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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά 

έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η 

Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 
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Εταίρος ΙΑΣΙΣ 

Χώρα Ελλάδα 

Εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας Εκπαίδευσης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων (GET) Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Στο ελληνικό πλαίσιο δεν υπάρχει επίσημη εκπαίδευση που να στοχεύει στην ενίσχυση των 

δεξιοτήτων διδασκαλίας της Ισότητας των Φύλων μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθώς 

αυτά τα 2 θέματα αντιμετωπίζονται συνήθως χωριστά. Ωστόσο, υπάρχουν διάφορα εργαστήρια 

κατάρτισης και ακαδημαϊκά μαθήματα (μάστερ και διδακτορικά) που απευθύνονται σε 

επαγγελματίες (όπως Εκπαιδευτές ενηλίκων) που έχουν προσωπικό ενδιαφέρον να εμβαθύνουν τις 

ικανότητές τους σε ένα από αυτά τα θέματα. 

Ορισμένες εκπαιδεύσεις που έχουν παρασχεθεί ή παρέχονται: 

● Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υλοποίησε ένα έργο με την ονομασία «Ισότητα των φύλων και 

εκπαίδευση ενηλίκων» που στόχευε στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση 

Ενηλίκων Μαθητών και Εκπαιδευτικών, ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών, προκειμένου 

να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία ώστε να μπορούν να 

αντανακλούν κριτικά. σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο. Το εκπαιδευτικό υλικό και τα 

εργαστήρια βιωματικής μάθησης σχεδιάστηκαν από ειδικούς σε θέματα φύλου, ώστε οι 

εκπαιδευόμενοι να μπορούν να προβληματιστούν ουσιαστικά για θέματα φύλου όπως ο 

σεξισμός, ο μισογυνισμός, η τοξικότητα του φύλου και η βία1 

● Το Πάντειο Πανεπιστήμιο διατηρεί Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου είναι ένα ερευνητικό 

εργαστήριο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του 

Παντείου Πανεπιστημίου, που ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926 / 17.7.2006 για την εξυπηρέτηση 

διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στους τομείς του φύλου στην κοινωνική πολιτική και 

ανάλυση πολιτικής. για την ισότητα των φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό 

επίπεδο2 

● Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τίτλο «Φύλο, κοινωνία 

και πολιτική» με στόχο την ανάδειξη της διεπιστημονικής έρευνας των θεμάτων φύλου στη 

μελέτη κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων.3 

Περιγραφή της Προσέγγισης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών των εκπαιδεύσεων από το Εθνικό 

Σύστημα Προσόντων 

Το Ελληνικό Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων περιγράφει τις προσεγγίσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων 

μόνο των ακαδημαϊκών σπουδών στην Ισότητα των Φύλων ή στη Συναισθηματική Νοημοσύνη, όπου 

τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα εκχωρούνται στα επίπεδα 7 και 8 αντίστοιχα. 

Διαθέσιμες Εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα θέματα Συναισθηματικής 

                                                             
1

https://www.uom.gr/eif/draseis-protoboylies/h-isothta-ton-fylon-sthn-ekpaideysh-enhlikon-odhgos-ylopoihshs-

ekpaideytikon-epimorfotikon-draseon 
2

https://www.genderstudies.panteion.gr/ 
3

https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-28 

https://www.uom.gr/eif/draseis-protoboylies/h-isothta-ton-fylon-sthn-ekpaideysh-enhlikon-odhgos-ylopoihshs-ekpaideytikon-epimorfotikon-draseon
https://www.uom.gr/eif/draseis-protoboylies/h-isothta-ton-fylon-sthn-ekpaideysh-enhlikon-odhgos-ylopoihshs-ekpaideytikon-epimorfotikon-draseon
https://www.genderstudies.panteion.gr/
https://sociology.panteion.gr/index.php/el/home-5/home-28
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Νοημοσύνης και GET 

● Ladies First! Είναι ένα Έργο Erasmus+ που στοχεύει να ενδυναμώσει τους δασκάλους, τους 

εκπαιδευτές και τους συμβούλους να υποστηρίξουν τις γυναίκες δικαιούχους και να 

προωθήσουν την ισότητα των φύλων προκειμένου να αποκτήσουν την απαραίτητη 

σταθερότητα ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή, ειδικά στο πλαίσιο της 

κρίσης. Οι κύριοι χρήστες-στόχοι των προϊόντων του έργου είναι Σύμβουλοι/ Προπονητές και 

εκπαιδευτικοί ΕΕΚ. Τελικοί δικαιούχοι είναι γυναίκες – χρήστες αυτών των υπηρεσιών που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ισορροπία της επαγγελματικής τους ζωής. Για όσους 

ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν το εκπαιδευτικό υλικό εδώhttps://ladiesfirst.fvaweb.eu/ 

● Το Κέντρο Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) πραγματοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Φύλο και 

Κινηματογραφικές Αναπαραστάσεις, διάρκειας 60 διδακτικών ωρών, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.4 

 

Εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

του GET 

Γενικά, η ελληνική βιβλιογραφία για την ανάλυση των αναγκών και των κενών των Εκπαιδευτών 

Ενηλίκων σχετικά με τη διδασκαλία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και της Ισότητας των Φύλων 

είναι περιορισμένη. Ωστόσο, βρήκαμε δύο ενδιαφέρουσες εργασίες που αναλύουν κριτικά την 

προσέγγιση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο ελληνικό πλαίσιο: 

● Η Αλεξιάδου (2017) στη δημοσίευση της διατριβής της που αναλύει την εφαρμογή της 

φεμινιστικής παιδαγωγικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, δήλωσε ότι οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων 

σπάνια λαμβάνουν υπόψη τη φεμινιστική προσέγγιση με αποτέλεσμα μια ανθρωποκεντρική 

κατανόηση της λογοτεχνίας και των προγραμμάτων σπουδών για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

αντίστοιχα.5 

● Η ίση γλωσσική μεταχείριση ανδρών και γυναικών είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί άμεσα στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς αρκετοί ρόλοι 

γενικεύονται με τη χρήση των ανδρικών επιθέτων, τα οποία κρίνονται επαρκή για να 

καλύπτουν όλα τα φύλα.6 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

● Κατά τα έτη 2017-2020 η διάσταση του φύλου έχει ενσωματωθεί στο εθνικό πρόγραμμα δια 

                                                             
4

https://www.neolaia.gr/2021/07/07/ap8-e-learning-fylo-anaparastaseis/ 
5

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21176 
6

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43737/1/std135827_%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%91%20%CE%9

2% CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91_%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE% 
A3%CE%97.pdf 

https://ladiesfirst.fvaweb.eu/
https://www.neolaia.gr/2021/07/07/ap8-e-learning-fylo-anaparastaseis/
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21176
https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43737/1/std135827_%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91_%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%97.pdf
https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43737/1/std135827_%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91_%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%97.pdf
https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43737/1/std135827_%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%91%20%CE%92%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91_%CE%A3%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%97.pdf
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βίου μάθησης 

● Τα ίδια χρόνια τα θέματα φύλου εντάχθηκαν στα προγράμματα σπουδών στο Εθνικό 

Σύστημα Προσόντων για τη διαδικασία πιστοποίησης και επάρκειας των εκπαιδευτών 

ενηλίκων7 

● Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με την ενσωμάτωση 

της διάστασης του φύλου είναι μια ενέργεια που λαμβάνεται υπόψη στο Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για τα έτη 2021-20258 

Προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

Ισότητα των Φύλων και στην ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ανδρών 

● Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποίησε ένα έργο με τίτλο «Παραγωγή 

βοηθητικού υλικού για την εισαγωγή των φύλων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

διαδικασία» το οποίο δημιούργησε πολυάριθμες Οδηγίες και Εγχειρίδιο προς 

εκπαιδευτικούς σχετικά με αναδυόμενα ζητήματα με βάση το φύλο 

● Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 τονίστηκε η σημασία της 

ενσωμάτωσης της Ισότητας των Φύλων στα σχολεία και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 

προτείνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα στα παιδιά από το επίπεδο του 

νηπιαγωγείου, τον μετασχηματισμό των προγραμμάτων σπουδών και τη δημιουργία 

αποτελεσματικών δείκτες που έλαβαν υπόψη τη διάσταση του φύλου9 

● Στο προηγούμενο Εθνικό Σχέδιο Δράσης πραγματοποιήθηκαν πολλές βιωματικές 

εκπαιδεύσεις, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες για την προώθηση της 

διάστασης του φύλου και της φεμινιστικής παιδαγωγικής10 

● Πραγματοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια και επιμορφωτικά προγράμματα για 

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για θέματα ισότητας και διακρίσεων φύλου 

σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας11 

Συστάσεις πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση των μεθόδων 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET μέσω 

ψηφιακών λύσεων 

● Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές που θα τους 

βοηθήσουν να χρησιμοποιούν γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας διδασκαλίας για τη μείωση της διαιώνισης των κοινωνικών προγραμμάτων 

● Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων θα πρέπει να γνωρίζουν τα υπάρχοντα κοινωνικά φύλα 

● Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και μαθημάτων για την αποδόμηση των 

προκαταλήψεων με βάση το φύλο σε εκπαιδευτικά πλαίσια 

                                                             
7

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf 
8

http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-

2025.pdf 
9

http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-

2025.pdf 
10

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf 
11

https://isotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-% 

CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE% BD-
%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9/ 

https://isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf
http://www.opengov.gr/minlab/wp-content/uploads/downloads/2021/07/%CE%95%CE%A3%CE%94%CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf
https://isotita.gr/wp-content/uploads/2017/04/ESDIF.pdf
https://isotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9/
https://isotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9/
https://isotita.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9/
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● Εισαγωγή της ενίσχυσης της Ισότητας των Φύλων μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων κάθε χώρας της Ε.Ε. 

● Ανάπτυξη επίσημων μαθημάτων για τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Εκπαίδευση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ισότητας των 

Φύλων μέσω φυσικών και ψηφιακών λύσεων 

● Η Κρατική Αναγνώριση της σημασίας της Κατάρτισης για την Ισότητα των Φύλων στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

● Η επίσημη πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Εκπαίδευση Ισότητας των Φύλων μέσω 

της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
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Εταίρος Innoquality Systems 

Χώρα Ιρλανδία 
Εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας Εκπαίδευσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και Ισότητας των Φύλων (GET) Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Υπάρχουν μαθήματα στην Ιρλανδία που επικεντρώνονται στα θέματα της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και της Ισότητας των Φύλων, αλλά που εξετάζουν τα δύο θέματα (ή τις πτυχές των 
θεμάτων) χωριστά, (ως ατομικά μαθήματα κατάρτισης). Ωστόσο, γενικά δεν στοχεύουν ειδικά στη 
βελτίωση των διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων που παρέχουν εκπαίδευση στη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Ισότητα των Φύλων και δεν απευθύνονται ειδικά σε 
εκπαιδευτές ενηλίκων. Αντίθετα, τείνουν να ενημερώνουν για τα θέματα της ΣΝ και της Ισότητας των 
Φύλων ή της Ισότητας γενικότερα, για εργασιακούς σκοπούς, επαγγελματική ή προσωπική εξέλιξη, 
εξέλιξη σταδιοδρομίας ή/και οργανωτική διαπίστευση/βραβείο. Η διαθέσιμη εκπαίδευση κυμαίνεται 
από προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή σύντομες σειρές μαθημάτων έως εσωτερική 
επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται στα μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου, 

Το πιο σχετικό παράδειγμα στην Ιρλανδία είναι το Πιστοποιητικό NUI επιπέδου 7 (Irish NQF) του 
Πανεπιστημίου Maynooth στις σπουδές ισότητας12, το οποίο διαθέτει μια πτυχή της διδασκαλίας 
μέσω στρατηγικών συναισθηματικής εκπαίδευσης ενσωματώνοντας αντανακλαστική πρακτική (η 
οποία αναπτύσσει την αυτογνωσία, μια βασική ικανότητα της συναισθηματικής νοημοσύνης). Αυτό 
το μάθημα στοχεύει να παρέχει στους επαγγελματίες την ικανότητα να γίνουν επαγγελματίες 
εκπαιδευτές σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Παρέχει στους μαθητές 
δεξιότητες και γνώσεις στους ακόλουθους βασικούς τομείς: Αντανακλαστική Πρακτική, Ζητήματα 
Ισότητας σε μια διαφορετική Ιρλανδία, Ζητήματα Ικανοτήτων και Αναπηρίας και Διδασκαλία και 
Μάθηση. 

Η επιλογή να σπουδάσετε ένα προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το φύλο 
θα είχε ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο βάθος γνώσης σε αυτόν τον τομέα και θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε διαλέξεις ως οδός εξέλιξης σταδιοδρομίας, μεταξύ άλλων.13Το Trinity College Dublin 
προσφέρει M.Phil/P.Grad.Dip. στο Φύλο και τις Γυναικείες Σπουδές που παρέχει κριτική κατανόηση 
της θέσης και της εκπροσώπησης του φύλου στην κοινωνία.14Το University College του Δουβλίνου 
(UCD) προσφέρει μεταπτυχιακό στις Σπουδές για το Φύλο, το οποίο παρέχει μάθηση σε 
φεμινισμούς, σεξουαλικότητα, αρρενωπότητα, συζητήσεις για το φύλο, πολιτική και ακτιβισμό. Δεν 
φαίνεται να υπάρχει πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Ιρλανδία, ωστόσο 
η ΣΝ εμφανίζεται σε ορισμένα θέματα ως ενότητα, για παράδειγμα, το MSc του University College 
Cork στην Προσωπική και Διοίκηση Καθοδήγησης περιλαμβάνει μια ενότητα στην Αυτοδιαχείριση 
που βασίζεται στην Ενσυνειδητότητα που διερευνά το θέμα της συναισθηματικής νοημοσύνης15. 

Επίσης σχετική σε κάποιο βαθμό είναι η εκπαίδευση στην Ισότητα που παρέχεται από τα ιρλανδικά 
πανεπιστήμια. Η ισότητα είναι ένας βασικός τομέας που αντιμετωπίζεται στην εσωτερική κατάρτιση 
επαγγελματικής ανάπτυξης στα ακαδημαϊκά ιδρύματα (και τείνει να αναφέρεται ως βασικό 
χαρακτηριστικό της Στρατηγικής Ισότητας ενός ιδρύματος). Η κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα 
συνιστάται από την Έκθεση HEA για το Φύλο 201616και το Σχέδιο Δράσης για το Φύλο DoES 201817Για 

                                                             
12http://apps.maynoothuniversity.ie/courses/?TARGET=QUALIFICATION&MODE=VIEW&SUBJECT_CO
DE=&OFFERING_CODE=U_HONS_DEGREES&QUALIFICATION_CODE=EQS 
13https://hub.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=PROG&MAJR=W383 
14https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=DPTHH-GWOS-1F09 
15http://www.ucc.ie/en/ace-mscpmc 
16https://hea.ie/assets/uploads/2017/04/hea_review_of_gender_equality_in_irish_higher_education
.pdf 

http://apps.maynoothuniversity.ie/courses/?TARGET=QUALIFICATION&MODE=VIEW&SUBJECT_CODE=&OFFERING_CODE=U_HONS_DEGREES&QUALIFICATION_CODE=EQS
http://apps.maynoothuniversity.ie/courses/?TARGET=QUALIFICATION&MODE=VIEW&SUBJECT_CODE=&OFFERING_CODE=U_HONS_DEGREES&QUALIFICATION_CODE=EQS
https://hub.ucd.ie/usis/!W_HU_MENU.P_PUBLISH?p_tag=PROG&MAJR=W383
https://www.tcd.ie/courses/postgraduate/az/course.php?id=DPTHH-GWOS-1F09
http://www.ucc.ie/en/ace-mscpmc
https://hea.ie/assets/uploads/2017/04/hea_review_of_gender_equality_in_irish_higher_education.pdf
https://hea.ie/assets/uploads/2017/04/hea_review_of_gender_equality_in_irish_higher_education.pdf
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παράδειγμα, για την υποστήριξη της Στρατηγικής Ισότητας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου του 
Δουβλίνου, παρέχεται ανάπτυξη προσωπικού στην ασυνείδητη προκατάληψη. Η εκπαίδευση 
αποτελείται από ένα 3ωρο εργαστήριο.18Αυτή η εκπαίδευση είναι διαθέσιμη για μέλη του 
πανεπιστημιακού προσωπικού, η οποία περιλαμβάνει, αν και μπορεί να μην περιορίζεται σε, 
εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων που παρακολουθούν το εργαστήριο θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να ενημερώσουν και να βελτιώσουν τις 
διδακτικές τους μεθοδολογίες, ωστόσο, μπορεί να μην είναι απαραίτητα εκπαιδευτές 
συναισθηματικής νοημοσύνης ή ισότητας των φύλων. 

Άλλα μαθήματα Ισότητας των Φύλων και Συναισθηματικής Νοημοσύνης απευθύνονται σε 
επιχειρηματικές οργανώσεις που επιθυμούν να εφαρμόσουν την Ένταξη και τη Διαφορετικότητα 
στον οργανισμό τους και λαμβάνουν βραβείο για να επιδείξουν την ευαισθητοποίησή τους (The Irish 
Center of Diversity - βραβείο «Investor in Diversity»)19; διοίκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 
επιδιώκει να εφαρμόσει ένα σχέδιο για την ισότητα των φύλων ως μέρος της στρατηγικής για την 
ισότητα (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου)20; εξειδικευμένοι οργανισμοί, η εκπαίδευση και 
η κυβέρνηση που χρειάζονται υποστήριξη για την εφαρμογή της Διαφορετικότητας και της Ένταξης 
(Κέντρο Αριστείας στη Διαφορετικότητα και την Ένταξη του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου)21; ή 
άτομα που αναζητούν προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη μέσω ενός σύντομου κύκλου 
μαθημάτων (PCI College)22. 

Περιγραφή της Προσέγγισης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών των εκπαιδεύσεων από το Εθνικό 
Σύστημα Προσόντων 

 
Το ιρλανδικό NQF περιγράφει την Προσέγγιση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων των μαθημάτων 
πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου που αναφέρονται παραπάνω. Ένα συνηθισμένο πτυχίο, όπως το 
Πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου Maynooth στις Σπουδές Ισότητας αναφέρεται στο επίπεδο 7, ένα 
αριστούχος πτυχίο στο επίπεδο 8 και ένα μεταπτυχιακό στο επίπεδο 9. 
 
Η κατάρτιση εσωτερικής επαγγελματικής ανάπτυξης, η εκπαίδευση στην Ένταξη και τη 
Διαφορετικότητα για επιχειρήσεις και τα σύντομα μαθήματα που προσφέρονται από ιδιωτικούς 
παρόχους εκπαίδευσης δεν έχουν μαθησιακά αποτελέσματα που περιγράφονται από το ιρλανδικό 
NQF. 
 
 
 
 

Διαθέσιμες Εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα θέματα Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και GET 

Υπάρχουν πολλά εικονικά μαθήματα κατάρτισης που προσφέρονται στην Ιρλανδία που εξετάζουν 
χωριστά τα θέματα της  ΣΝ και της Ισότητας των Φύλων γενικά. 
 

                                                                                                                                                                              
17https://www.gov.ie/en/collection/policy-and-education-
reports/?referrer=http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/gender-action-plan-2018 
-2020.pdf. 
18https://www.tudublin.ie/for-staff/human-resources/staff-development/professional-
development/courses-and-workshops/unconcious-bias--an-inclusive-work-environment/ 
19http://www.irishcentrefordiversity.ie 
20http://ge-academy.eu/summer-school-tu-dublin/ 
21http://www.dcu.ie/hr/centre-of-excellence-for-diversity-and-inclusion 
22http://www.pcicollege.ie/emotional-intelligence 

https://www.gov.ie/en/collection/policy-and-education-reports/?referrer=http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/gender-action-plan-2018-2020.pdf
https://www.gov.ie/en/collection/policy-and-education-reports/?referrer=http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/gender-action-plan-2018-2020.pdf
https://www.gov.ie/en/collection/policy-and-education-reports/?referrer=http://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/gender-action-plan-2018-2020.pdf
https://www.tudublin.ie/for-staff/human-resources/staff-development/professional-development/courses-and-workshops/unconcious-bias--an-inclusive-work-environment/
https://www.tudublin.ie/for-staff/human-resources/staff-development/professional-development/courses-and-workshops/unconcious-bias--an-inclusive-work-environment/
http://www.irishcentrefordiversity.ie/
http://ge-academy.eu/summer-school-tu-dublin/
http://www.dcu.ie/hr/centre-of-excellence-for-diversity-and-inclusion
http://www.pcicollege.ie/emotional-intelligence
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Σύντομα, διαδικτυακά μαθήματα που παρέχονται από ιδιωτικούς παρόχους εκπαίδευσης 
απευθύνονται σε άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν προσωπικά ή/και επαγγελματικά τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους. Οι εκπαιδευόμενοι γενικά δεν χρειάζεται να 
διαθέτουν σχετικά προσόντα ή εμπειρία για να εγγραφούν και οποιαδήποτε πιστοποίηση/προσόν 
που αποκτάται δεν αναγνωρίζεται από το Ιρλανδικό Εθνικό Σύστημα Προσόντων. Η εκπαίδευση 
εικονικής συναισθηματικής νοημοσύνης από ιδιωτικούς παρόχους εκπαίδευσης τείνει να στοχεύει 
στην υποστήριξη των ατόμων να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες 
συναισθηματικής νοημοσύνης. Παραδείγματα παρόχων περιλαμβάνουν το PCI College, το Learning 
Cloud και το Performance Partners.23 
 
Το Trinity College Dublin προσφέρει ένα online Masterclass CPD στη Συναισθηματική Νοημοσύνη για 
μελλοντικούς ηγέτες και ένα online CPD Masterclass in Unconscious Bias ως μέρος της προσφοράς 
τους στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ανθρώπινου Κεφαλαίου της HEA για την κάλυψη των αναγκών 
δεξιοτήτων προτεραιότητας. Τα μαθήματα CPD της Trinity έχουν σχεδιαστεί από την Trinity σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο για να πληρούν τα πλαίσια για μια ευρεία διατομή φορέων του 
κλάδου.2425ΤΤο πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης ένα διαδικτυακό μάθημα στη Δημιουργία ενός 
Ιδρύματος με Ευαισθησία για το Φύλο, που αναπτύχθηκε για εργαζόμενους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση που επιθυμούν να προωθήσουν την ισότητα των φύλων στον οργανισμό τους και να 
αντιμετωπίσουν τις ανισορροπίες μεταξύ των φύλων. Παρέχει μεθόδους και στρατηγικές για την 
επίτευξη αυτού του στόχου. Το μάθημα αναπτύχθηκε ως μέρος του έργου SAGE Horizon 2020.26Η 
εκπαίδευση ανάπτυξης προσωπικού του Trinity College του Δουβλίνου σε θέματα ισότητας 
παρέχεται επίσης μέσω εικονικής εκπαίδευσης.27 
 
Τον Νοέμβριο του 2021, το Ερευνητικό Κέντρο για την Ψυχολογία, την Εκπαίδευση και τη 
Συναισθηματική Νοημοσύνη του TU Dublin διεξήγαγε ένα διαδικτυακό σεμινάριο που 
χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Φόρουμ για την Ενίσχυση της Διδασκαλίας και της Μάθησης ως 
μέρος της σειράς Μετασχηματιστικής Μάθησης για την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική 
νοημοσύνη σε σχέση με την απασχολησιμότητα και την καριέρα των πτυχιούχων επιτυχία. 

Η Ιρλανδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ισότητας (IHREC) προσφέρει ένα μάθημα 
ηλεκτρονικής μάθησης στην Ισότητα στις δημόσιες υπηρεσίες: Εισαγωγή για το προσωπικό πρώτης 
γραμμής. Έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της ισότητας στο χώρο εργασίας στο 
πλαίσιο του νόμου περί ισότητας.28 

 

Εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά δεξιοτήτων των 
Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

του GET 

 
Το Ερευνητικό Κέντρο Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης και Συναισθηματικής Νοημοσύνης του TU 
Δουβλίνου συμμετέχει ενεργά στην έρευνα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και εκπαίδευσης σε τρίτο επίπεδο. 

                                                             
23https://www.pcicollege.ie/emotional-intelligence 
24http://www.tcd.ie/courses/cpd/emotional-intelligence/index.php 
25http://www.tcd.ie/course/cpd/diversity-unconscious-bias/index.php 
26http://www.ecd.ie/tcgel/international-
projects/SAGE/creating_a_gender_sensitive_institution/index.php 
27http://tcd.ie/training/lead-online-training/ 
28http://deliveringequality/#slide0_0 

https://www.pcicollege.ie/emotional-intelligence
http://www.tcd.ie/courses/cpd/emotional-intelligence/index.php
http://www.tcd.ie/course/cpd/diversity-unconscious-bias/index.php
http://www.ecd.ie/tcgel/international-projects/SAGE/creating_a_gender_sensitive_institution/index.php
http://www.ecd.ie/tcgel/international-projects/SAGE/creating_a_gender_sensitive_institution/index.php
http://tcd.ie/training/lead-online-training/
http://deliveringequality/#slide0_0
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Ο Aiden Carthy, Διευθυντής του κέντρου, ερευνήτρια και λέκτορας στο TU Dublin, και η Ailish 
Jameson, ερευνήτρια και λέκτορας, έγραψαν ένα βιβλίο με τίτλο «The Emotionally Intelligent College 
– Transforming Third Level Education to Help Students and Educators Beach Maximum Potential 
τους». (2016). Οι βασικοί στόχοι του βιβλίου είναι οι εξής: 1/ να δώσει ένα ιστορικό της ΣΝ και τη 
χρήση της σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και να δείξει γιατί οι κοινωνικές και συναισθηματικές 
δεξιότητες πρέπει να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών τρίτου επιπέδου. 2/διερεύνηση 
των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους η ΣΝ μπορεί να ενσωματωθεί στα ακαδημαϊκά 
προγράμματα σπουδών και στα εθνικά και διεθνή πλαίσια. 3/ να εξετάσει πιθανούς φραγμούς σε 
αυτό. και 4/ να παρέχει δραστηριότητες και ασκήσεις που μπορούν να απασχολήσουν μαθητές και 
εκπαιδευτικοί.29 
Σε μια εργασία που γράφτηκε από τους Aiden Carthy και Sinead McGilloway, «Thinking Outside the 
Box: Promoting Learning Through Emotional and Social Skills Development», εξετάζεται η σημασία 
της μάθησης μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα ο θετικός 
αντίκτυπος που μπορεί να έχει στη μάθηση. .30 
 
Th 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

 
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγεία των Ανδρών 2017-2021, που εφαρμόζεται από το Υπουργείο 
Υγείας, σε συνεργασία με το Στέλεχος Υπηρεσιών Υγείας (HSE), θέτει ένα πλαίσιο για την υγεία των 
ανδρών που αποτελείται από 4 θέματα και 28 δράσεις. Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει ότι οι 
συμπεριφορές που διαμορφώνονται στην παιδική ηλικία έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην υγεία των 
ανδρών και δηλώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας και Δεξιοτήτων έχει να παίξει βασικό ρόλο στην 
ανάπτυξη θετικών αρρενωπών και της συναισθηματικής νοημοσύνης αγοριών και νεαρών ανδρών 
προκειμένου να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες ζωής. Επιπλέον, η ενσωμάτωση της 
κοινωνικής και συναισθηματικής εκπαίδευσης στο πρόγραμμα σπουδών που αναφέρθηκε 
προηγουμένως, πρέπει να επανεξεταστεί με το πρίσμα του φύλου από το DoES για να διασφαλιστεί 
ότι οι μαθησιακές ανάγκες από την άποψη αυτή ικανοποιούνται. 
 
Οι σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου περιλαμβάνουν: «2.9 Υποστήριξη όσων έχουν 
επιφορτιστεί με την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική Υγεία και του SPHE στα 
σχολεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της αυξημένης αυτογνωσίας και συναισθηματικής 
νοημοσύνης μεταξύ αγοριών και νεαρών ανδρών. 3.8 Αναπτύξτε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για να 
υποστηρίξετε όσους ανήκουν στον τομέα της νεολαίας για να διευκολύνετε την ανάπτυξη της 
αυτογνωσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης μεταξύ των νέων ανδρών.31 
 
Η εκπαίδευση που προσδιορίστηκε περιλαμβάνει: «Α3.3 Η εκπαίδευση σε δεξιότητες διευκόλυνσης 
παρέχεται σε 8 οργανώσεις του τομέα της νεολαίας που περιλαμβάνει εντατική εργασία με 2 μέλη 
του προσωπικού (n=8 ημέρες διαμονής + 1 ημέρα), διευθυντές (1 ημέρα) και ολόκληρο το 
προσωπικό (1 ημέρα) με σκοπό την αναβάθμιση του προσωπικού για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και 
συναισθηματικής νοημοσύνης στους νέους άνδρες με τους οποίους εργάζονται. Αυτή η εκπαίδευση 
αποτελεί επίσης αντικείμενο αξιολόγησης με σκοπό την ενημέρωση της μελλοντικής κατάρτισης σε 
αυτόν τον τομέα και αλλού. A3.8 Συνεχίστε να εκπαιδεύετε άτομα στον τομέα της νεολαίας για να 

                                                             
29"An Introduction To Emotional Intelligence" των Aiden Carthy και Ailish Jameson (tudublin.ie) 
30Thinking Outside the Box: Προώθηση της μάθησης μέσω της ανάπτυξης συναισθηματικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων (tudublin.ie) 
31https://www.mhfi.org/HI-M.pdf 

https://arrow.tudublin.ie/ncrpbk/1/
https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=cassart
https://arrow.tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=cassart
https://www.mhfi.org/HI-M.pdf
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διευκολύνετε την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης στους νέους 
άνδρες.32 
 
Η ισότητα των φύλων εξελίσσεται και προωθείται στο πλαίσιο ενός πλαισίου πολιτικής ολόκληρης 
της κυβέρνησης στην Ιρλανδία, το οποίο παρέχεται από την Εθνική Στρατηγική για τις γυναίκες και τα 
κορίτσια 2017-2020, η οποία παρατείνεται έως το 2021.33Ωστόσο, αυτή η πολιτική δεν αντιμετωπίζει 
την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών με εργαλεία και μεθοδολογία EI και GET. Μια 
πιο σχετική κυβερνητική πολιτική είναι το Σχέδιο Δράσης για το Φύλο 2018 – 2020.34Μεταξύ άλλων 
δράσεων, το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων συνιστά το σχέδιο δράσης ενός ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φύλο να περιλαμβάνει μέτρα για την ενεργό ανάπτυξη της 
ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων σε όλο το προσωπικό. Τα ΑΕΙ πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι αμφισβητούν τους συμβολικούς δεσμούς μεταξύ του φύλου και των κλάδων (π.χ. αρρενωπότητα 
και τεχνολογία) και να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αλλαγή της κοινωνικής αντίληψης για τα 
έμφυλα επαγγέλματα. Ένας βασικός τομέας εστίασης περιλαμβάνει την απαίτηση για υποχρεωτική 
ασυνείδητη προκατάληψη και εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων για όλα τα μέλη του 
προσωπικού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.35Επιπλέον, ορίζει ότι το σχέδιο δράσης για το φύλο 
ενός ιδρύματος θα πρέπει να «περιλαμβάνει δράσεις για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων 
στη Διδασκαλία και τη Μάθηση και την Έρευνα, ειδικότερα, πώς έχει εφαρμοστεί η διάσταση του 
φύλου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών».36 
 
 
 
 

Προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
Ισότητα των Φύλων και στην ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ανδρών 

 
Μια βασική πτυχή του ιρλανδικού προγράμματος σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (για άνδρες και γυναίκες μαθητές ηλικίας 5 έως 18 ετών) είναι η διδασκαλία των 
κοινωνικών και συναισθηματικών πτυχών της εκπαίδευσης. Η κοινωνική και συναισθηματική 
επάρκεια προωθείται μέσω του προγράμματος Κοινωνικής, Προσωπικής και Αγωγής Υγείας και στα 
δύο επίπεδα. Οι σπουδές φύλου είναι ένα από τα θέματα των προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί 
για να επιτρέπουν στους Ιρλανδούς μαθητές να αναπτύξουν βασικές ικανότητες, όπως αυτογνωσία, 
συναισθηματική έκφραση, υπεύθυνη λήψη αποφάσεων και άλλες ικανότητες Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης. Το πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνει έμφαση σε έξι 
βασικές δεξιότητες σε όλα τα μαθήματα: αυτοδιαχείριση, καλή παραμονή, αποτελεσματική 
επικοινωνία, δημιουργικότητα, συνεργασία με άλλους και διαχείριση πληροφοριών και σκέψης. Οι 
δάσκαλοι ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν αυτές τις κοινωνικές και συναισθηματικές ικανότητες 
στον προγραμματισμό τους, διδασκαλία και αξιολόγηση. Αγόρια και κορίτσια ηλικίας έως 12 ετών 
ακολουθούν το πρόγραμμα SSE που στοχεύει στη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών 
ικανοτήτων με ταυτόχρονη μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθηματικής 

                                                             
32https://www.mhfi.org/HI-M.pdf 
33https://www.gov.ie/en/publication/a70fc-gender-equality-national-policy-and-
strategies/#introduction 
34https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-
ireland_en.pdf 
35https://assets.gov.ie/24481/8ab03e5efb59451696caf1dbebe6fddc.pdf 
36https://assets.gov.ie/24481/8ab03e5efb59451696caf1dbebe6fddc.pdf 

https://www.mhfi.org/HI-M.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/a70fc-gender-equality-national-policy-and-strategies/#introduction
https://www.gov.ie/en/publication/a70fc-gender-equality-national-policy-and-strategies/#introduction
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-ireland_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-ireland_en.pdf
https://assets.gov.ie/24481/8ab03e5efb59451696caf1dbebe6fddc.pdf
https://assets.gov.ie/24481/8ab03e5efb59451696caf1dbebe6fddc.pdf
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συμπεριφοράς. Μελέτες έχουν αποκαλύψει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτιωμένη 
συμπεριφορά και την ευημερία.37 
 
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Υγεία των Ανδρών 2017-2021, που περιγράφεται παραπάνω, 
στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την Ισότητα των Φύλων και την ενίσχυση της 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης των αγοριών και των νέων ανδρών σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
 
Σχετικά με την ισότητα των φύλων, ο Eige αναφέρει ότι στην Ιρλανδία «υπάρχει ευαισθητοποίηση 
και εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων».38Το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών (DoES), 
Μονάδα Ισότητας των Φύλων, έχει δεσμευτεί για την προώθηση της ισότητας και έχει αναλάβει μια 
σειρά από πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υποστήριξη της ισότητας ευκαιριών και 
αποτελεσμάτων για κορίτσια και αγόρια, γυναίκες και άνδρες. Το 2006, δημιούργησε έναν πόρο, 
«Ίσα Μέτρα» για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύει να βοηθήσει τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, τη σχολική κοινότητα και το διοικητικό συμβούλιο στη 
διαμόρφωση μιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων και στην προώθηση της ισότητας των 
φύλων. Περιλαμβάνει μια σειρά διδακτικών πόρων, παραδείγματα μαθημάτων γύρω από θέματα 
για συζήτηση και δραστηριότητα στην τάξη.39Από το 2015, έχουν τεθεί σε εφαρμογή δύο εθνικές 
πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη βελτίωση της ισότητας των φύλων στα μαθήματα STEM στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβουλία «Εύχομαι» στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τα θέματα STEM 
και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη των γυναικών στην εκπαίδευση δεύτερου επιπέδου. Η δεύτερη 
πρωτοβουλία, το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου «A World of Opportunities» παρέχει συμβουλές 
σταδιοδρομίας STEM σε δασκάλους, γονείς και μαθητές.40 
 
 

Συστάσεις πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση των μεθόδων 
διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET μέσω 

ψηφιακών λύσεων 

●  
● Η ανάπτυξη επίσημων μαθημάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των μεθοδολογιών 

διδασκαλίας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την 
Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων σε πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακό 
περιβάλλον. 

 
● Κρατική αναγνώριση της ανάγκης παροχής μαθημάτων για τη βελτίωση των μεθοδολογιών 

διδασκαλίας της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων και της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 
 

● Επίσημη πιστοποίηση για μαθήματα που απευθύνονται σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων που 
στοχεύουν στη βελτίωση των μεθοδολογιών διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης 
και της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων. 
 

● Η ένταξη των μαθημάτων GET και EI και η πιστοποίηση στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων κάθε 
χώρας της Ε.Ε. 
 

                                                             
37https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/AR3_Full-Report_2018.pdf 
38https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/ireland 
39https://assets.gov.ie/24472/5e8d8862c3284afa848234bd583976c3.pdf 
40https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-
ireland_en.pdf 

https://nesetweb.eu/wp-content/uploads/2019/06/AR3_Full-Report_2018.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/ireland
https://assets.gov.ie/24472/5e8d8862c3284afa848234bd583976c3.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-ireland_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-ireland_en.pdf
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● Αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων και 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης από Εκπαιδευτές Ενηλίκων μέσω των εν λόγω μαθημάτων 
και περαιτέρω κατάρτισης, όπως εργαστήρια και σεμινάρια, καθώς και οδηγίες που 
παρέχονται σε επίσημα εγχειρίδια και οδηγίες. 
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Εταίρος LBP & INFODEF 

Χώρα Ισπανία 

Εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας Εκπαίδευσης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων (GET) Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Δεν υπάρχει εκπαίδευση που να σχετίζεται άμεσα με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τη βία με βάση το φύλο 

μέσω της συναισθηματικής νοημοσύνης. Ωστόσο, η ιδιωτική οντότητα MAUDE Fundación παρέχει 

εκπαίδευση για την επίτευξη της «Διεθνούς Επαγγελματικής Πιστοποίησης για την Πρόληψη της Βίας 

των Φύλων και τη Συναισθηματική Εκπαίδευση», με διάρκεια 200 ωρών εκπαίδευσης. Οι 

επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι εξής: 

● Να αναλυθεί η κατάσταση των γυναικών τα τελευταία χρόνια για να γίνει κατανοητή η 

εξέλιξη των όρων που είναι πολύ σημαντικοί για την πρόληψη της έμφυλης βίας. 

● Να συσχετιστούν οι όροι της έμφυλης βίας, του κοινωνικού προβλήματος και του 

μισογυνισμού προκειμένου να έχουμε μια πολύ ευρύτερη οπτική για το εν λόγω θέμα. 

● Να γίνουν γνωστές  οι γενικές συστάσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας στους εφήβους. 

● Να εκπονηθεί πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής και πρόληψης της βίας εκπαιδευτικής 

παρέμβασης. 

● Να μάθουν για διάφορες δραστηριότητες για την ανάπτυξη του προγράμματος 

συναισθηματικής εκπαίδευσης και πρόληψης της έμφυλης βίας. 

 

Η μικρή απόχρωση είναι ότι σε καμία ενότητα δεν αναφέρεται ότι αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται 

σε γενικό εκπαιδευτή ενηλίκων, αλλά συνιστάται ειδικά για οικογενειακό θεραπευτή, σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση, κοινωνική εκπαίδευση, κέντρα προγραμματισμού ή οικογενειακό σύμβουλο. Αν 

και είναι αλήθεια ότι τα περιεχόμενα μπορούν να επεκταθούν στο συγκεκριμένο έργο, όπως 

φαίνεται παρακάτω, φαίνεται ότι εξετάζονται η πρόληψη της έμφυλης βίας (θέματα 1, 2 και 3) και η 

συναισθηματική νοημοσύνη (θέματα 5, 6). χωριστά. Επιπλέον, όταν η Συναισθηματική Αγωγή 

αντιμετωπίζεται ως μεθοδολογία για την πρόληψη της βίας, γίνεται με γενικό τρόπο ή συνδέεται με 

τη σχολική βία και όχι με τη βία με βάση το φύλο. 

● Θέμα 1. Γυναίκες και βία: ανάλυση (εισαγωγή, βία κατά γυναικών και κοριτσιών) 

● Θέμα 2. Από το ιδιωτικό ζήτημα στο κοινωνικό πρόβλημα (εισαγωγή, ο ορισμός του 

κοινωνικού προβλήματος, η βία με βάση το φύλο ως κοινωνικό πρόβλημα, η περίπτωση της 

ενδοοικογενειακής βίας, η περίπτωση της σεξουαλικής παρενόχλησης). 

● Θέμα 3. Βία και μισογυνισμός με βάση το φύλο (μισογυνικές συμπεριφορές, βία με βάση το 

φύλο, μισογυνισμός και βία με βάση το φύλο, το οικιακό σύνδρομο της Στοκχόλμης σε 

κακοποιημένες γυναίκες). 

● Θέμα 4. Συστάσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας στους εφήβους (εισαγωγή, συστάσεις 

για την πρόληψη της σχολικής βίας). 

● Θέμα 5. Πρόγραμμα Συναισθηματικής εκπαίδευσης και πρόληψης της βίας. Μέρος Ι 

(στρατηγικές εκπαιδευτικής παρέμβασης, στόχοι, περιεχόμενα, μεθοδολογικές 

κατευθυντήριες γραμμές, διάρκεια, αλληλουχία και χρονισμός, πρόταση για την αξιολόγηση 

ενός προγράμματος). 

● Θέμα 6. Πρόγραμμα Συναισθηματικής εκπαίδευσης και πρόληψης της βίας. Μέρος ΙΙ 
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(εισαγωγή, σημασία σχηματισμού ομάδας ως παράγοντας ανάπτυξης, όργανα συμμετοχής, 

σχέσεις οικογένειας-εκπαιδευτικού κέντρου). 

● Παράρτημα 1. Δραστηριότητες του Προγράμματος Συναισθηματικής Εκπαίδευσης και 

Πρόληψης της Βίας (Το DNI μας, Ατελείς προτάσεις, Το κρυμμένο μου μυστικό, Τα γυαλιά, 

Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση τους, Η ιδέα του σπιτιού, Αυτογνωσία, Τι θα γινόταν αν, Η 

επαγγελματική κάρτα που βρήκε ο ντετέκτιβ, Ακατάστατες προτάσεις, Μαγικό παζάρι, 

Βαλοσούμπαστα). 

● Παράρτημα 2. Ερωτηματολόγια Προγράμματος Συναισθηματικής Αγωγής και Πρόληψης της 

Βίας (ερωτηματολόγια, αξιολόγηση του προγράμματος, εργασία με Excel). 

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη εκπαίδευση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε όλα 

τα επίπεδα (Master, διδακτορικό κ.λπ.) σε (1) Συναισθηματική Νοημοσύνη και (2) Ισότητα των 

Φύλων, αλλά τα θέματα αντιμετωπίζονται χωριστά. Ξεχωρίζει όμως το Μεταπτυχιακό στην 

Πολυκλαδική Συναισθηματική Νοημοσύνη, όπου υπάρχει μια ενότητα που αναφέρεται 

αποκλειστικά στην εγκάρσιοτητα της συναισθηματικής νοημοσύνης ως εργαλείο πρόληψης και 

παρέμβασης στη έμφυλη βία. 

Περιγραφή της Προσέγγισης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών των εκπαιδεύσεων από το Εθνικό 

Σύστημα Προσόντων 

Το Ισπανικό Εθνικό Σύστημα Προσόντων δεν περιλαμβάνει την προσέγγιση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων αυτού του τύπου εκπαίδευσης, όπως το Διεθνές Επαγγελματικό Πιστοποιητικό για 

την Πρόληψη της Βίας με βάση το Φύλο και τη Συναισθηματική Εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, 

στο τέλος της εκπαίδευσης, ο φοιτητής λαμβάνει διαπιστευμένο δίπλωμα, το οποίο όμως δεν 

περιλαμβάνεται στις επίσημες σπουδές. 

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματισμού είναι επίσημες διαπιστεύσεις των προσόντων του Εθνικού 

Καταλόγου Επαγγελματικών Προσόντων, δομημένο σε επαγγελματικές ικανότητες και σπονδυλωτή 

εκπαίδευση που σχετίζεται με αυτά. 

Αυτός ο κατάλογος χωρίζεται σε οικογένειες γνωστικών περιοχών και εντός του γνωστικού πεδίου 

"Κατάρτιση και Εκπαίδευση" υπάρχει ένα προσόν που ονομάζεται "Προώθηση για την 

αποτελεσματική ισότητα γυναικών και ανδρών", αλλά η συναισθηματική νοημοσύνη ως μέσο για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων είναι Δεν περιλαμβάνονται. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά (NQF 7) και διδακτορικά (NQF 8) για την ισότητα των φύλων 

και τη συναισθηματική νοημοσύνη, αν και τα δύο θέματα αντιμετωπίζονται χωριστά. 

Διαθέσιμες Εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα θέματα Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και GET 

Το Διεθνές Επαγγελματικό Πιστοποιητικό στην Πρόληψη της Βίας με βάση το Φύλο και τη 

Συναισθηματική Εκπαίδευση έχει διαδικτυακό χαρακτήρα, επομένως υπάρχουν όντως διαδικτυακές 
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εκπαιδεύσεις για την ισότητα των φύλων και τη συναισθηματική νοημοσύνη. 

Από την άλλη, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν και άλλες εκπαιδεύσεις που ασχολούνται με (1) τη 

συναισθηματική νοημοσύνη από τη μια και (2) την ισότητα των φύλων από την άλλη. Για 

παράδειγμα: 

● Ισότητα των φύλων: Πανεπιστημιακός εμπειρογνώμονας σε θέματα ισότητας και φύλου, 

Πράκτορας Ισότητας, Διαδικτυακή εκπαίδευση στις ίσες ευκαιρίες, Τεχνικός στην ισότητα και 

συμφιλίωση, Ευαισθητοποίηση σε θέματα ίσων ευκαιριών, Σχέδια και μέτρα ισότητας στις 

εταιρείες, Ίσες ευκαιρίες στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, Ισότητα: πρακτική εφαρμογή 

στην τομέας απασχόλησης, Ισότητας στον τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.λπ. 

● Συναισθηματική Νοημοσύνη: Εκπαίδευση στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στις 

στρατηγικές NLP και Mindfulness. Πανεπιστημιακός Εμπειρογνώμονας στη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη και Ενσυνειδητότητα, μάθημα Συναισθηματικής Μάστερς, MasterClass 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συναισθηματικής Νοημοσύνης, 

Πρωτοεμφανιζόμενη Συναισθηματική Νοημοσύνη κ.λπ. 

Εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

του GET 

Η ανάλυση των ικανοτήτων στη συναισθηματική νοημοσύνη σε εκπαιδευτές ενηλίκων εστιάζει στην 

ανάγκη για αυτές τις ικανότητες στη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά επικεντρώνεται στη 

διδακτική απόδοση, με έμφαση στους δασκάλους της προσχολικής εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και της δευτεροβάθμιας και απολυτηρίου εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, οι Palomera, 

Fernández-Berrocal and Brackett (2008) δημοσίευσαν ένα άρθρο στο Electronic Journal of Research 

in Education Psychology (Πανεπιστήμιο της Αλμερία, Ισπανία) με τίτλο «Η συναισθηματική 

νοημοσύνη ως βασική ικανότητα στην αρχική κατάρτιση των δασκάλων: κάποια στοιχεία», το οποίο 

υποστηρίζει τη συμπερίληψη των συναισθηματικών ικανοτήτων ως βασικών ικανοτήτων στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση και στους στόχους της αρχικής κατάρτισης εκπαιδευτικών που 

σχεδιάζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(EHEA). 

Όσον αφορά μια πιο γενική άποψη, ο Lancho (2005) δημοσιεύει το "La educación de adultos en la 

España autonómica" στον Εκδοτικό Οίκο UNED, όπου δηλώνει ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας 

από τους λιγότερο γνωστούς τομείς στον εκπαιδευτικό κόσμο και καθιερώνει την ανάγκη για να 

παρουσιάσει ο εκπαιδευτής ενηλίκων μια συναισθηματική διάσταση που εστιάζει στα 

συναισθηματικά συστατικά της επικοινωνίας προκειμένου να δημιουργήσει μια καλή σχέση 

παιδαγωγού-μαθητή. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση ενηλίκων τονίζεται επανειλημμένα ως 

πλαίσιο για την επίτευξη της ισότητας, επομένως είναι κατανοητό ότι οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα 

πρέπει να εκπαιδεύονται ώστε να επιτυγχάνουν αυτή τη θεμελιώδη αρχή της ισότητας. 

Στην Ισπανία, έχουμε εξαιρετικούς συγγραφείς σε αυτόν τον τομέα, όπως ο καθηγητής Rafael 

Bisquerra -συγγραφέας των La Inteligencia emocional en la educación (2015) και Educación 

emocional y bienestar (2000)- και Francisco Mora, PhD στην Ιατρική, Καθηγητής Νευροεπιστήμης, 

Φυσιολογία του Ανθρώπου, που τονίζει τον ρόλο της Νευροεκπαίδευσης στο παρόν και το μέλλον 
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της εκπαίδευσης. Και οι δύο αποτελούν μέρος της διεπιστημονικής ομάδας διδασκαλίας του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Ψυχοβιολογικού Ινστιτούτου. 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Από το 2020, οι νέοι κανονισμοί στην Ισπανία περιλαμβάνουν ειδικά προγράμματα για τη 

συναισθηματική εκπαίδευση και την πρόληψη της βίας λόγω φύλου στην τάξη, και αυτές οι 

ικανότητες απαιτούνται επίσης σε κενές θέσεις διδασκαλίας στα δημόσια πανεπιστήμια. Δίνεται 

έμφαση στην αυξανόμενη σημασία που δίνεται στις συναισθηματικές ικανότητες όχι μόνο στην 

προσχολική εκπαίδευση, αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και, φυσικά, μέσω της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για παράδειγμα, στην Ανδαλουσία, η τελευταία τροποποίηση του νόμου 13/2007 σχετικά με μέτρα 

πρόληψης και συνολικής προστασίας από τη βία λόγω φύλου περιλαμβάνει μέτρα που 

διασφαλίζουν ότι η αρχική και συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη την ειδική 

εκπαίδευση στην ισότητα των φύλων, τονίζοντας την σημασία της προώθησης δεξιοτήτων όπως η 

ανεκτικότητα, η συναισθηματική διαχείριση, η πρόληψη των συγκρούσεων και η ειρηνική επίλυση 

συγκρούσεων. 

Από την άλλη πλευρά, στην Αραγονία εγκρίθηκε ο νόμος/2018 για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ 

γυναικών και ανδρών της Αραγονίας, όπου η προώθηση της ισότητας των φύλων έχει ουσιαστικό 

βάρος καθώς και τα προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής ικανότητας για την ανάπτυξη 

μεταγνωστικών δεξιοτήτων και συναισθηματική και συναισθηματική-σεξουαλική εκπαίδευση στους 

μαθητές. 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Ως μέρος της 2ης συλλογής κατά της βίας λόγω φύλου, ο Bonino (2008) δημοσίευσε την έκθεση 

"Hombres y violencia de género. Más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo" (Άνδρες 

και βία με βάση το φύλο. Πέρα από τους κακοποιούς και τους παράγοντες κινδύνου) , στο οποίο 

υπογραμμίζει την ανάγκη οι άνδρες ως σύμμαχοι να σταματήσουν τη μάστιγα της βίας με βάση το 

φύλο. Αναφέρεται επίσης στη συναισθηματική συνιστώσα της έκθεσης. 

Αυτό το έγγραφο ξεκινά με την αναφορά στη βία με βάση το φύλο ως πρόβλημα των ανδρών, το 

οποίο όμως υποφέρουν τελικά από τις γυναίκες. Καθορίζει επίσης μια σειρά διεθνών συστάσεων για 

τους άνδρες για να βοηθήσουν στην εξάλειψη της βίας λόγω φύλου. Για παράδειγμα, σύμφωνα με 

τις συστάσεις που προέκυψαν από τη Διεθνή Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων για τις Αξίες, την 

Αρρενωπότητα και το Φύλο, καθορίζεται ότι: 

- Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να περιλαμβάνουν παρεμβάσεις και 

ευαισθητοποίηση με τους άνδρες, καθώς είναι ουσιαστικοί πιθανοί σύμμαχοι. 

- Είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός των ανδρών που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την 

ισότητα τόσο μέσω της επίσημης εκπαίδευσης όσο και μέσω της δικής τους 

ευαισθητοποίησης και ευαισθητοποίησης. 
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- Είναι απαραίτητο να συνεργαστείτε με άνδρες με πολιτιστική και κοινωνική δύναμη, ώστε 

να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση του ανδρικού φύλου. 

- Οι κυβερνητικές και περιφερειακές πολιτικές θα πρέπει να εξετάσουν τις νομοθετικές και 

εκπαιδευτικές αλλαγές για να κάνουν τους άνδρες πιο υπεύθυνους για τον ρόλο τους στη 

διατήρηση της ανισότητας, ώστε να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις που έχει στις γυναίκες και 

στους εαυτούς τους, ώστε να αναλάβουν το καθήκον τους να συμμετάσχουν στην προώθηση 

της ισότητας. 

- Πρέπει να προωθηθούν νέες αξίες και αποτελεσματικές συμπεριφορές προκειμένου να 

καταστούν οι σχέσεις των φύλων ισότιμες, υγιείς και πρακτικές. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα στην ευαισθητοποίηση, την πρόληψη και την 

κατάρτιση, καθώς αυτά είναι το κλειδί για την αλλαγή νοοτροπιών και συμπεριφοράς. 

- Η προώθηση νέων ανδρικών ταυτοτήτων πρέπει να προωθηθεί, να ξεπεραστούν οι 

αντιστάσεις και να βασιστεί σε μελέτες περιπτώσεων και ιστορίες όπου η συνεργασία των 

ανδρών έχει δημιουργήσει μεγάλα κέρδη ισότητας. 

- Οι άνδρες πρέπει να κινητοποιηθούν κατά της βίας λόγω φύλου. 

- Πρέπει να ενθαρρυνθεί η εκπαιδευτική δράση για την εξάλειψη της σεξιστικής, 

μισογυνιστικής και ομοφοβικής συμπεριφοράς. 

 

Από την άλλη πλευρά, παρουσιάζονται στρατηγικές για την αντιμετώπιση των ανδρών σε σχέση με 

τη βία λόγω φύλου, όπου παρουσιάζεται η ακόλουθη έρευνα: (1) Επίπτωση των αλλαγών των 

γυναικών στους άνδρες. (2) Άνδρες που εργάζονται στον τομέα των επαγγελματικών παρεμβάσεων 

κατά της βίας λόγω φύλου. (3) Άνδρες που «κολυμπούν ενάντια στην παλίρροια», πέρα από τη μη 

βία. (4) Συγκριτικές αναλύσεις μεταξύ βίαιων και μη βίαιων ανδρών. και (5) Νέα διεθνή έργα. 

Παρουσιάζουν επίσης κάποιες εκστρατείες ευαισθητοποίησης όπως "The White Ribbon Campaign 

and the Mercury Project" και "Menenegage". 

Σε σχέση με τη σύνδεση με τη συναισθηματική σφαίρα, τονίζονται τα εξής: 

- Σχετικά με τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για το φύλο, όπου οι άνδρες δεν μπορούν 

να εκφράσουν συναισθήματα θλίψης ή αδυναμίας από φόβο για το τι θα πει η κοινωνία. 

- Ο σεξισμός οδηγεί σε βλάβες στις γυναίκες και επίσης εμποδίζει τους άντρες να είναι 

συναισθηματικοί, συμπονετικοί και να νοιάζονται, να τις απανθρωποποιούν. 

- Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί η προσωπική-συναισθηματική ευημερία των ανδρών 

μειώνοντας το κόστος του παραδοσιακού ανδρικού μοντέλου. 

Περισσότερες 

πληροφορίες:https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/lib

ro2_HombresVG.pdf 

Συστάσεις πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση των μεθόδων 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET μέσω 

ψηφιακών λύσεων 

● Υπάρχει ανάγκη για περισσότερες διδακτικές προτάσεις που συνδέουν τη συναισθηματική 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/libro2_HombresVG.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/libro2_HombresVG.pdf
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νοημοσύνη ως μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να εργαστούμε για 

την ισότητα των φύλων. 

● Απαιτούνται περισσότερες παιδαγωγικές κατευθυντήριες γραμμές για τους Εκπαιδευτές 

Ενηλίκων προκειμένου να σπάσουν οι αντιστάσεις και να δημιουργήσουν αλλαγές στη 

συμπεριφορά. 

● Η παροχή μη σεξιστικών γλωσσικών πόρων σε εκπαιδευτές ενηλίκων θα είναι αναμφίβολα 

επιτυχία στην αντιμετώπιση της ισότητας των φύλων. 

● Θα ήταν ιδανικό να εισαχθεί η ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων μέσω της Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων κάθε χώρας της Ε.Ε. 
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Εταίρος ASPIRE 

Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 

Εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας Εκπαίδευσης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων (GET) Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Υπάρχει μια σειρά μαθημάτων διαθέσιμη σχετικά με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Ισότητα 

των Φύλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και συμβαίνει συχνά οι δύο θεματικές ενότητες να 

διδάσκονται σε σιλό και όχι ως μια λεπτή και ισορροπημένη εκπαίδευση. Είναι επίσης προφανές ότι 

πολλά από αυτά υπό τη σημαία της «κατάρτισης» συμβαίνουν στον ιδιωτικό τομέα χωρίς σαφή 

ένδειξη των επιπέδων ή της ποιότητας του περιεχομένου σε ορισμένες περιπτώσεις. Όσον αφορά τη 

συναισθηματική νοημοσύνη, για παράδειγμα, υπάρχουν παραδείγματα μαθημάτων που είναι 

πιστοποιημένα ή χαρακτηρισμένα για CIPD, αλλά αυτό δεν αποτελεί εγγύηση για την τήρηση των 

προτύπων από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και αντανακλά ελάχιστα στο συνολικό περιεχόμενο του 

μαθήματος. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί ότι ισχύει όσον αφορά την ισότητα των φύλων, η οποία 

εκπροσωπείται λιγότερο καλά σε αυτό το φόρουμ. Σε κάθε περίπτωση, Η εικόνα διακυβεύεται 

περαιτέρω από την πληθώρα των λύσεων κατάρτισης που είναι τώρα διαθέσιμες: αυτοπροσώπως? 

Σε σύνδεση; μικτές λύσεις μάθησης. Ωστόσο, εάν θέλουμε να ερμηνεύσουμε τον όρο «κατάρτιση» 

ευρύτερα, τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια σειρά από τίτλους 

σπουδών επιπέδου Master (Η.Β. Επίπεδο 6) που διατίθενται σε πολλά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου 

Βασιλείου τόσο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη όσο και για την Ισότητα των Φύλων. Πολλοί από 

αυτούς είναι τομείς σε ευρύτερους εκπαιδευτικούς τομείς όπως η ηγεσία, η διοίκηση επιχειρήσεων 

ή η ψυχολογία. Κατά συνέπεια, αυτό διασφαλίζει ότι η γνώση και η θεωρία αποκτώνται και οι δύο 

σε αυτούς τους χώρους μάθησης και, επομένως, ότι αυτή η κατάρτιση ενισχύει την ικανότητα 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων γενικά. τότε μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στο 

Πανεπιστήμιο υπάρχει μια σειρά από τίτλους Masters Level (ΗΒ Επίπεδο 6) που διατίθενται σε 

πολλά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη όσο και για 

την Ισότητα των Φύλων, αν και πολλοί από αυτούς είναι τομείς σε ευρύτερους εκπαιδευτικούς 

τομείς, όπως ηγεσία, επιχειρήσεις διαχείριση ή ψυχολογία. Κατά συνέπεια, αυτό διασφαλίζει ότι η 

γνώση και η θεωρία αποκτώνται και οι δύο σε αυτούς τους χώρους μάθησης και, επομένως, ότι 

αυτή η κατάρτιση ενισχύει την ικανότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων γενικά. τότε 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια σειρά από τίτλους Masters Level 

(ΗΒ Επίπεδο 6) που διατίθενται σε πολλά Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου τόσο για τη 

Συναισθηματική Νοημοσύνη όσο και για την Ισότητα των Φύλων, αν και πολλοί από αυτούς είναι 

τομείς σε ευρύτερους εκπαιδευτικούς τομείς, όπως ηγεσία, επιχειρήσεις διαχείριση ή ψυχολογία. 
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Κατά συνέπεια, αυτό διασφαλίζει ότι η γνώση και η θεωρία αποκτώνται και οι δύο σε αυτούς τους 

χώρους μάθησης και, επομένως, ότι αυτή η κατάρτιση ενισχύει την ικανότητα διδασκαλίας των 

εκπαιδευτών ενηλίκων γενικά. 

Περιγραφή της Προσέγγισης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών των εκπαιδεύσεων από το Εθνικό 

Σύστημα Προσόντων 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων του Ηνωμένου Βασιλείου περιγράφει τις προσεγγίσεις μαθησιακών 

αποτελεσμάτων μόνο των ακαδημαϊκών σπουδών στην Ισότητα των Φύλων ή στη Συναισθηματική 

Νοημοσύνη, όπου τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα εκχωρούνται στα επίπεδα 6 και 7 

αντίστοιχα. 

Διαθέσιμες Εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα θέματα Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και GET 

Μια σειρά εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη σε εικονική μορφή. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι το 

Εικονικό Κολλέγιο του Ηνωμένου Βασιλείου με μια σειρά διαθέσιμων e-learning CPD, 

συμπεριλαμβανομένων της ισότητας των φύλων, των γυναικών και της ηγεσίας, της 

διαφορετικότητας και της ένταξης και της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

του GET 

Η κυβέρνηση της HM έχει δημιουργήσει ένα βασικό έγγραφο για την Ισότητα των Φύλων σε κάθε 

στάδιο: έναν οδικό χάρτη που προσφέρει μια σειρά αναλύσεων και λύσεων ως μέρος μιας εθνικής 

προσέγγισης για την αντιμετώπιση των βασικών ζητημάτων με το GET. Επικεντρώνεται στους 

ακόλουθους βασικούς τομείς: Η προώθηση της ισότητας των φύλων αφορά τη διαμόρφωση του 

κοινού μας μέλλοντος και είναι σταθερά προς το εθνικό μας συμφέρον. Είναι σημαντικό για: την 

κοινωνία: δημιουργία πραγματικών επιλογών και ευκαιριών σε κάθε πτυχή της ζωής. άτομα: 

κατάργηση των περιοριστικών πεποιθήσεων σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας και ζωής. 

εργοδότες: οι εταιρείες στο κορυφαίο 25% για την ποικιλομορφία των φύλων στην ομάδα στελεχών 

τους είχαν 21% περισσότερες πιθανότητες να έχουν κερδοφορία άνω του μέσου όρου από τις 

εταιρείες στο χαμηλότερο 25%. η οικονομία: μείωση των διαφορών μεταξύ των φύλων στη 

συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στα προσόντα και στους μισθούς Επιστήμης, Τεχνολογίας, 

Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM), θα μπορούσε να αυξήσει το μέγεθος της οικονομίας του 

Ηνωμένου Βασιλείου κατά περίπου 2% ή 55 δισεκατομμύρια £ έως το 2030· και, ευημερία: η αύξηση 

της ποιότητας της εργασίας και η αύξηση των εισοδημάτων –ιδιαίτερα στο χαμηλότερο επίπεδο– 

έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη μέση εθνική ευημερία. 

Ο οδικός χάρτης δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, καθώς 

εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για δράση. Σε σύγκριση με τους άνδρες, παρά το γεγονός ότι τα 

πηγαίνουν καλύτερα στην εκπαίδευση. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες από τρεις φορές 

περισσότερες πιθανότητες να εργαστούν με μερική απασχόληση. έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

προχωρήσουν στην εργασία. γενικά εργάζονται σε κλάδους και επαγγέλματα με χαμηλότερη αμοιβή· 
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και έχουν χαμηλότερο συνταξιοδοτικό πλούτο. 

Αναγνωρίζει ότι άλλα προστατευμένα χαρακτηριστικά, κοινωνικοοικονομικό μειονέκτημα ή/και 

γεωγραφική θέση μπορούν να συνδυαστούν με ανισότητες μεταξύ των φύλων και να 

δημιουργήσουν πολλαπλά μειονεκτήματα. Όπου έχουμε καλά στοιχεία για αυτά τα πρόσθετα 

εμπόδια, το έχουμε αντικατοπτρίσει σε αντίστοιχες ενέργειες. Ωστόσο, πρέπει να συνεχίσει να χτίζει 

τη βάση αποδεικτικών στοιχείων για να κατανοήσει πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω, 

μεταξύ άλλων μέσω της ετήσιας παρακολούθησης των δεδομένων για την ισότητα των φύλων και 

της στενότερης συνεργασίας με τη Μονάδα Φυλετικών Ανισοτήτων. 

Στο μέλλον, θα επικεντρωθεί στο πώς μπορεί να κάνει περισσότερα για άλλες μειονεκτούσες ομάδες 

και εκείνες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα. 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πολιτικές για την εξέταση των μεθοδολογιών διδασκαλίας 

της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αν και η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στο νόμο, η 

πραγματική διδασκαλία αυτού δεν αποτελεί και πάλι μέρος κάποιας αναγνωρίσιμης μεθοδολογίας 

διδασκαλίας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Η Εκπαίδευση στη Σκωτία διαθέτει μια εξαιρετική ιστοσελίδα αφιερωμένη στη «Βελτίωση της 

Ισορροπίας και της Ισότητας των Φύλων 3 – 18», η οποία εξετάζει λεπτομερώς τους ακόλουθους 

βασικούς τομείς: αμφισβήτηση στερεότυπων φύλων. αντιμετώπιση της ασυνείδητης προκατάληψης. 

Βελτιώστε την ισορροπία των φύλων στην αφομοίωση των θεμάτων και στις οδούς μαθητών. 

προώθηση προσεγγίσεων για την ισότητα. 

Η σελίδα περιλαμβάνει σχέδια μαθημάτων, βίντεο, εξωτερικούς συνδέσμους, μελέτες περιπτώσεων, 

ειδήσεις, εκδηλώσεις και μια σειρά από podcast, μεταξύ των πόρων της. 

Συστάσεις πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση των μεθόδων 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET μέσω 

ψηφιακών λύσεων 

• Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων χρειάζονται αξιόπιστο υλικό προγράμματος σπουδών και 

εργαστήρια για να παρέχουν υψηλής ποιότητας κατάρτιση η οποία είναι κατάλληλη και 

ανάλογη για την παροχή εκπαίδευσης συναισθηματικής νοημοσύνης και εκπαίδευσης για 

την ισότητα των φύλων. 

• Εγχειρίδια και κατευθυντήριες γραμμές που θα τους βοηθήσουν να χρησιμοποιούν 

γλώσσα ουδέτερη ως προς το φύλο κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας για τη μείωση της 

διαιώνισης των κοινωνικών προγραμμάτων 

• Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων θα πρέπει να προσέχουν να ασχολούνται με ευαίσθητα 
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θεματικά πεδία και να χρησιμοποιούν κατάλληλο υλικό και γλώσσα χωρίς αποκλεισμούς 

• Οι λύσεις κατάρτισης θα πρέπει να αφορούν τους ακόλουθους βασικούς τομείς: 

κοινωνία, άτομα, ευημερία, εργοδότες και οικονομία υπό τη σημαία του EIT και του GET 

• Ανάπτυξη διαπιστευμένων μαθημάτων κατάρτισης για τη διασφάλιση της ποιότητας 

των μεθόδων διδασκαλίας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και 

στην Εκπαίδευση Ισότητας των Φύλων 

• Τα εργαστήρια κατάρτισης θα πρέπει να προσφέρονται μέσω φυσικών και 

ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων B-Learning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εταίρος OÜ Vestifex 

Χώρα Εσθονία 

Υπάρχουν εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και της Ισότητας των Φύλων Εκπαιδευτών Ενηλίκων; 

Έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εκπαιδεύσεις με στόχο την αύξηση των ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών να διδάξουν Εκπαίδευση Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων σε 
διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. εκπαίδευση ενηλίκων. 
Αυτές οι εκπαιδεύσεις προσφέρονται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και ενώσεις μέσω ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων. 
Μερικά παραδείγματα προπονήσεων: 

- Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτικούς σχετικά με την ευαισθητοποίηση σχετικά 
με το φύλο στα σχολεία – τι και γιατί; Στόχος του διήμερου μαθήματος συνεχούς 
επιμόρφωσης είναι να εισαγάγει τον ρόλο του φύλου στην εκπαίδευση και τον 
αντίκτυπο της ευαισθητοποίησης για το φύλο στο σχολείο.41 

- ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, University of Tartu SHUH.08.006, 3 ECTS. Το μάθημα στοχεύει να 
εισαγάγει τον ρόλο και τον αντίκτυπο του φύλου στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης και 
να εξηγήσει πώς η προοπτική του φύλου στην εκπαίδευση μεταβιβάζεται σε άλλους 
τομείς (εργασία, προοπτικές σταδιοδρομίας, κοινή γνώμη κ.λπ.). Ένας άλλος στόχος είναι 

                                                             
41http://www.praxis.ee/tood/sool6ime-hariduses/kursused/ 

http://www.praxis.ee/tood/sool6ime-hariduses/kursused/
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να εισαχθούν οι ευκαιρίες και η ανάγκη εφαρμογής διάφορων μηχανισμών παρέμβασης, 
όπως η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, στην εκπαίδευση.42 

- Στο πλαίσιο του έργου «Ξύπνα, πρόσεξε, δράσε - Δάσκαλος και σχολείο να γνωρίζουν τα 
στερεότυπα φύλου, την ανάγκη και τις ευκαιρίες να τα ξεπεράσουν στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της εργασίας» διοργανώθηκαν 13 εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς σε 
10 κομητείες της Εσθονίας.43 

- Εκπαιδευτικό σεμινάριο «Συναισθηματική νοημοσύνη. Η ενέργεια του συναισθήματος» (16 
ώρες) του Novucenter στοχεύει στην αύξηση της ενεργειακής ικανότητας των 
συμμετεχόντων με την καλύτερη κατανόηση και αποδοχή των συναισθημάτων τους και 
των άλλων. αύξηση της επίγνωσης των συμμετεχόντων για τη συναισθηματική πλευρά 
οποιασδήποτε επικοινωνίας· παροχή βασικών γνώσεων για τη διαχείριση των 
συναισθημάτων και των συνεπειών των συναισθηματικών καταστροφών· 
απελευθερώνοντας ενέργεια από συναισθηματικούς φραγμούς και δίνοντας τη 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δημιουργικότητα και θετική στάση· 
παροχή βασικής κατανόησης της συναισθηματικής νοημοσύνης για τη βελτίωση και την 
οικοδόμηση επικοινωνίας και κατανόησης στις ομάδες εργασίας· δίνοντας σε 
διευθυντές, δασκάλους και επαγγελματίες σε οποιοδήποτε επίπεδο που εργάζονται με 
ανθρώπους μια βασική κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης.44 

- Εκπαίδευση για εκπαιδευτικό προσωπικό «Ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση» 
επικεντρώνεται στην ολιστική προσέγγιση, την κοινωνική και συναισθηματική 
νοημοσύνη, την επίγνωση για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές.45 

Υπάρχει μια διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τις σπουδές φύλου στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν 
που έχει συσταθεί με στόχο να συγκεντρώσει ερευνητές φύλου στο πανεπιστήμιο, να αναπτύξει 
μαθήματα και προγράμματα σπουδών φύλου στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν (μαθήματα στα εσθονικά 
και αγγλικά σε όλα τα επίπεδα σπουδών, μαθήματα το καλοκαίρι και το χειμώνα σχολεία και σε 
διδακτορικές σχολές, επιβλέποντας την εργασία των φοιτητών σε όλα τα επίπεδα κ.λπ.) και ιδρύουν 
ένα Κέντρο Σπουδών για το Φύλο στο Πανεπιστήμιο του Ταλίν. Η ερευνητική ομάδα είναι μέλος 
τηςΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ- The International Association of Institutions of Advanced Gender Studies.46 

Περιγράφει το Εθνικό σας Σύστημα Προσόντων την Προσέγγιση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών 
των εκπαιδεύσεων; 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Εσθονίας δεν περιγράφει τις προσεγγίσεις των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων αυτών των βραχυπρόθεσμων εκπαιδεύσεων. 

Υπάρχουν εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις που βασίζονται στα θέματα της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και του GET γενικότερα; 

Δεν υπάρχουν εικονικές εκπαιδεύσεις για τα θέματα EI και GET στην εκπαίδευση, ωστόσο υπάρχουν 
πολύ ενδιαφέροντα βίντεο και έντυπο υλικό από το 5ο Διεθνές Συνέδριο για τους Άνδρες και τις Ίσες 
Ευκαιρίες: Άντρες που φροντίζουν3-4 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ταλίν. 
 
Το 5ο ICMEO διοργανώθηκε από το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας του Υπουργείου Κοινωνικών 
Υποθέσεων της Εσθονίας, σε συνεργασία με το Σκανδιναβικό Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Ήταν συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων που 
πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία (2012), στην Αυστρία (2014), στο Λουξεμβούργο (2016) και στη 
Σουηδία (2018). Ο γενικός στόχος αυτής της σειράς συνεδρίων είναι να αντιμετωπίσει τόσο τα 
ζητήματα της συμμετοχής περισσότερων ανδρών στην προώθηση της ισότητας των φύλων όσο και 

                                                             
42http://www.praxis.ee/tood/sool6ime-hariduses/kursused/ 
43http://www.enu.ee/haridus-ja-sugu/index.php?keel=1&id=455 
44https://novucenter.eu/button-3/emotsionaalne-intellekt/ 
45https://vitatiim.ee/trainings#!/tab/191251187-3 
46https://www.tlu.ee/en/gender 

http://ringsgender.org/
http://www.praxis.ee/tood/sool6ime-hariduses/kursused/
http://www.enu.ee/haridus-ja-sugu/index.php?keel=1&id=455
https://novucenter.eu/button-3/emotsionaalne-intellekt/
https://vitatiim.ee/trainings#!/tab/191251187-3
https://www.tlu.ee/en/gender
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των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ειδικά για το φύλο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
οφείλονται σε περιοριστικούς κανόνες φύλου. Το 5ο ICMEO είχε στόχο να «δώσει περαιτέρω ώθηση 
για τη λήψη αποφασιστικών βημάτων για την επίτευξη 2 Λόγω του COVID-19 και των περιορισμών 
και αβεβαιοτήτων που προκύπτουν, το Συνέδριο οργανώθηκε σε υβριδική μορφή, επιτρέποντας την 
ενεργή εικονική συμμετοχή για ομιλητές και εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.47 
 

Υπάρχουν εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά 
δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης και του GET; 

- Η συλλογή άρθρων "Προς μια ισορροπημένη κοινωνία III" δίνει μια επισκόπηση της 
τρέχουσας κατάστασης της ισότητας των φύλων στην Εσθονία και των σημαντικότερων 
εξελίξεων και πολιτικών σχετικά με την κατάσταση των γυναικών και των ανδρών τα 
τελευταία 10 χρόνια.48 

- Το «Gender Gaps in Education» από την Aune Valk διερευνά ζητήματα που σχετίζονται με το 
φύλο στην εκπαίδευση της Εσθονίας και προτείνει ιδέες για βελτίωση και αντιμετώπιση 
αυτών των ζητημάτων.49 

 

Υπάρχουν πολιτικές στα εθνικά σας πλαίσια για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία 
Συναισθηματικής Νοημοσύνης και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας; 

Το «Σχέδιο Ανάπτυξης Ευημερίας 2016-2023» εστιάζει στους στρατηγικούς στόχους της αγοράς 
εργασίας, της κοινωνικής προστασίας, της ισότητας των φύλων και των πολιτικών ίσης μεταχείρισης 
για την περίοδο 2016-2023. Ο επιμέρους στόχος αριθ. 4 του σχεδίου αφορά την προώθηση και την 
επίτευξη της ισότητας των φύλων. Χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση και θέτει στόχους προς 
επίτευξη προκειμένου να διορθωθεί η κατάσταση και ορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη 
αυτών των στόχων.50Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του 
Σχεδίου Ανάπτυξης Πρόνοιας 2023-2030. 
 
Το Πρόγραμμα Ισότητας των Φύλων 2022-2025 είναι ένα από τα προγράμματα που συνδέονται με 
την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Ανάπτυξης Πρόνοιας 2016-2023 (WDP 2016-2023), που 
συμβάλλει άμεσα στον τέταρτο επιμέρους στόχο του ΠΕΠ. Αυτό το πρόγραμμα εστιάζει σε 
συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ 
άλλων, δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του 
φύλου. 
 

Υπάρχουν προσεγγίσεις σε εκπαιδευτικά πλαίσια που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με 
την Ισότητα των Φύλων και στην ενίσχυση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης των ανδρών; 

Ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 Το διαδικτυακό περιβάλλον του Κέντρου για την Ισότητα των 
Φύλων θα προσφέρει χρήσιμο και συναρπαστικό διάβασμα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, 
τους εργοδότες, τους εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφέρεται για την ισότητα των 
φύλων. Το Κέντρο για την Ισότητα των Φύλων, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Κοινωνικών 
Υποθέσεων, είναι ένα εικονικό κέντρο ικανοτήτων που έχει σχεδιαστεί για να ευαισθητοποιήσει τις 
αρχές της ισότητας των φύλων μεταξύ των διαφόρων ομάδων-στόχων παρέχοντας υποστήριξη 
αυτομάθησης. Η ιστοσελίδα του Κέντρου Ισότητας συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο χώρο τόσο υπάρχον 
όσο και νέο υλικό, που ποικίλλει από μελέτες, συλλογές άρθρων και οδηγούς έως την ηλεκτρονική 

                                                             
47https://www.sm.ee/et/uritused/5th-international-conference-men-and-equal-opportunities-

men-who-care 
48https://vordsuskeskus.ee/et/uudised/varske-artiklikogumik-teel-tasakaalustatud-uhiskonda-iii 
49https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusmin_soolised_lohed_hariduses.pdf 
50https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023 

https://www.sm.ee/et/uritused/5th-international-conference-men-and-equal-opportunities-men-who-care
https://www.sm.ee/et/uritused/5th-international-conference-men-and-equal-opportunities-men-who-care
https://vordsuskeskus.ee/et/uudised/varske-artiklikogumik-teel-tasakaalustatud-uhiskonda-iii
https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusmin_soolised_lohed_hariduses.pdf
https://www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
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μάθηση και άλλο ποικίλο υλικό που υποστηρίζει την πρακτική αυτομάθηση. Ο ιστότοπος του 
Κέντρου Ισότητας παρέχει τα τελευταία νέα για την ισότητα των φύλων και μια σειρά από 
συναρπαστικές πληροφορίες για εκδηλώσεις, εκπαίδευση και εκστρατείες.51 
 
Το έργο «Ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στη γενική και τριτοβάθμια εκπαίδευση» διήρκεσε 
26 μήνες – από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του 2016. Η υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων του έργου χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ενσωμάτωσης της Ισότητας των 
Φύλων και Προώθηση της Ισορροπίας Επαγγελματικής και Ζωής του Νορβηγικού 
Χρηματοοικονομικού Μηχανισμού 2009-2014 . Στόχος του έργου ήταν να υποστηρίξει την 
ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στο εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας, συμβάλλοντας έτσι 
στη μείωση της ανισότητας των φύλων στην εσθονική κοινωνία. Για δύο χρόνια, η ομάδα του έργου 
εργάστηκε για να σπάσει τον κύκλο στον οποίο εξαπλώθηκαν τα στερεότυπα φύλου, μέσω της 
εκπαίδευσης των ανθρώπων, της βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και της αλλαγής 
της στάσης τους.52 

Ποιες πολιτικές θα συνιστούσατε να ληφθούν υπόψη το εθνικό σας πλαίσιο για τη βελτίωση των 
μεθόδων διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET 
μέσω ψηφιακών λύσεων; 

 
- Συμπεριλάβετε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη στη λίστα των βασικών ικανοτήτων στην 

Εθνική Στρατηγική για την Εκπαίδευση. 
- Συμπεριλάβετε το θέμα της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων μέσω της 

Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε προγράμματα κατάρτισης προσόντων για εκπαιδευτές 
ενηλίκων. 

- Ανάπτυξη εκπαιδευτικών μαθημάτων που στοχεύουν στη βελτίωση των ικανοτήτων των 
εκπαιδευτών ενηλίκων για τη διδασκαλία της Εκπαίδευσης για την Ισότητα των Φύλων μέσω 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην τάξη και στο διαδίκτυο. 
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Εταίρος ΣΚΑ 

Χώρα Λιθουανία 

Εκπαιδεύσεις που ενισχύουν τις ικανότητες διδασκαλίας Εκπαίδευσης Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και Ισότητας των Φύλων (GET) Εκπαιδευτών Ενηλίκων 

Δεν υπάρχουν επίσημες εκπαιδεύσεις ή μαθήματα για εκπαιδευτικούς στη Λιθουανία που να 

συνδέουν άμεσα τα δύο θέματα και να τα εξετάζουν μαζί. 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημιακών σπουδών, Μελέτες Φύλου, υλοποιείται από το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Επιστημών (EHU)53. 

 

Το EHU είναι ένα διεθνές πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε στο Μινσκ το 1992 και τώρα 

μετεγκαταστάθηκε στο Βίλνιους. Στόχος της EHU είναι να ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών στη 

Λευκορωσία και την περιοχή μέσω των φιλελεύθερων τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών. Η 

EHU καθοδηγείται από την ευρωπαϊκή πνευματική παράδοση και τις αρχές της φιλελεύθερης 

εκπαίδευσης. Η φοίτηση στο EHU επιτρέπει στους μαθητές να μεγιστοποιήσουν το δημιουργικό και 

ακαδημαϊκό δυναμικό τους, να αναπτύξουν ευελιξία, κριτική και ανεξάρτητη σκέψη. 

Το Πανεπιστήμιο, το οποίο διεξάγει Σπουδές Φύλου στη Λευκορωσία για πολλά χρόνια, έχει 

συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων και επιστημονικής βιβλιογραφίας σχετικά με το φύλο, 

την κοινωνική θεωρία και την κοινωνιολογία. Το πρόγραμμα διάρκειας 1,5 ετών οδηγεί σε πτυχίο 

Master of Social Sciences (NQF 7) . 

 

Το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει κοινωνιολόγους υψηλής ειδίκευσης με κριτική ανάλυση, 

επιστημονικές και πρακτικές δεξιότητες εργασίας, οι οποίοι είναι σε θέση να αναλύουν συστηματικά 

σχετικά κοινωνικά φαινόμενα και προκλήσεις που σχετίζονται με κατηγορίες φύλου που 

καθιερώνονται σε κοινωνικές σχέσεις και ινστιτούτα. να προετοιμάσει και να υλοποιήσει έργα 

κοινωνιολογικής έρευνας σύμφωνα με τη δεοντολογία της έρευνας· να προτείνει πιθανές λύσεις σε 

κοινωνικά προβλήματα που σχετίζονται με τους κανόνες φύλου με βάση τα αποτελέσματα της 

κοινωνιολογικής έρευνας· να εργαστεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, να προγραμματίσει 

ανεξάρτητα και να ακολουθήσει επαγγελματική σταδιοδρομία. 

 

Χαρακτηριστικά του προγράμματος: 

 

Το μόνο πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το φύλο στη Λιθουανία και τη Λευκορωσία. 

                                                             
53

https://en.ehu.lt/studies/gender-studies/ 

https://en.ehu.lt/studies/gender-studies/


28 
 

 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε παράδοση 20 και πλέον ετών στον τομέα των σπουδών φύλου της EHU. 

Το πρόγραμμα εκπονείται με βάση την εμπειρία των δυτικών πανεπιστημίων και το σχετικό 

ερευνητικό και παιδαγωγικό δυναμικό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ανθρωπιστικών Επιστημών 

καθώς και προσκεκλημένων ξένων εμπειρογνωμόνων. 

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά. 

Μεικτή μορφή μάθησης, που συνδυάζει την εκπαίδευση πλήρους απασχόλησης στο Βίλνιους και την 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Μοναδικό διδακτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων υψηλά καταρτισμένων και έμπειρων 

ειδικών στον τομέα των σπουδών φύλου. 

Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, έρευνας και δραστηριοτήτων έργων που επικεντρώνονται στη 

διάσταση του φύλου. 

Έμφαση στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών. 

Η διεπιστημονική προσέγγιση που παρέχει στους φοιτητές μια σταθερή γνώση της διάστασης του 

φύλου σε τομείς όπως το δίκαιο, οι πολιτικές επιστήμες κ.λπ. 

Σχέδιο σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος «Σπουδές Φύλου». 

Πιθανή καριέρα: 

● Κοινωνιολόγοι; 

● Σύμβουλοι; 

● Αναλυτές σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά κέντρα. 

● Επαγγελματίες σε σπουδές φύλου. 

● Υπάλληλοι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. 

● Υπάλληλοι υπηρεσιών και φορέων προσωπικού, πρακτορείων ΜΜΕ, εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων κ.λπ. 

Άτυπα προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς. Κέντρο Ανθρωπιστικών 

Σπουδών. Συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών54. 

Το ίδρυμα είναι ένα διαπιστευμένο ίδρυμα ανάπτυξης προσόντων για εκπαιδευτικούς και 

επαγγελματίες υποστήριξης της εκπαίδευσης (Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και Επιστημών 

αριθ. V-694 της 21ης Αυγούστου 2018). Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση λαμβάνουν 

πιστοποιητικά επαγγελματικής εξέλιξης. 

Ινστιτούτο Θετικής Εκπαίδευσης. Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης σε 

Λιθουανικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα"55. Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσει και να 
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εφαρμόσει τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καθημερινή πρακτική, βοηθώντας τα 

άτομα να βελτιώσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες, συνήθειες και πράξεις και να βελτιώσουν τη 

συναισθηματική τους νοημοσύνη ως εκπαιδευτικοί. 

Τα Κέντρα Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών στους δήμους εκτελούν τα προγράμματα: 

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης στην καθημερινή ζωή του δασκάλου, 40 ώρες; 

Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Κοινωνικών Συναισθηματικών Ικανοτήτων, 40 ώρες. 

 

 

Περιγραφή της Προσέγγισης Μαθησιακών Αποτελεσμάτων αυτών των εκπαιδεύσεων από το Εθνικό 

Σύστημα Προσόντων 

Το NQS περιγράφει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Learning Outcome Approach in Gender Studies, που 

διευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών (συνέχεια – EHU), Master, 

NQF 756. 

Το πρόγραμμα είναι διαπιστευμένο το 2021. 

 

Διαθέσιμες Εικονικές εκπαιδευτικές εκπαιδεύσεις βασισμένες στα θέματα Συναισθηματικής 

Νοημοσύνης και GET 

Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus. Σεξουαλικότητα και οικογένειες στον σύγχρονο κόσμο: Η 

διαφορετικότητα και οι προκλήσεις της, 40 ώρες57. 

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών εισάγει ζητήματα φύλου, σεξουαλικότητας και 

οικογενειακής ποικιλομορφίας στη σύγχρονη κοινωνία, προσκαλεί τους συμμετέχοντες να εξετάσουν 

θέματα που εξακολουθούν να αποτελούν συχνά ταμπού στη λιθουανική κοινωνία χωρίς 

προκαθορισμένα στερεότυπα. Παρέχει διαδραστικές ασκήσεις και συστάσεις σχετικά με τον τρόπο 

συζήτησης αυτών των θεμάτων με τους μαθητές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς 

που εφαρμόζουν το Πρόγραμμα Υγείας, Σεξουαλικής Αγωγής και Οικογένειας. 

Εθνικές μελέτες ή δημοσιεύσεις που αναλύουν τις ανάγκες κατάρτισης ή τα κενά δεξιοτήτων των 

Εκπαιδευτών Ενηλίκων σχετικά με τις ικανότητες διδασκαλίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και 

του GET 

Ο νόμος για την εκπαίδευση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας προβλέπει ότι όλοι οι μαθητές θα 

πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές τους ικανότητες, ενώ οι 
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εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να τους ενισχύσουν σε αυτόν τον τομέα της 

εκπαίδευσης. 

Η κοινωνική και συναισθηματική αγωγή περιλαμβάνεται ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης στα 

επιμορφωτικά προγράμματα των περισσότερων εκπαιδευτικών προσχολικής, προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν ξεχωριστές μελέτες που να αναλύουν αυτές τις ανάγκες 

των εκπαιδευτών ενηλίκων. 

 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Η πολιτική έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς με τη συναισθηματική νοημοσύνη 

και τα εργαλεία GET και τις μεθοδολογίες διδασκαλίας μέσω πρωτοβουλιών και έργων. Επί του 

παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα εκτεταμένα έργα: 

Κέντρο Ανθρωπιστικών Σπουδών. Συναισθηματική Νοημοσύνη του Προγράμματος 

Εκπαιδευτικού58: 

Για να νιώθει ένα παιδί χαρούμενο στο σχολείο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να είναι ευτυχισμένο 

είναι ο δάσκαλος. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ο δρόμος για μια 

ισορροπημένη, ευτυχισμένη ζωή. 

Ινστιτούτο Θετικής Εκπαίδευσης. Πρωτοβουλία Dramblys.lt59. 

Στόχος είναι να προετοιμαστούν οι επαγγελματίες να μεταδώσουν αυτή τη γνώση σε άλλους - να 

εφαρμόσουν τις δεξιότητες όταν εργάζονται με παιδιά και σε συνεργασία με συναδέλφους. Είναι 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής ανάπτυξης που προσφέρει την ευκαιρία να βιώσετε 

εντατική πρακτική, σπάσιμο πάγου. 

Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ηγεσίας. Έργο "Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης για 

Προσωπική Αποτελεσματικότητα"60. 

Εκπαίδευση, έρευνα και συμβουλές. 

Σπίτι της Διαφορετικότητας και της Εκπαίδευσης. Ένα μέρος όπου οι ειδικοί της σεξουαλικής 

αγωγής σας βοηθούν να αποδεχτείτε τα θέματα της σεξουαλικότητας σας61. 

Οι εκπαιδεύσεις και οι συνεδρίες υπό την καθοδήγηση των ειδικών σεξουαλικής αγωγής 

πραγματοποιούνται σε ένα άνετο και ασφαλές περιβάλλον, με επίκεντρο τις συζητήσεις και την 
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ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης. Το διδακτικό υλικό είναι κατάλληλο για την ηλικία και βασίζεται σε 

επιστημονικές πληροφορίες. 

Κέντρο Πληροφόρησης Γυναικών.Μη κυβερνητική οργάνωση γυναικών που εργάζεται για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων, την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και την 

εκπαίδευση του κοινού62. 

Πύλη πληροφοριών.Νέα, πληροφορίες, διαβουλεύσεις63. 

Εθνικές πολιτικές για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών με εργαλεία Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

και GET και μεθοδολογίες διδασκαλίας 

Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας64 

Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την πραγματική ισότητα των φύλων, διασφαλίζοντας ίσα 

δικαιώματα και ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες. Ίση ορατότητα και προσέγγιση, κατανομή 

εξουσιών και ευθυνών, διαθεσιμότητα πόρων, παροχών, υπηρεσιών και δικαιοσύνης και ίση 

συμμετοχή σε όλες τις διαδικασίες και τους τομείς. Ενημέρωση για την απαραίτητη ενεργό συμβολή 

και των δύο φύλων και την ενσωμάτωση μιας οριζόντιας προοπτικής για την ισότητα μεταξύ 

γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς πολιτικής. 

Γραφείο του Διαμεσολαβητή Ίσων Ευκαιριών65 

Το Γραφείο του Διαμεσολαβητή Ίσων Ευκαιριών είναι ένα δημοσιονομικό ίδρυμα που 

χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Διαμεσολαβητής διορίζεται από το Seimas για 

πενταετή θητεία με το διορισμό του Προέδρου του Seimas και είναι δημόσιος υπάλληλος υπόλογος 

στο Seimas για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Νόμου για τις Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και 

Ανδρών και του Νόμος για τις Ίσες Ευκαιρίες Ανδρών. 

Πύλη πληροφοριών "Equal"66 

Παρέχονται όλες οι πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο, τις αρχές και τη βοήθεια της ισότητας των 

φύλων. 

Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης(πληροφοριακή πύλη)67 

Ευρωπαϊκός ορίζοντας(πληροφοριακή πύλη)68 
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Συστάσεις πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό πλαίσιο για τη βελτίωση των μεθόδων 

διδασκαλίας των εκπαιδευτών ενηλίκων στη Συναισθηματική Νοημοσύνη και στο GET μέσω 

ψηφιακών λύσεων 

Επέκταση της συναισθηματικής εκπαίδευσης από τα παιδιά στους ενήλικες, ιδιαίτερα στις 

οικογένειες. 

Προώθηση και υλοποίηση έργων, εκστρατειών ενημέρωσης και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη 

διαμόρφωση της στάσης του κοινού σχετικά με τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Στο πλαίσιο του GET, εστιάστε περισσότερο στη διαμόρφωση αξιακών στάσεων, όχι μόνο στη 

διευκρίνιση νομικών ζητημάτων. 

Διοργάνωση εκπαιδεύσεων, συζητήσεων, δημοσιεύσεων σχετικά με την εκπαίδευση για την ισότητα 

των φύλων στον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
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