση (ii) τη συνάφειά 
τους για την επίτευξη του έργου· συνάφεια για την επίτευξη των στόχων του έργου· (iii) την 
ικανότητά τους να διαδίδουν, να εκμεταλλεύονται και να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του 
έργου. Όλοι έχουν συνεργαστεί σε προηγούμενα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, που 
σχετίζονται και με το πεδίο αυτού του έργου. 
 
Επιπλέον, οι εικονικές και πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ήταν πολύ χρήσιμες για να 
διευκρινιστούν οι αμφιβολίες και να κινηθούν όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. 
 
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος που διενεργήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του έργου ήταν χρήσιμη 
για να ανακατευθύνει τη διαδρομή εάν χρειαζόταν. 
 
Επιπλέον, στην περίπτωση των εταίρων στην Ισπανία, η πιλοτική εφαρμογή σε φορείς όπως ο 
Ερυθρός Σταυρός ή το Ίδρυμα Don Bosco έχει δημιουργήσει νέες πόρτες συνεργασίας για 
μελλοντικές περιπτώσεις και μια πορεία για την υλοποίηση του Έργου. 
 
Ο ιστότοπος WE MEN έχει διαθέσει τα αποτελέσματα του προϊόντος και τις πληροφορίες των 
συνεργασιών ως Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πηγή, δωρεάν και ελεύθερα προσβάσιμα. 
 
Επιπλέον, η ποιότητα των PR μπορεί να επιβεβαιωθεί από την ανατροφοδότηση από τους χρήστες-
στόχους (εκπαιδευτές ενηλίκων) και τους δικαιούχους (άνδρες) που συλλέγονται κατά τη διάρκεια 
της πιλοτικής δοκιμής. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του WE MEN Project, σύμφωνα με το INFODEF, είναι το καινοτόμο 
στοιχείο του, αφού μπόρεσε να συνδυάσει στοιχεία όπως συναισθηματική εκπαίδευση, ψηφιακές 
λύσεις, ψηφιακές λύσεις και διάσπαση ρόλων του φύλου ως θεωρητικά-πρακτικά στοιχεία στο 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη, πιλοτική και υλοποίηση του Έργου. 
 
Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πιλοτική εφαρμογή της ισπανικής ομάδας (LBP-INFODEF), καθώς οι 
χρήστες-στόχοι το έχουν αναγνωρίσει ως βασικό στοιχείο που δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο 
Έργο. 
 
Επιπλέον, το προφίλ της κοινοπραξίας βοήθησε αυτή τη σωστή και απαιτητική υλοποίηση και 
συνδυασμό αυτών των θεωρητικών στοιχείων να μετατραπεί στην πράξη. 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Το έργο θα εφαρμόσει ευρωπαϊκά πλαίσια και μέσα, όπως EQF, ECTS, ECVET, EQAVET, Europass και 
EPALE, για την προώθηση και ενίσχυση της διαφάνειας, της αναγνώρισης, της κινητικότητας και της 
δυνατότητας μεταφοράς σε άλλους οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, εταιρείες και ενδιάμεσους 
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φορείς στην Ευρώπη, κατά τη χρήση του EQ και της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων, με την 
ενεργή υποστήριξη και συνεργασία ενός δικτύου βασικών εταίρων και σχετικών ενδιαφερομένων 
που εμπλέκονται στο έργο. 
 
Επιπλέον, η μετάφραση όλων των προϊόντων και η δημιουργία τους ως Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί 
Πόροι διευκολύνει τη χρήση των προϊόντων στο ισπανικό εθνικό πλαίσιο. Από την άλλη πλευρά, το 
δίκτυο των κατόχων κλειδιών και η δικτύωση που σχεδιάστηκε μαζί με το LBP καθιστά πιο εφικτή τη 
μεταφορά και εφαρμογή τους σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς οργανισμούς. 
 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Κάθε ένα από τα PR μπορεί να μεταφερθεί με έναν τρόπο: 
 
PR1. Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ECVET είναι να παράσχει στους εκπαιδευτές 
ενηλίκων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ένα εργαλείο διευκόλυνσης για τη βελτίωση της 
μεταφοράς και της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο EQ και στην Κατάρτιση για 
την Ισότητα των Φύλων. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για τη 
μελλοντική διαδικασία αναγνώρισης, επικύρωσης και πιστοποίησης αυτού του προφίλ. Επιπλέον, 
αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ECVET θα θέσει τα θεμέλια για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της 
Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού. 
 
Η πιθανή δυνατότητα μεταφοράς αυτού του αποτελέσματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
διασφαλιστεί από: 
- Διευκόλυνση εγγραφής και χρήσης παρέχοντας σαφείς οδηγίες - Συμπεριλαμβανομένου 
συνδέσμου προς την πλατφόρμα στον ιστότοπο του έργου και στους εταιρικούς ιστότοπους των 
εταίρων 
- Διάδοση μέσω των καναλιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
- Ενθάρρυνση της μάθησης από ομοτίμους, της εικονικής κινητικότητας και της δικτύωσης των 
εκπαιδευτών ενηλίκων. 
- Διάδοση μέσω EPALE Όλοι οι εταίροι θα προσδιορίσουν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα 
δίκτυα που πρέπει να προσεγγιστούν, διασφαλίζοντας μια ανιχνεύσιμη διασταυρούμενη σύνδεση με 
την Ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού. 
 
Έτσι, το Μεθοδολογικό Πλαίσιο θα ενισχύσει τη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων WE 
MEN και θα ενσωματώσει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έργων και δραστηριοτήτων 
που στοχεύουν στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στο EQ και στο 
GET μέσω ψηφιακών λύσεων στην Ευρώπη. 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

Πράγματι, θεωρείται ότι θα υπάρξει βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας EQ και GET μεταξύ 
των εκπαιδευτών ενηλίκων όσον αφορά την ισότητα των φύλων και την ισότητα. Αυτό οφείλεται 
στον κατάλληλο συνδυασμό των θεωρητικών στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ωστόσο, αυτό 
δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τον επαγγελματισμό των εταίρων της κοινοπραξίας, καθώς το 
επαγγελματικό τους προφίλ ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη περιεχομένου υψηλής ποιότητας και 
για την ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών όπου φιλοξενείται αυτό το περιεχόμενο. 
 
Ο αντίκτυπος που δημιουργείται στους χρήστες-στόχους και τους δικαιούχους που έχουν 
συμμετάσχει στην πιλοτική εφαρμογή στο ισπανικό πλαίσιο εστιάζεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων 
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και ικανοτήτων τους, ειδικά σε σχέση με την αποτελεσματική χρήση της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και της ισότητας των φύλων για την κατάρριψη των ταμπού και των στερεότυπων 
φύλων για τους νέους άτομα ή ενήλικες ανθεκτικά στην αρρενωπότητα. 
 
Επιπλέον, η πιθανή χρήση του από επαγγελματίες στην επίσημη εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, 
δευτεροβάθμια ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση) θα έχει αντίκτυπο στους μαθητές, ενισχύοντας την 
ευελιξία των ρόλων των φύλων σε ολόκληρο τον πληθυσμό. 
 
Από την άλλη πλευρά, το έργο WE MEN έχει ευαισθητοποιήσει την ομάδα INFODEF για το θέμα, 
καθώς έχει γίνει πολύς διάλογος για αυτό το θέμα και πώς το WE MEN είναι ένα βήμα μπροστά για 
την ενδυνάμωση των ανδρών σε επίπεδο σπουδών και κατάρτισης. σε θέματα φύλου. 
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Εταίρος LBP 

Χώρα Ισπανία 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Στο έργο WE MEN όλοι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί καθώς όλοι οι εταίροι έχουν εργαστεί σκληρά για 
αυτό. 
 
Η ποιότητα των PR έχει χαρακτηριστεί από μια καλή ηγεσία καθενός από αυτά. 
 
Ο συνολικός συντονισμός του έργου ήταν εξαιρετικός, όπως και ο συντονισμός των εγκάρσιων 
μερών (ποιότητα, διάδοση, πρόβλεψη κινδύνου...). 
 
Από την αρχή του έργου, οι ρόλοι και οι ευθύνες του καθενός από τους εταίρους ήταν σαφείς και 
όλοι ενσωμάτωσαν τα καθήκοντα που ηγούνταν ή στα οποία έπρεπε να συνεργαστούν ενεργά. 
Επιπλέον, κάθε εταίρος είχε ένα τοπικό/περιφερειακό/εθνικό δίκτυο που είχε οριστεί πριν από την 
έναρξη του έργου, το οποίο διευκόλυνε την υλοποίηση των IO. 
 
Επομένως, σε αυτό το σημείο της ζωής του Έργου (σχεδόν στο τέλος του Έργου) οι εταίροι 
κατάφεραν να παράγουν αρκετά αποτελέσματα: 
Απτά αποτελέσματα: 
- Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ χωρών με αποκλίνουσες εμπειρίες στην 
αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων. 
- Υιοθέτηση και εφαρμογή προγράμματος σπουδών, μαθημάτων και τμημάτων μαθημάτων στα 
εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργαζόμενων οργανισμών και άλλων παρόχων κατάρτισης, σχετικά 
με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων. 
- Θέτοντας τα θεμέλια για μια μελλοντική και μακροπρόθεσμη διεθνή συνεργασία, ιδίως με την 
ενίσχυση μιας πανευρωπαϊκής ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συνεργαστούν και θα 
ενδιαφέρονται για περαιτέρω συνεργασία σε νέα έργα, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 
εργαστηρίων διάδοσης κ.λπ. 
 
Άυλα αποτελέσματα: 
- Αυξημένη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων για την 
αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων. 
- Αυξημένη συμμετοχή των ενηλίκων εκπαιδευομένων σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν 
την ισότητα των φύλων. 
- Γνώση και εμπειρία που αποκτήθηκε από το προσωπικό των οργανισμών εταίρων σχετικά με την 
εφαρμογή προσεγγίσεων πολλαπλών ενδιαφερομένων για το συν-σχεδιασμό και τη συνδημιουργία 
καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για την εκπαίδευση ενηλίκων. 
- Καλύτερη κατανόηση και αυξημένη αναγνώριση του ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων στην 
αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης στη συναισθηματική νοημοσύνη και 
την ισότητα των φύλων, και αυξημένος επαγγελματισμός αυτής της πρακτικής. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

Η φύση του έργου WE MEN είναι, από μόνη της, καινοτόμος καθώς ανταποκρίνεται σε πρόσκληση 
για έργα καινοτομίας. Επομένως, η καινοτομία είναι ο θεμελιώδης πυλώνας του έργου. Στο τελικό 
στάδιο του έργου κατέστη δυνατό να επαληθευτεί τι υποδεικνύεται, εκ των προτέρων, στην 
πρόταση: 

1. Η Κατάρτιση για το Φύλο δεν είναι ένα νέο πεδίο δράσης, αλλά αυτό που με το WE MEN 
προσθέτουμε στις υπάρχουσες υπηρεσίες και πόρους εκπαίδευσης ενηλίκων είναι μια 
καινοτόμος προσέγγιση για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων μέσω της εκπαίδευσης 
ενηλίκων. 

2. Το έργο φέρνει επίσης καινοτομία στην εκπαίδευση ενηλίκων συνδημιουργώντας 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ και ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ με την Online Open B-Learning Platform 
(IO2), ένα ψηφιακό εργαλείο υψηλής ποιότητας για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET. Η πλατφόρμα θα 
παρέχει δωρεάν πρόσβαση στα ακόλουθα καινοτόμα εργαλεία και OER 

3. Το έργο θα παρέχει στους υπεύθυνους λήψης πολιτικών και αποφάσεων, στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, στους παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων, στους κοινωνικούς εταίρους και σε 
άλλους ενδιάμεσους φορείς ένα Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κατάρτισης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στο EI και στο GET (IO3) για τη διευκόλυνση της 
δυνατότητας μεταφοράς και αναπαραγωγής του έργου αποτελέσματα σε οργανώσεις 
ενηλίκων που προάγουν την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη. 

 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου διευκολύνεται από τη μετάφραση στις 
γλώσσες της κοινοπραξίας. Έτσι, καθένα από τα Αποτελέσματα του Έργου μπορεί να μεταφερθεί με 
έναν τρόπο στο εθνικό πλαίσιο. Επιπλέον, χάρη στη συνεργασία με την INFODEF, η υλοποίηση των 
αποτελεσμάτων του έργου θα είναι πολύ πιο εύκολη, καθώς μεταξύ των δύο εταίρων έχουμε 
δημιουργήσει ένα δίκτυο ενδιαφερομένων που σχετίζεται με τη θεματική του έργου. Ωστόσο, 
μπορεί επίσης να μεταφερθεί όχι μόνο στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στην 
επίσημη εκπαίδευση (δάσκαλοι) ή κοινωνικούς παιδαγωγούς που εργάζονται με νέους σε κοινωνικό 
αποκλεισμό και που μερικές φορές αντιμετωπίζουν χρήστες με φαλλοκρατικές συμπεριφορές. 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Για παράδειγμα, η IO1 μπορεί να μεταφερθεί, από τη φύση της, όχι μόνο στο εθνικό πλαίσιο αλλά 
και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Επιπλέον, μπορεί να ληφθεί υπόψη ως καλή πρακτική για τη δημιουργία 
μελλοντικών προγραμμάτων σπουδών κατάρτισης με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα σε άλλα έργα. 
Από την άλλη, αν και το IO2 απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων, μπορεί να μεταφερθεί 
και σε άλλα επαγγελματικά προφίλ που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό ή κοινωνικό κόσμο. 
Όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς του IO3, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καλή πρακτική για 
την αξιοποίηση των προϊόντων ή των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται σε έναν οργανισμό. Έτσι, 
τα πρότυπα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να δημιουργήσουν ένα εργαλείο για την ποιοτική 
μέτρηση της δυνατότητας μεταφοράς και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. 

 
 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

 
Όπως αναφέρεται στην πρόταση, και σε αυτό το τελικό στάδιο του Έργου, μπορεί να επιβεβαιωθεί 
ότι η υλοποίηση του Έργου WE MEN έδειξε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής μελετών 
συναισθηματικής νοημοσύνης και ισότητας των φύλων για να σπάσει τα στερεότυπα των φύλων και 
την αντίσταση στον ανδρισμό. Αυτός ο αντίκτυπος έχει πραγματοποιηθεί σε διάφορα επίπεδα: 
 

- Τοπικές και περιφερειακές: σε οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων, δικτύωση INFODEF και 
LBP, Σχολή Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Βαγιαδολίδ, 
Ερυθρός Σταυρός Βαγιαδολίδ και Fundación Don Bosco. 
 
- Το έργο διαδόθηκε επίσης στο Τμήμα Ισότητας ενός δημοτικού συμβουλίου ενός δήμου 
κοντά στο Valladolid (Cuéllar). 
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Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί επιπτώσεις μεταξύ των εργαζομένων στο LBP, οι οποίοι εργάζονται 
άμεσα στον τομέα του κοινωνικού αποκλεισμού και όπου γινόμαστε μάρτυρες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, σκηνών σεξιστικής συμπεριφοράς που πραγματοποιούνται από νέους. Η μεθοδολογία 
δράσης μας είναι μέσω του κοινωνικού θεάτρου, επομένως οι εργαζόμενοι στο LBP έχουν 
εφαρμόσει (και θα εφαρμόσουν) τη γνώση που αποκτήθηκε για την αντιμετώπιση αυτών των 
καταστάσεων. 
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Εταίρος ASPIRE 

Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Οι στόχοι του έργου έχουν επιτευχθεί πλήρως, με πολύ θετικά σχόλια από τα σχόλια τόσο για 
διαδικτυακά μαθήματα όσο και για πρακτικές δραστηριότητες. Οι χρήστες εντυπωσιάστηκαν επίσης 
από τον διδακτικό πυρήνα και την πληρότητα του ηλεκτρονικού καταλόγου των χρήσιμων και 
σχετικών πόρων του έργου. Φαίνεται ότι η καινοτομία του έργου τόσο στον τομέα της 
συναισθηματικής νοημοσύνης όσο και στην ισότητα των φύλων είναι κάτι που δεν έχει παραχθεί στο 
παρελθόν σε τόσο φιλική προς τον χρήστη μορφή. Για πρώτη φορά οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό και στους δύο βασικούς τομείς και μπορούν να 
το χρησιμοποιήσουν με ευέλικτο και στοχευμένο τρόπο. 

 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το έργο και τα αποτελέσματά του προσφέρουν στους χρήστες και 
τους δικαιούχους ποικίλους διαφορετικούς τρόπους χρήσης των υλικών. Είτε πρόκειται για την 
υψηλού επιπέδου ψηφιακή προσέγγιση μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης είτε για πιο παραδοσιακές 
πρακτικές δραστηριότητες, το έργο έχει μια ευρεία απήχηση. Οι χρήστες μπορούν επίσης να έχουν 
πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος ή ανάγκης για αυτά ή να καλύπτουν όλο το 
εύρος του θέματος, ανάλογα με το χρόνο και τους δικαιούχους. 
 
Ο συνδυασμός της εκπαίδευσης συναισθηματικής νοημοσύνης και ισότητας των φύλων προσφέρει 
μια καινοτόμο και εξαιρετικά σχετική προσέγγιση που έχει ήδη εκτιμηθεί στη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, ιδιαίτερα για ηγέτες και διευθυντές που αναζητούν περισσότερους και 
διαφορετικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να προσελκύσει τους άνδρες και να τους 
βοηθήσει να καταρρίψουν την αρχική τους αντίσταση και συμπεριφορά, η οποία ενισχύει τα 
στερεότυπα των φύλων που εξομαλύνουν την υποτίμηση των χώρων και των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τους ρόλους του γυναικείου φύλου. Η βία με βάση το φύλο τείνει να εμφανίζεται 
όταν οι άνδρες βλέπουν τις γυναίκες να αμφισβητούν ή να ανταγωνίζονται για αυτό που θεωρούν 
ως ρόλο κυριαρχίας και εξουσίας και επιλέγουν να αμυνθούν ή να επιτεθούν για να ανακουφίσουν 
τη ντροπή, τον θυμό, τον φόβο και/ή την απογοήτευση που τους ξεπερνά μια γυναίκα. . 
 
Επομένως, οι άνδρες που γίνονται πιο επιδέξιοι και συναισθηματικά ευφυείς σημαίνει ότι μπορούν 
να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία και κοινωνική επίγνωση του αντίκτυπου της δικής τους 
παραδοσιακής φαλλοκρατικής συμπεριφοράς και των αρνητικών επιπτώσεών τους στις γυναίκες και 
στον εαυτό τους. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να τους οδηγήσει στο να διαχειρίζονται καλύτερα τη 
δική τους ανατρεπτική και επιζήμια συμπεριφορά έναντι των γυναικών και των κοριτσιών. να είστε 
πιο άνετοι και ευέλικτοι με την αλλαγή και την εξέλιξη των ρόλων των φύλων· να είναι περισσότερο 
σε επαφή με τα δικά τους συναισθήματα, ώστε να μπορούν να τα εκφράσουν και να τα 
επικοινωνήσουν πιο καθαρά. Τέλος, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις σχέσεις με τις γυναίκες 
είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι μέσω καλύτερης διαχείρισης συγκρούσεων και δεξιοτήτων 
ενσυναίσθησης. 
 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Τα αποτελέσματα είναι απεριόριστα μεταβιβάσιμα, δεδομένης της εξάρτησής τους από μια ποικιλία 
μεθόδων μάθησης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτό τα καθιστά προσιτά σε ένα ευρύ φάσμα 
οργανισμών τόσο όσον αφορά την ελκυστικότητα όσο και τη χρήση. Προσφέρουν επίσης καινοτομία 
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και ανθεκτικότητα που θα έφερναν εμπιστοσύνη στην επικαιρότητα και την αξία τους. 
 
Τα αποτελέσματα του έργου WeMen μπορούν να χρησιμοποιηθούν από γυναικείες οργανώσεις που 
επιδιώκουν να διευρύνουν το πεδίο και την αποτελεσματικότητά τους στη συνεργασία με τους 
άνδρες ως συμμάχους για μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Επιπλέον, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό 
πλαίσιο πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου και η ευθύνη της κυβέρνησης για την προώθηση της 
ισότητας των φύλων στο Η.Β.Οδικός χάρτης για την ισότητα των φύλων για την 
αλλαγήhttps://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/821889/GEO_GEEE_Strategy_Gender_Equality_Roadmap_Rev_1__1_.pdf 
 
 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Άλλοι εξωτερικοί οργανισμοί μπορεί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν Διαδικτυακή Πλατφόρμα 
Ανοιχτού Μαθησιακού Υλικού για Εκπαίδευση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ισότητας των 
Φύλων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και ως μέρος της συνεχούς εκπαίδευσής τους σχετικά με τον 
Κοινωνικό Αντίκτυπο και τους Ανθρώπινους Πόρους ή ως υποενότητα ενός τρέχοντος Μοντέλου 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Διαφορετικά, τα υλικά θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος ενός 
Προγράμματος Σπουδών ECVET προσαρμόζοντας το υλικό ανάλογα. 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

Λόγω της ποιότητας των υλικών, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει σημαντικός αντίκτυπος 
στην ποιότητα της διδασκαλίας τόσο της εκπαίδευσης συναισθηματικής νοημοσύνης όσο και της 
ισότητας των φύλων. Η φύση των υλικών του έργου προσφέρει προσβασιμότητα και ποικιλία, 
αυξάνοντας τη συνολική απήχηση του έργου. 

  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821889/GEO_GEEE_Strategy_Gender_Equality_Roadmap_Rev_1__1_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821889/GEO_GEEE_Strategy_Gender_Equality_Roadmap_Rev_1__1_.pdf
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Εταίρος SkA 

Χώρα Λιθουανία 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Πιστεύω ότι οι στόχοι του έργου έχουν επιτευχθεί πλήρως, καθώς το κύριο αποτέλεσμα του έργου 
έχει επιτευχθεί. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας 
για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ισότητα των φύλων. Είναι ένας εύκολος τρόπος να βρείτε 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες σε ένα μέρος και να τις εφαρμόσετε με θεωρητικό και πρακτικό 
τρόπο. Αυτή η πλατφόρμα μάθησης παρέχει την ευκαιρία να αλλάξει η στάση απέναντι στη 
συναισθηματική νοημοσύνη και την ισότητα των φύλων. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν πολύ εύκολα να αποκτήσουν περισσότερες θεωρητικές γνώσεις 
και να βρουν πολλές πρακτικές μεθόδους. Αυτό δίνει ακόμη περισσότερες γνώσεις και ικανότητες 
πάνω στο θέμα. Η εμπειρία και οι πληροφορίες που συλλέγονται από άλλους εταίρους μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και αυτό το εκπαιδευτικό υλικό δεν συγκεντρώνεται σε ένα πλαίσιο χώρας. 
Μπορούν να βρεθούν νέες πρακτικές ασκήσεις με διαφορετικά παραδείγματα. Η πλατφόρμα είναι 
διαθέσιμη σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες. 

 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Ναι, τα αποτελέσματα μπορούν να εφαρμοστούν στο εθνικό μου πλαίσιο στη Λιθουανία, καθώς 
αυτό το θέμα είναι επίκαιρο και πολύ σημαντικό παγκοσμίως. Η συναισθηματική νοημοσύνη και η 
ισότητα των φύλων δεν έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα και είναι ένα αρκετά ευαίσθητο θέμα για 
τους άνδρες, επομένως είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό και να παρέχουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις. Αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να 
ενθαρρύνουν όχι μόνο τη χρήση αυτού του μαθησιακού υλικού αλλά και την ανάπτυξη αυτής της 
ιδέας ακόμη περισσότερο για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο της 
συναισθηματικής νοημοσύνης και της ισότητας των φύλων. 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Άλλοι οργανισμοί στο εθνικό πλαίσιο της Λιθουανίας θα μπορούσαν να 
προσαρμόσουν/ενσωματώσουν το διαδικτυακό Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό για τη Συναισθηματική 
Νοημοσύνη και την πλατφόρμα GET και το αναπτυγμένο πρόγραμμα σπουδών ECVET δοκιμάζοντας 
το με τις ομάδες-στόχους τους και προσαρμόζοντάς το στην προσέγγιση και τις ανάγκες τους. Καθώς 
οι εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με τις ομάδες-στόχους τους γνωρίζουν τις δυνατότητές 
τους, μπορεί να είναι σε θέση να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό τέλεια στις ανάγκες των 
χρηστών. Επιπλέον, κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και διαφορετικές ανάγκες και 
ικανότητες των μελών της ομάδας-στόχου, επομένως είναι σημαντικό να το λάβετε υπόψη, 
εστιάζοντας στη συμμετοχή και εξοικείωση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων. 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 
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Ναι, γιατί αυτή η μεθοδολογία μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή στάσεων και στην εκτίμηση της 
σημασίας της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ισότητας των φύλων. Μπορεί να έχει αντίκτυπο 
όχι μόνο στην αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στη συναισθηματική νοημοσύνη και το 
φύλο, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε νέες εκπαιδεύσεις και μεθοδολογίες. Αυτές οι 
μεθοδολογίες θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτού του μακροχρόνιου ζητήματος. WE MEN θα 
έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη στάση των ανδρών απέναντι στο θέμα και μπορεί να τους 
ενθαρρύνει να συμπεριφέρονται διαφορετικά και να ενδιαφερθούν περισσότερο για το θέμα. Η 
εκπαίδευση για τη συναισθηματική νοημοσύνη και την ισότητα των φύλων μπορεί να βοηθήσει στην 
επίλυση πολλών από τα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τη στάση απέναντι στο ρόλο των 
ανδρών και των γυναικών στο πλαίσιο της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
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Εταίρος OÜ Vestifex 

Χώρα Εσθονία 
Πιστεύετε ότι το έργο έχει επιτύχει τα υποσχόμενα επιτεύγματα και γιατί; 

Μαζί με τους εταίρους του έργου WE MEN στοχεύσαμε στη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ) και στην Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων (GET) για 
εκπαιδευτές ενηλίκων μέσω ψηφιακών λύσεων. 
Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου εμείς 
- Σχεδίασε, δοκίμασε και εφάρμοσε διαφορετικές προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας στο GET 
χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση στη ΣΝ ως μέσο για τη συμμετοχή, ανδρών και γυναικών, 
εκπαιδευτών ενηλίκων και ενηλίκων εκπαιδευόμενων σε προγράμματα κατάρτισης που αφορούν 
την ισότητα των φύλων. 
- Συνέταξε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ECVET για την ΕΙ και το GET, εστιασμένο στο προσωπικό 
πλαίσιο και τη μετασχηματιστική προσέγγιση. 
- Δημιούργησε μια Online Open B-Learning Platform με υψηλής ποιότητας ψηφιακά εργαλεία για την 
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων σε EI και GET. 
- Συνέγραψε Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην Εκπαίδευση 
Ενηλίκων σε EI και GET. 
- Μετάφρασε όλο το υλικό στην εθνική γλώσσα των χωρών εταίρων του έργου. 
- Πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικά πλαίσια. 
- Συμμετείχε τόσο εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και εκπαιδευόμενους ενηλίκων από τουλάχιστον 6 
χώρες στη δημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση του αποτελέσματος του έργου. 
Αυτά τα επιτεύγματα αντιστοιχούν στους στόχους που θέσαμε στην αρχή του έργου. 

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του παραγόμενου προγράμματος; 

- Ποικιλία των παραγόμενων αποτελεσμάτων και διασύνδεσή τους 
- Διεθνής χαρακτήρας των παραγόμενων αποτελεσμάτων 
- Εφαρμογή του πλαισίου ECVET στις παραγόμενες εκροές 
- Η διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου σε έξι ευρωπαϊκές γλώσσες 

Είναι τα αποτελέσματα μεταβιβάσιμα στα εθνικά σας πλαίσια και γιατί; 

Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να μεταφερθούν στο πλαίσιο της Εσθονίας. Τα υλικά και οι  
πόροι του έργου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
προσαρμοσμένα ανάλογα με τους στόχους των εκπαιδευτικών στόχων, τις ομάδες-στόχους, τη 
διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης. 

Πώς θα μπορούσαν άλλοι οργανισμοί εντός του εθνικού σας πλαισίου να 
εφαρμόσουν/ενσωματώσουν την Online Πλατφόρμα Ανοικτού Μαθησιακού Υλικού για τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και το GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET; 

Άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν να εφαρμόσουν Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ανοικτού Εκπαιδευτικού 
Υλικού για EI και GET και το παραγόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ECVET σε οποιοδήποτε από τα 
εκπαιδευτικά τους προγράμματα προσαρμόζοντάς τα ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Μετά την υλοποίηση του έργου, πιστεύετε ότι η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του GET μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σημαντικό 

αντίκτυπο στο θέμα της Ισότητας και της Ισότητας των Φύλων και γιατί; 

Η βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας στο GET με την εφαρμογή των ικανοτήτων 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης μεταξύ των Εκπαιδευτών Ενηλίκων θα έχει σίγουρα θετική επίδραση 
στην αυτογνωσία και την αυτοδιαχείριση των μαθητών και ως συνέπεια στην ενίσχυση της ισότητας 
των φύλων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

 


