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Εταίρος ΙΑΣΙΣ 

Χώρα Ελλάδα 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα ενσωματώσουν τα αποτελέσματα του έργου We Men με τους εξής 

τρόπους: 

● Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του 

προσωπικού κάθε οργανισμού (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια για τα μέλη του 

προσωπικού) 

● Επαγγελματίες και ειδικοί στον τομέα θα συμβουλεύονται το διαδικτυακό υλικό και το 

μεθοδολογικό πλαίσιο για τη δουλειά τους με Εκπαιδευτές Ενηλίκων. 

● Οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων που συμμετέχουν στο έργο θα παρακινήσουν τους μαθητές τους 

να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του έργου για την προώθηση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και της ισότητας των φύλων. 

● Τα αποτελέσματα του έργου θα συμπεριληφθούν στη μήτρα των πόρων κάθε οργανισμού 

εντός του πεδίου εφαρμογής της επαναχρησιμοποίησης. 

● Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς θα 

αναβαθμιστεί. 

● Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ιδεών έργων της ΕΕ 

μεγαλύτερης κλίμακας. 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

 
Η προσαρμοστικότητα των αποτελεσμάτων του έργου είναι ένα πλεονέκτημα καθώς δίνει στους 
οργανισμούς τη δυνατότητα να τα μεταρρυθμίσουν, να τα προσαρμόσουν με βάση τις εκπαιδευτικές 
τους ανάγκες και την ομάδα-στόχο τους. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να τροποποιηθεί με βάση το 
πλαίσιο. Με άλλα λόγια, οι συνεργάτες μπορούν να το προσαρμόσουν αναλόγως όταν παραδίδουν 
εκπαιδευτικές συνεδρίες σε μέλη του προσωπικού, τελικούς χρήστες ή μέλη της κοινότητας. Ίδια 
έργα για σεμινάρια ή συναντήσεις που θα χρειάζονταν οι εταίροι για να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα του έργου σε ενδιαφερόμενα μέρη ή άλλα ενδιαφέροντα μέρη. Σε κάθε περίπτωση, 
το θέμα αφορά έναν τεράστιο αριθμό ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά υπόβαθρα, αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων του έργου θα διαφοροποιείται ανάλογα με την ομάδα-στόχο. 
 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

 
Η προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου είναι πάντα μια προκλητική διαδικασία αφού οι 
επαγγελματίες πρέπει να λάβουν υπόψη την εθνική πραγματικότητα, τις ανάγκες και τις κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά του εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η προσαρμοστικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία με την 
αναμόρφωση της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την προσέγγιση κάθε ομάδας στόχου. 
Μερικές από τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διαδικασία προσαρμογής 
είναι: 

- Η Ελλάδα είναι μια χώρα που αρχίζει να προοδεύει σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων, 
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αλλά φυσικά υπάρχει πολύς δρόμος μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ως εκ 

τούτου, οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά την 

προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από ένα 

περιβάλλον όπου τα αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζονται σταδιακά. Με άλλα λόγια, η 

εισαγωγή σε ένα θέμα όπως αυτό πρέπει να είναι ομαλή και να εξηγείται επαρκώς το 

περιεχόμενο. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ξέρουν γιατί πρέπει να αποκτήσουν αυτή τη 

γνώση, ενώ ταυτόχρονα είναι σημαντικό να δείξουν ότι το αντικείμενο της εκπαίδευσης δεν 

είναι να κατηγορήσουν καμία κοινωνική ομάδα αλλά να εκπαιδεύσουν. 

- Η εξαφάνιση των συναισθημάτων ενοχής μεταξύ των ανδρών μαθητών είναι επίσης μεγάλης 

σημασίας δεδομένου ότι η πραγματικότητα της βίας με βάση το φύλο στη χώρα επηρεάζει 

επί του παρόντος όλα τα φύλα και στη συνέχεια δημιουργεί κοινά συναισθήματα στην 

κοινότητα. 

- Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, οι εκπαιδευόμενοι έχουν μια πολύ ξεκάθαρη ιδέα για το τι 

θέλουν να μάθουν και ποιες είναι οι προσδοκίες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό 

να εξηγηθεί από την αρχή της εκπαίδευσης ποιος είναι ο στόχος αυτού του έργου και ποια 

είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

- Προσοχή στα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας στην οποία διαδίδετε, παρουσιάζοντας τα 

αποτελέσματα του έργου. Σε κοινωνικές εκδηλώσεις, συναντήσεις, συνέδρια οι 

συμμετέχοντες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί, και αυτό έχει διπλό αποτέλεσμα: Από τη 

μία πλευρά, η διαφορετικότητα προσθέτει στη συνολική διαδικασία καθώς διευκολύνει την 

πολυεπιστημονικότητα και μπορεί να οδηγήσει σε έναν ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς 

διάλογο. Από την άλλη πλευρά, ένα ποικιλόμορφο κοινό μπορεί να είναι δύσκολο να 

απευθυνθεί, ειδικά όταν πρόκειται για ζητήματα μεταξύ των φύλων, τα οποία, όπως είδαμε 

τα τελευταία χρόνια, μπορούν εύκολα να προκαλέσουν παρανοήσεις. 

- Το φαινόμενο της κουλτούρας ακύρωσης είναι μια πραγματικότητα που δεν πρέπει να 

ξεχνάμε. Οι λέξεις, οι εκφράσεις και τα νοήματα που υπονοούνται μπορούν πραγματικά να 

επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων. Επομένως, προετοιμάστε την ομιλία σας, 

εκπαιδεύοντας εκ των προτέρων αλλά λαμβάνοντας υπόψη την εθνική πραγματικότητα το 

status quo των συνοδών. 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 

- Τα αποτελέσματα του έργου We Men μπορούν να προσαρμοστούν και να 

πραγματοποιηθούν εύκολα. Ορισμένες παράμετροι που πρέπει να προσέξουμε είναι η 

ταυτότητα των τελικών χρηστών. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό πριν ξεκινήσετε μια 

εκπαιδευτική συνεδρία, μια δραστηριότητα διάδοσης ή μια διαδικασία ευαισθητοποίησης 

να παρακολουθείτε ποιοι είναι οι άνθρωποι που κάθονται μπροστά σας. 

- Χρησιμοποιήστε μερικές έξυπνες τεχνικές για να πάρετε μια ιδέα για το πώς νιώθουν και 

ποια είναι τα κίνητρά τους. Οι ανοιχτές διαδραστικές συζητήσεις, οι σύντομες παρουσιάσεις 

του κάθε συνοδού, οι δραστηριότητες για το σπάσιμο πάγου μπορούν να βοηθήσουν. 
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Εταίρος INQS 

Χώρα Ιρλανδία 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

1/ Η δημιουργία εθελοντικής κατάρτισης για την ισότητα των φύλων, ή εναλλακτικά, προγραμμάτων 
συναισθηματικής νοημοσύνης με συνιστώσα την ισότητα των φύλων. 
2/ Διεξαγωγή ημέρας ευαισθητοποίησης για την ισότητα των φύλων με παρουσίαση των ευρημάτων 
της έρευνας. 
3/ Διαθέτοντας το ως χώρο για τους υπαλλήλους για να αναλάβουν εκπαίδευση. 
4/ Ανάπτυξη μιας ταξινόμησης για τη σύνδεση αυτού του τομέα με συναφείς τομείς εκπαίδευσης – 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης για εκπαιδευτές ενηλίκων γενικά, της κατάρτισης ευάλωτων 
ομάδων κ.λπ. 
5/Προτείνοντας τη χρήση του στους δασκάλους για να μάθουν περισσότερα για την εργασία σε 
αυτούς τους τομείς, ειδικά με δασκάλους που εργάζονται με άνδρες από υποεκπροσωπούμενες 
ομάδες όπως ταξιδιώτες, κρατούμενους κ.λπ. 
6/Τα οφέλη από τη χρήση αυτού του έργου θα φανούν όταν εργάζεστε σε ένα ομαδικό έργο όπου οι 
μαθητές μπορεί να εργάζονται με άτομα διαφορετικού πολιτισμικού υπόβαθρου και πεποιθήσεων. 
Μέσω της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου οι μαθητές θα μάθουν τον αμοιβαίο σεβασμό 
και την ενσυναίσθηση ακρόασης. Σε ατομική βάση - δίνοντας στους μαθητές δύσκολα προβλήματα 
προς επίλυση όπου θα βιώσουν απογοήτευση και ίσως άγχος θα τους επιτρέψει να μάθουν πώς να 
αντιμετωπίζουν αυτά τα συναισθήματα με θετικό τρόπο. Σύντομες ατομικές ερωτήσεις σχετικά με 
την ισότητα των φύλων και τα συναισθηματικά ζητήματα θα έδιναν στον εκπαιδευτή ενηλίκων μια 
βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να βασιστεί σε κάθε μαθητή. Θα ήταν πολύ σημαντικό η 
πορεία κάθε μαθητή μέσω αυτών των αποτελεσμάτων να αναγνωριστεί και να προωθηθεί ως θετικά 
και προοδευτικά χαρακτηριστικά προς μια πιο ευτυχισμένη και πιο επιτυχημένη ζωή. 
7/ Μάθηση από ομοτίμους, εργαστήρια προσωπικού και ομάδα επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση 
αυτών των βασικών ζητημάτων 

 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

 
1/ Οι μικρομαχισμοί είναι μια νεφελώδης έννοια, που σημαίνει ότι μπορεί να μπερδέψει τους 
ανθρώπους σχετικά με το τι πρέπει να συμπεριλάβουν ή να αποκλείσουν και μπορεί να οδηγήσει σε 
μια αμφίβολη ή σταθερή ερμηνεία καταστάσεων, η οποία είναι το αντίθετο από αυτό που απαιτεί η 
ΕΙ. Το να γνωρίζεις πώς να διαβάζεις μια δεδομένη κοινωνική κατάσταση πρέπει να συνδυάζεται με 
ευελιξία για να δεις πιθανές εναλλακτικές ερμηνείες. Συνιστάται να αναφερόμαστε στους 
μικρομαχισμούς ως έχουν, μια νεφελώδη έννοια, και να μεταφέρουμε ότι, περισσότερο από 
σταθερές ερμηνείες, αυτές πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται με προσεκτική ανάλυση και επίγνωση 
της κατάστασης. 
2/ Αναφέρετε ρητά τη θεωρία του συναισθήματος που χρησιμοποιήθηκε και επεκτείνετε την. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα We Men αναφέρεται εν συντομία στη θεωρία των συναισθημάτων (BET). 
Αν και αυτή είναι μια σχετική θεωρία, έχει περιορισμούς. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να διερευνηθούν 
τα πιθανά οφέλη και άλλων σημαντικών προγραμμάτων έρευνας συναισθημάτων, όπως το 
Psychological Construction of Emotion (PCE), προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν πλήρως σημαντικά 
νευροεπιστημονικά ευρήματα στις εξηγήσεις των συναισθημάτων τους και τις πραγματικές 
επιπτώσεις για την ισότητα των φύλων. Το PCE, για παράδειγμα, δίνει στους ανθρώπους μια 
καλύτερη κατανόηση του πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί συναισθηματικές εμπειρίες και πώς το σώμα 
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αλλάζει σε σχέση με αυτό. Είναι μια εξαιρετική βάση για να κατανοήσουμε τη ρύθμιση των 
συναισθημάτων και τις στρατηγικές για τις οποίες ακούνε οι άνθρωποι όλη την ώρα (γνωστική 
επανεκτίμηση, εργασία αναπνοής, επίγνωση κ.λπ.). 
3/ Αντί να χρησιμοποιείτε μικτά μοντέλα ΕΙ, θα ήταν πιο ξεκάθαρο και πιο εφικτό να εστιάσετε σε 
ένα μοντέλο, το βασικό και πιο ξεκάθαρο από τα Salovey και Mayer (το οποίο χρησιμοποιείται στο 
We Men, μαζί με άλλα). 
4/ Η ενότητα D1 LU2 θα μπορούσε να προηγηθεί της προηγούμενης, γιατί, εάν αντιμετωπιστεί 
πρώτα η συναισθηματική νοημοσύνη, ως ενιαία έννοια, και οι άνθρωποι την κατανοήσουν, μπορεί 
να είναι ευκολότερο αργότερα να εισαγάγουμε τη σύνδεση μεταξύ αυτής της ισότητας και της 
ισότητας των φύλων. Ο πρώτος στόχος (Κ1) από την προηγούμενη ενότητα θα ήταν ο Κ1 αυτού (Κ1. 
Προσδιορίστε τους τέσσερις κύριους τομείς της συναισθηματικής νοημοσύνης). 
4/ Ο αριθμός των στόχων που πρέπει να επιτύχουν οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούσε να μειωθεί και η 
σύνδεση μεταξύ των στόχων της ενότητας, της γνώσης, των δεξιοτήτων και της ευθύνης/αυτονομίας 
να γίνει σαφέστερη κατά καιρούς. Για παράδειγμα - «Δημιουργήστε οικογενειακή συναισθηματική 
και ψυχολογική ευημερία» δεν φαίνεται να εκφράζεται σε επίπεδο Γνώσης, Δεξιοτήτων ή 
ευθύνης/αυτονομίας. Φαίνεται απλώς ότι κάτι που αναπτύσσεται σε αυτούς τους τομείς θα είναι 
ευεργετικό για την οικογενειακή συναισθηματική/ψυχολογική ευημερία. Μια πρόταση για την 
αντιμετώπιση αυτού του στόχου: για παράδειγμα, με βάση την κλινική εμπειρία ενός ερωτώμενου, 
είναι ότι οι περισσότερες οικογένειες δεν έχουν τη συνήθεια να «μιλούν» ρητά για τα 
συναισθήματα. Η γνώση/ικανότητα των συναισθημάτων στην οικογένεια τείνει να διατρέχει τη 
φιλοσοφία μετα-συναισθήματος (πιστεύω/γνώση που έχουν οι άνθρωποι για τα συναισθήματα που 
οδηγούν σε συγκεκριμένες πρακτικές). Αυτό είναι κάτι που συνάντησε ο John Gottman στη δουλειά 
του με επιρροή με γονείς και ζευγάρια. Έτσι, ένας ρητός τρόπος για τη δημιουργία οικογενειακής 
συναισθηματικής και ψυχολογικής ευημερίας σε επίπεδο γνώσης θα ήταν να βοηθήσετε τους 
συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν τη φιλοσοφία τους για το μετα-συναίσθημα (υπάρχει ένα 
ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο για αυτό). Σε επίπεδο δεξιοτήτων, αυτό θα συνεπαγόταν συγκεκριμένα 
τη βελτίωση της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων. 
5/ «D2 LU3 Αναδιάρθρωση της προοπτικής του φύλου». Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι πέρα από το 
φύλο, οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους να εκφράσουν και να χαρακτηρίσουν τη σύνδεση, 
τη φροντίδα, την αγάπη, την επιθυμία, την ανησυχία κ.λπ. Επίσης, ότι έχουν επίσης τους δικούς τους 
υποκειμενικούς τρόπους να το νιώθουν. Αντί να εστιάσουμε στο πώς οι άνδρες εκφράζουν 
συγκεκριμένα συναισθήματα ή όχι (που είναι στερεότυπο), είναι καλύτερο να εστιάσουμε 
περισσότερο στους ανθρώπους και στο πώς εκφράζεται ο καθένας ξεχωριστά, αν γνωρίζει τη δική 
του «γλώσσα» και αν θέλει να μάθει νέο λεξιλόγιο γύρω από αυτήν . Αυτό καλύπτει το γεγονός ότι 
όλοι είμαστε διαφορετικοί στον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων, ότι δεν υπάρχει σταθερή 
συνταγή εδώ και αυτές οι διαφορές δεν σχετίζονται μόνο με το φύλο. 
6/ Διάσταση 3: Η εστίαση της εκπαίδευσης στο προσωπικό πλαίσιο και τη Μετασχηματιστική 
Προσέγγιση: Προσθέστε δεξιότητες ακρόασης χωρίς κριτική και κριτική ανάλυση εδώ (εξερεύνηση 
και των δύο πλευρών του επιχειρήματος εάν υπάρχει αντίθεση) επειδή καλλιεργεί την ικανότητα των 
ανθρώπων να δηλώνουν και να επιχειρηματολογούν οι δικές τους θέσεις είναι πολύτιμες. Χρειάζεται 
θάρρος και, στο τέλος, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πιο λεπτές, περιεκτικές και ενδιαφέρουσες 
συζητήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουμε ορισμένες απόψεις. Προσφέρει αυτή η ενότητα 
στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξερευνήσουν και να αναζητήσουν στοιχεία που υποστηρίζουν 
τις απόψεις τους - ακόμα κι αν η άποψη αρνείται τη βία λόγω φύλου; Η προσέγγιση θα ήταν 
περισσότερο προς το "αν υποβάλετε έναν ισχυρισμό, πρέπει να τον υποστηρίξετε" - η 
προεπιλεγμένη θέση που προσφέρεται είναι η αποδοχή ότι υπάρχει βία με βάση το φύλο, αλλά ίσως 
υπάρχουν αποχρώσεις που αξίζει να διερευνηθούν - αυτές οι αποχρώσεις μπορούν να έρθουν στο 
φως μόνο εάν υπάρχουν αντίθετες ή «ενδιάμεσα» απόψεις. Αυτό θα άνοιγε το We Men να μάθουμε 
από τους συμμετέχοντες του, σε αντίθεση με μια άποψη ειδικών που μπορεί να μην είναι ανοιχτή 
για ενημέρωση των πηγών του υπό το φως νέων πληροφοριών. 
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7/ Όσον αφορά τη διάσταση 3, μαθησιακή ενότητα 6, Μεθοδολογίες για τη διάσπαση της 
αντίστασης στην αρρενωπότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων», προτάθηκε ότι υπάρχει μια 
υποκείμενη ατζέντα εδώ: οι παραδοσιακοί ρόλοι είναι κακοί και χρειάζονται αλλαγή, κάτι που 
μπορεί να θεωρηθεί ως παράδειγμα μιας έντασης μεταξύ της ισότητας των φύλων ως συλλογικού 
αγώνα και της προσωπικής επιλογής και των διακριτών απόψεων που έχουν οι άνθρωποι για τη 
δύναμη στις σχέσεις. Ορισμένα τμήματα της φεμινιστικής θεωρίας διέγραψαν την προσωπική 
επιλογή ως παράγοντα στους στόχους και τις πράξεις των ανθρώπων και δίνουν προτεραιότητα σε 
ένα είδος ομαδικής ταυτότητας ως καθορισμό αυτών των ενεργειών και στόχων. Ωστόσο, μια 
προσέγγιση με σεβασμό και χωρίς αποκλεισμούς αναγνωρίζει ότι αυτό που ονομάζουμε 
«παραδοσιακούς ρόλους» μπορεί υποκειμενικά να γίνει αισθητό ως θετικό και επιθυμητό σε 
πολλούς πολιτισμούς και σε πολλές οικογένειες σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Το resondent έχει 
δει οικογένειες και ζευγάρια με παραδοσιακή δυναμική που λειτούργησαν τέλεια για αυτούς. Δεν 
ήταν δουλειά του να τους αλλάξει ή να τους κρίνει. Η προσωπική επιλογή έχει σημασία εδώ, γιατί 
εξηγεί το γεγονός ότι η ταυτότητα της ομάδας δεν καθορίζει απαραίτητα τι θέλει ο καθένας σε αυτήν 
την ομάδα. Τούτου λεχθέντος, πιστεύει ότι είναι κρίσιμο για τους ανθρώπους να έχουν εργαλεία για 
να αλλάξουν την κατάσταση/θέση τους σε περιπτώσεις που δεν είναι ευχαριστημένοι. Εάν βρεθούν 
ότι πρέπει να διαπραγματευτούν θέσεις σε μια σχέση και θέλουν να επιλέξουν έναν (ελλείψει 
καλύτερου όρου) μη παραδοσιακό ρόλο του φύλου, τότε χρειάζονται έναν τρόπο να το κάνουν - 
επομένως, αμφισβητώντας έναν παραδοσιακό ρόλο ως Ο διαθέσιμος ρόλος «μόνο» μπορεί να είναι 
πραγματικά χρήσιμος. Ο ερωτώμενος αναρωτιέται αν το σημείο του είναι να τονίζει αυτό που 
φαίνεται να είναι η υποκείμενη υπόθεση ότι όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν από τους 
παραδοσιακούς ρόλους. Έχει περάσει πολύ χρόνο στην Ασία, όπου μπορούμε να βρούμε πολλές 
προτιμήσεις σχετικά με αυτό - μια ενδιαφέρουσα και διαφοροποιημένη κατάσταση. Αν και είμαστε 
μια δυτική κοινωνία, αυτό γίνεται θολό από το γεγονός ότι τώρα βρισκόμαστε βυθισμένοι στην 
πολιτιστική ποικιλομορφία. Επομένως, αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να το 
αντικατοπτρίζουν. 
8/ Ενότητα 4, Ο ρόλος των ανδρών στην εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων: ίσως είναι 
σημαντικό να προστεθούν ως θέμα ισότητας των φύλων τα επίμονα υψηλότερα επίπεδα 
άγχους/κατάθλιψης μεταξύ των γυναικών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Επιπλέον, για να 
έρθουν οι άνδρες πιο κοντά στο ζήτημα της ισότητας των φύλων, μια πιο εκτεταμένη προσέγγιση 
των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι άνδρες θα μπορούσε να είναι επωφελής. Τα ζητήματα 
που αναφέρθηκαν είναι επίκαιρα, αλλά αφήστε κατά μέρος πολλά σχετικά, όπως συζητήσεις σχετικά 
με χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής στους άνδρες, λιγότερη συμπεριφορά αναζήτησης βοήθειας και, 
κατά την αναζήτηση, υποβάθμιση των συμπτωμάτων, υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών σε 
ορισμένα τμήματα του ανδρικού πληθυσμού κ.λπ. 
9/ Όσον αφορά την ενότητα 6, Μεθοδολογίες για την κατάρριψη της αντίστασης στην αρρενωπότητα 
στην εκπαίδευση ενηλίκων: εάν ο κύριος στόχος είναι να καταρριφθεί η αντίσταση, ένα σαφές και 
πιο ολοκληρωμένο θεωρητικό υπόβαθρο για τους λόγους αυτής της αντίστασης είναι ζωτικής 
σημασίας ή μπορεί να αναπαράγει εσφαλμένες αντιλήψεις μεταξύ των υποστηρικτών και οι φορείς 
υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης Υπάρχει κίνδυνος διαφωνίας/διαφωνίας κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης να καταρρεύσει στην κατηγορία «συντηρητική» και να δημιουργηθούν 
δυνητικά μη βοηθητικές συμπεριφορές μεταξύ του προσωπικού που εφαρμόζει αυτά τα 
προγράμματα. Διερευνώντας μόνο μία πηγή αντίστασης στη μελέτη των μελετών για το φύλο, 
μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκλαμβάνεται ως ανθεκτική στους 
συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πρέπει να προκαλείται από συντηρητικές τάσεις. Αυτό δεν συνοψίζει 
την ομάδα ανδρών που δεν ασχολούνται με μελέτες φύλου. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους 
οποίους οι άνδρες μπορεί να μην ασχολούνται με αυτές τις μελέτες ή να ενεργούν βάσει αυτής της 
γνώσης και η ανάδειξη μιας ισορροπημένης σειράς λόγων μπορεί να δώσει στο προσωπικό μια 
λιγότερο υποτιμητική και πιο πλούσια προοπτική για την αντιμετώπιση καταστάσεων «αντίστασης». 
Ο κίνδυνος μιας και μόνο εξήγησης για τη μη δέσμευση είναι ότι κάθε διαφωνία ή διαφωνία στην 
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εκπαίδευση μπορεί να ερμηνευθεί ως «αντίσταση λόγω συντηρητικής τάσης» και ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίσταση. Μερικοί άντρες μπορεί να αισθάνονται ότι παρερμηνεύονται 
από αυτό. Ο κίνδυνος μιας και μόνο εξήγησης για τη μη δέσμευση είναι ότι κάθε διαφωνία ή 
διαφωνία στην εκπαίδευση μπορεί να ερμηνευθεί ως «αντίσταση λόγω συντηρητικής τάσης» και 
ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίσταση. Μερικοί άντρες μπορεί να αισθάνονται ότι 
παρερμηνεύονται από αυτό. Ο κίνδυνος μιας και μόνο εξήγησης για τη μη δέσμευση είναι ότι κάθε 
διαφωνία ή διαφωνία στην εκπαίδευση μπορεί να ερμηνευθεί ως «αντίσταση λόγω συντηρητικής 
τάσης» και ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αντίσταση. Μερικοί άντρες μπορεί να 
αισθάνονται ότι παρερμηνεύονται από αυτό. 
10/ Στη συνέχεια, δόθηκε ανατροφοδότηση σχετικά με τις θεωρίες αλλαγής που προτείνονται στην 
ενότητα 6 και μια σύνδεση με τη χρήση του όρου «Ανθεκτικός»: Η θεωρία λειτουργικής στάσης (FAT) 
που χρησιμοποιείται φαίνεται χρήσιμη για την εξήγηση των αλλαγών συμπεριφοράς, αλλά βοηθά 
επίσης στην κατανόηση του τρέχοντος συμπεριφορές. Αυτό είναι σε ευθυγράμμιση με το επιχείρημα 
της προηγούμενης παραγράφου σχετικά με τη χρήση του όρου «αντίσταση». Η αντίσταση μπορεί να 
είναι αποτέλεσμα προσαρμοστικής λειτουργίας/αυτοάμυνας και επίσης αποτέλεσμα λειτουργίας 
γνώσης (αναζήτηση τάξης μπροστά στην αβεβαιότητα) καθώς και ανθεκτική ως αποτέλεσμα του ότι 
οι άλλοι δεν είναι πρόθυμοι να δουν τον καλύτερο εαυτό μας (η λειτουργία έκφρασης αξίας είναι 
συχνά αποκλεισμένο από άλλους). Με όλες αυτές τις πτυχές της θεωρίας, αυτό είναι ένα σημείο 
εκκίνησης για την αποσυναρμολόγηση της έννοιας της αντίστασης. Μια βασική ιδέα είναι η 
αντίσταση καθώς οι άνθρωποι κάνουν κάτι αρκετά φυσικό, στην οποία μπορούμε (ως ομάδα) να 
συνταγογραφήσουμε αλλαγή, αλλά φυσική. Εδώ είναι όπου ορισμένα τμήματα της φεμινιστικής 
θεωρίας θα προσεγγίσουν το ζήτημα αποκλειστικά από την οπτική της Δύναμης σε ομαδικό επίπεδο, 
χωρίς να δίνουν πίστωση σε ατομική δράση και λόγους δράσης (και πάλι αυτοάμυνα, 
προσαρμοστική λειτουργία σε θέσεις στις σχέσεις, ομαδική πίεση κ.λπ.) . Ο ερωτώμενος σημείωσε 
ότι αυτή είναι η προσωπική του θέση, ωστόσο, και συνειδητοποιεί ότι μπορεί να είναι ασύμβατη με 
τις θέσεις άλλων ανθρώπων στη φεμινιστική θεωρία. 
11/ Ένας χρήστης-στόχος είπε ότι δεν θα τροποποιούσαν τα αποτελέσματα, καθώς παρέχονται 
πολλά και όλα καλύπτονται καλά (ηλεκτρονικός κατάλογος για συγκεκριμένη αναζήτηση, μάθημα b-
learning για γενική εκπαίδευση, πραγματιστικοί πόροι για εφαρμογή κ.λπ.). 
12/ Ένας άλλος χρήστης-στόχος είπε ότι θα έπρεπε να ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά, αλλά ίσως 
διάλεγε ορισμένες ενότητες και επικεντρωνόταν σε αυτές. 
13/ Τέλος, ένας άλλος χρήστης-στόχος είπε ότι θα υλοποιούσε τα αποτελέσματα του έργου με αργό 
προοδευτικό τρόπο, αφού το είχε συζητήσει με τους συναδέλφους της. Είναι σημαντικό όλοι να 
ενδιαφέρονται και να δεσμεύονται. Είπε ότι αυτού του είδους το έργο θα πρέπει να «βελτιωθεί» 
λίγο για να ταιριάζει σε κάθε μεμονωμένο οργανισμό και σε κάθε μεμονωμένο μαθητή. Αυτό θα 
εξαρτηθεί από την ηλικία του μαθητή και την κουλτούρα του. 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

1/ Οι θεωρίες της αλλαγής που χρησιμοποιούνται είναι πολύ σημαντικές και ούτω καθεξής, θα 
μπορούσε η αποσαφήνιση της σύνδεσης καθεμιάς (πώς εφαρμόζονται) με την ισότητα των φύλων 
να βοηθήσει τους ανθρώπους που σχεδιάζουν αυτά τα προγράμματα, να βοηθήσει στην αποφυγή 
εσφαλμένων «μεταφράσεων» αυτών των θεωριών αλλαγής στην πράξη; 
2/ Η προσέγγιση του We Men στην ισότητα των φύλων φαίνεται, κατά καιρούς, να είναι σημαντικά 
προκατειλημμένη προς τις γυναίκες, χωρίς ιδιαίτερη έκφραση όσον αφορά τους αγώνες των ανδρών 
και πώς αυτοί μπορούν να τους τοποθετήσουν στον αγώνα για την ισότητα των φύλων. Αν και 
αναφέρει την ισότητα των φύλων ως ζήτημα Πολιτών/Ανθρώπων, αυτό αναφέρεται μόνο μία φορά 
στο έγγραφο και ως στρατηγική ιδέα για αλλαγή στάσεων. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε την αξία 
αυτής της ιδέας να συλλέγεται χρησιμοποιώντας περισσότερο στον διδακτικό πυρήνα του We Men. 
Η πρόκληση εδώ, ανάλογα με το πλαίσιο εφαρμογής, είναι ότι οι οργανισμοί ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν αντιδράσεις ή έλλειψη δέσμευσης από (πιθανώς την πλειονότητα) ανδρών και 
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γυναικών που δεν θεωρούν τους εαυτούς τους συντηρητικούς ή «ανθεκτικούς», οι οποίοι μπορεί να 
το πιστεύουν ήδη να είναι θέμα Πολιτών/Ανθρώπων και έτσι, θα ήθελαν να ακούσουν περισσότερες 
πληροφορίες για τη δική τους θέση, με σχετικά στοιχεία και συζητήσεις για αυτήν. Για τους άνδρες, 
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών, πολύ λιγότερη 
αναζήτηση βοήθειας, υποβάθμιση των συμπτωμάτων τους στην υγειονομική περίθαλψη, 
απομόνωση από τις σχέσεις, χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, μεταξύ τόσων άλλων που αναφέρονται 
στη βιβλιογραφία. 
3/ Οι μεγαλύτερες προκλήσεις μπορεί να είναι η περιγραφή των πλεονεκτημάτων για τους 
εκπαιδευτές. Μπορεί να είναι δύσκολο να πειστούν οι άνθρωποι να συμμετάσχουν σε αυτό το είδος 
εκπαίδευσης, εκτός εάν παρέχεται συγκεκριμένος χρόνος, επομένως κάποια μορφή άτυπης 
διαπίστευσης μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. 
4/ Είναι δύσκολο να κάνετε κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον οργανισμό σας γιατί κάθε τάξη και κάθε 
σπουδαστής και κάθε δάσκαλος θα είναι διαφορετικός, οπότε μάλλον χρησιμοποιήστε το για να 
δώσετε ένα γενικό υπόβαθρο στον τομέα της ΣΝ και της ισότητας των φύλων και μετά κάντε πιο 
συγκεκριμένη εσωτερική εκπαίδευση. 
5/ Είναι μια αργή διαδικασία συνεχούς μάθησης. Αυτό απαιτεί υπομονή και πολλή ενθάρρυνση για 
να κρατήσει τους ανθρώπους στο σκάφος και να ενδιαφέρονται. Θα πρέπει να εισαχθεί ως μια 
διαδικασία δια βίου μάθησης που θα βελτιώσει την οπτική τους για τη ζωή και θα τους βοηθήσει να 
επιτύχουν στον εργασιακό τους χώρο. Οι πολιτισμικές διαφορές θα αποτελέσουν πρόκληση 
ιδιαίτερα στην ισότητα των φύλων. 
6/ Εάν κάποιος οργανισμός έχει πρόβλημα με την Ισότητα των Φύλων από τις πολύ προσωπικές 
απόψεις του εργατικού δυναμικού του έως τις εργασιακές πρακτικές, τότε θα υπάρξει αντίσταση. 
7/ Το λεπτομερές περιεχόμενο θα σήμαινε αρκετά χρονική δέσμευση, και αυτό θα περιόριζε ποιος 
θα μπορούσε να συμμετάσχει, αλλά ίσως μια προσαρμοσμένη προσέγγιση για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα θα συνέβαλε στη διατήρηση της ευαισθητοποίησης και της ώθησης. 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

1/ Η ενότητα Συναισθηματική νοημοσύνη φαίνεται να παρέχει πολύ επαρκείς πληροφορίες για την 
έννοια. Χρησιμοποιεί το αρχικό μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης με 4 τομείς (από τους Mayer 
και Salovey), αλλά επίσης, κατά καιρούς, αναφέρεται ένα μικτό μοντέλο. Συνιστάται προσοχή στα 
μικτά μοντέλα μόνο και μόνο επειδή περιλαμβάνουν τόσα πολλά συστατικά που μπορεί να είναι πιο 
δύσκολο να γίνουν σαφείς συνδέσεις μεταξύ τους και της ισότητας των φύλων. 
2/ Εξετάζοντας τον τρόπο προσέγγισης της ισότητας των φύλων, υπήρχαν ορισμένες ασυνέπειες. 
Πρέπει να πω εκ των προτέρων ότι θαυμάζω τη δουλειά που γίνεται εδώ, καθώς η ισότητα των 
φύλων παραμένει ένα θέμα με τόσες πολλές εντάσεις και δεν είναι εύκολο (τουλάχιστον κατά την 
άποψή μου) να το περιηγηθείτε χωρίς να προσκρούσετε σε κάποια δύσκολα ερωτήματα. Η 
περίπτωσή μου εδώ αφορά τη συνοχή μεταξύ του κύριου θέματος (ισότητα των φύλων), του κύριου 
στόχου (κατάρριψη της αντίστασης), του συχνά τονισμένου στόχου (ανθεκτικοί άνδρες από πιο 
συντηρητικά τμήματα) και των εργαλείων για τη διάσπασή του (π.χ. τη χρήση γλώσσας χωρίς 
αποκλεισμούς, για παράδειγμα λέγοντας στους συμμετέχοντες ότι αυτό είναι πρόβλημα 
πολιτών/ανθρώπων). Ορισμένες από τις ασυνέπειες που τόνισα προέρχονται από την κατανόησή 
μου ότι το We Men αφορούσε την ενσωμάτωση των ανδρών στη συζήτηση και τον αγώνα για την 
ισότητα των φύλων. Το έγγραφο φαίνεται να προωθεί τη χρήση του «ανθεκτικού» ως ετικέτας για 
ορισμένους άντρες ειδικά - οι ετικέτες είναι απενεργοποιητικές κατά την άποψή μου και ο όρος 
«αντίσταση» θα μπορούσε είτε να αφαιρεθεί είτε να εξηγηθεί υπό το πρίσμα των ενημερωμένων 
θεωριών της ανθρώπινης συμπεριφοράς (πραγματικά τονίζετε μια θεωρία αλλαγής που μπορεί να 
βοηθήσει τόσο πολύ στην αποσαφήνιση της αντίστασης, δείτε προηγούμενα σχόλια). Ο κίνδυνος δεν 
είναι μόνο η επισήμανση των συμμετεχόντων αλλά η μεροληπτική στάση του προσωπικού που 
υλοποιεί αυτά τα προγράμματα, το οποίο ενσωματώνει αυτές τις ετικέτες στη γλώσσα τους. 
Επιπλέον, όταν επισημαίνονται τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στην ισότητα των φύλων, θα ήταν 
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καλό να δούμε μια απομάκρυνση από ορισμένα τμήματα της φεμινιστικής προοπτικής που τείνουν 
να περιορίσουν τις συζητήσεις για την ισότητα των φύλων γύρω από τους αγώνες των γυναικών. 
προς την πραγματική ενημέρωση των συμμετεχόντων (ανδρών και γυναικών) με μια ισορροπημένη 
άποψη για τους συγκεκριμένους αγώνες που αντιμετωπίζει ο καθένας και για αυτούς (υποθέτω ότι 
είναι όλοι κατά κάποιο τρόπο) κοινοί και στους δύο. Πιστεύω ότι εκτός από την προκατάληψη για 
τους άνδρες που εκφράζουν συναισθήματα, η συντριπτική πλειονότητα των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζονται σχετίζονται με τις γυναίκες. (σημειώστε ότι όταν λέω «σχετικό» με γυναίκες, δεν 
αποκλείω το πώς επηρεάζονται και οι άνδρες και οι γυναίκες από αυτό). Αν και τα ζητήματα που 
επισημάνθηκαν είναι εξαιρετικά σημαντικά, αναρωτιέμαι: εάν ένας από τους στόχους είναι οι 
άνδρες να αγωνίζονται για την ισότητα των φύλων, δεν θα ήταν απαραίτητος ένας ισορροπημένος 
συνυπολογισμός των πολλών αγώνων τους με το να είναι άντρες (τι θα ήταν συγκεκριμένο για 
αυτούς); Θα περίμενα οι άνδρες να έχουν επιπλέον κίνητρα για να αγωνιστούν για την ισότητα των 
φύλων όχι μόνο συνειδητοποιώντας το φάσμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 
και πώς αυτό τις επηρεάζει, αλλά το ευρύ φάσμα των θεμάτων στα οποία βρίσκονται (υψηλά 
ποσοστά αυτοκτονιών, πολύ λιγότερη αναζήτηση βοήθειας, υποβάθμιση των συμπτωμάτων τους 
στην υγειονομική περίθαλψη, απομόνωση από τις σχέσεις, χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής, μεταξύ 
τόσων άλλων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία). Θα έλεγα ότι αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν 
να προστεθούν στην ενότητα όπου προσεγγίζεται η ισότητα των φύλων, καθώς η ενσωμάτωση 
αυτής της απήχησης από τους άντρες σε ζητήματα που είναι επίσης ειδικά για αυτούς μπορεί να 
τους βοηθήσει να περάσουν πολλά βήματα από την πόρτα της ισότητας των φύλων και να σπάσουν 
πραγματικά δισταγμός να ασχοληθεί. Από μια άποψη, ίσως η «διστακτικότητα» είναι μια 
εναλλακτική λύση στο «ανθεκτικό»; Θα έλεγα ότι αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να προστεθούν 
στην ενότητα όπου προσεγγίζεται η ισότητα των φύλων, καθώς η ενσωμάτωση αυτής της απήχησης 
από τους άντρες σε ζητήματα που είναι επίσης ειδικά για αυτούς μπορεί να τους βοηθήσει να 
περάσουν πολλά βήματα από την πόρτα της ισότητας των φύλων και να σπάσουν πραγματικά 
δισταγμός να ασχοληθεί. Από μια άποψη, ίσως η «διστακτικότητα» είναι μια εναλλακτική λύση στο 
«ανθεκτικό»; Θα έλεγα ότι αυτά τα ζητήματα θα μπορούσαν να προστεθούν στην ενότητα όπου 
προσεγγίζεται η ισότητα των φύλων, καθώς η ενσωμάτωση αυτής της απήχησης από τους άντρες σε 
ζητήματα που είναι επίσης ειδικά για αυτούς μπορεί να τους βοηθήσει να περάσουν πολλά βήματα 
από την πόρτα της ισότητας των φύλων και να σπάσουν πραγματικά δισταγμός να ασχοληθεί. Από 
μια άποψη, ίσως η «διστακτικότητα» είναι μια εναλλακτική λύση στο «ανθεκτικό»; 
3/ Η συνιστώμενη χρήση της περιεκτικής γλώσσας γίνεται αργότερα ασυνάρτητη με το γεγονός ότι 
τα ζητήματα γύρω από την ισότητα των φύλων που συζητούνται αφορούν κυρίως αγώνες των 
γυναικών και αφήνουν αδιάθετα εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα ειδικά για τους άνδρες. Αυτό δεν 
είναι καθόλου νέο, καθώς η βιβλιογραφία για τους αγώνες των ανδρών εκπροσωπείται πολύ 
λιγότερο, οι περισσότερες μελέτες φύλου επικεντρώνονται στις γυναίκες. Εάν ο στόχος είναι να γίνει 
αυτό θέμα για τους πολίτες/άνθρωπους, τότε η κατάδυση στην πλούσια δεξαμενή αγώνων που 
αντιμετωπίζουν θα μπορούσε να είναι επωφελής. 
4/ Όσον αφορά τον τρόπο δομής της χρήσης των διαφορετικών πόρων, θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμο να προτείνετε ή να παρέχετε τα αποτελέσματα σύμφωνα με ένα είδος «επίπεδου» στο 
οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το καθένα – π.χ. ή πολιτική, χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό 
κατάλογο. 2. Για να μάθετε για την περιοχή σωστά, παρακολουθήστε το μάθημα b-learning. 3. Για να 
εξοικειωθείτε βαθιά με την περιοχή ως σύνολο, ασχοληθείτε με όλους τους πόρους. 4. Για να 
ενσωματωθείτε πλήρως στην πρακτική σας, ασχοληθείτε με όλους τους πόρους και εφαρμόστε τους 
ρεαλιστικούς πόρους με το κοινό-στόχο. 
5/ Προσπαθήστε να το κάνετε εθνικό πόρο και προωθήστε το από το HSE και άλλες ομάδες όπως η 
Athena Swan. 
6/ Αρχικά όλοι οι εκπαιδευτές ενηλίκων σε έναν οργανισμό θα έπρεπε να αναλάβουν οι ίδιοι ένα 
πρόγραμμα αυτοανάλυσης. Θα πρέπει να ακολουθήσει μια ομαδική εργασία όπου μπορούν να 
αντιμετωπιστούν διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις και καταστάσεις ισότητας των φύλων. 
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Αυτό είναι σημαντικό ώστε οι Εκπαιδευτές Ενηλίκων να μπορούν να χειρίζονται δύσκολες 
καταστάσεις καθώς προκύπτουν. Πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά 
συναρπαστικό αλλά δύσκολο έργο. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τις στάσεις και τις νοοτροπίες 
γενεών ανθρώπων που έχουν εδραιώσει απόψεις μέσω της ανατροφής τους και της 
διαφορετικότητας στην κουλτούρα τους. Αυτές οι συμπεριφορές ισχύουν από τότε που άντρες και 
γυναίκες ξεκίνησαν τη ζωή τους σε αυτή τη γη. Εάν το εισαγάγουμε ως έναν τρόπο βελτίωσης της 
ζωής του και για μια πιο επιτυχημένη επαγγελματική ζωή, θα γίνει αποδεκτό με ενθουσιασμό. 

7/ Τροποποίηση των υφιστάμενων πολιτικών, προσαρμογή των διαδικασιών αναφοράς, 

παροχή πρόσβασης σε IT, επανεξέταση προσλήψεων και επανάριθμων, βελτίωση της 

εκπαίδευσης, κ.λπ.… 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 

1/ Εάν είναι δυνατόν, δεσμεύστε άνδρες εκπαιδευτές στην εκπαίδευση, καθώς δεν μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε την ισότητα των φύλων χωρίς να απευθυνθούμε στους άνδρες. Επιπλέον, οι 
άνδρες εκπαιδευτές έχουν στρατηγικό ρόλο για να μεταμορφώσουν τις στάσεις άλλων ανδρών που 
αντιστέκονται στην ισότητα των φύλων. 
2/ Λόγω του όγκου του περιεχομένου του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης, συνεπάγεται 
δέσμευση χρόνου, επομένως οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν χρόνο κατά τη διάρκεια των ωρών 
εργασίας για να εργάζονται σταθερά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

3/ Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τους πόρους μπορούν να ζητήσουν 
υποστήριξη από τον εθνικό εταίρο τους και να λάβουν εκπαίδευση πριν από την εφαρμογή τους. 
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Εταίρος LBP & INFODEF 

Χώρα Ισπανία 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

Η κοινοπραξία θα χρησιμοποιήσει και θα επεκτείνει τα δίκτυα των εταίρων για να διασφαλίσει ότι τα 
αποτελέσματα του έργου θα υλοποιηθούν από άλλους οργανισμούς. 
 
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, η INFODEF και η LBPO ρώτησαν τους συμμετέχοντες σχετικά 
με αυτό το ζήτημα. Οι χρήστες-στόχοι δήλωσαν ότι θα επισκέπτονταν τον ιστότοπο WE MEN για να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που ενημερώνονταν σχετικά με το έργο. 
 
Αυτοί οι οργανισμοί θα έχουν πάντα τη σύνδεση με το B-Learning Course και το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ECVET προκειμένου να το παρέχουν ως μόνιμη κατάρτιση στους υπαλλήλους τους. 
 
Καθώς ο ιστότοπος WEMEN θα είναι διαθέσιμος μέχρι το 2027, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα 
μπορούν να ενσωματώσουν αυτό το μάθημα στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους για 5 χρόνια. 
 
Επιπλέον, θα είναι επίσης μια πρόσθετη κατάρτιση για φοιτητές της εκπαίδευσης κατά την περίοδο 
της πρακτικής τους σε φορείς όπως το Fundación Don Bosco ή ο Ερυθρός Σταυρός. ή για τους 
φοιτητές Κοινωνικής Αγωγής και το Master of Social and Labor Guidance of the Faculty of Education 
and Social Work of University of Valladolid, καθώς ένας από τους καθηγητές έχει υλοποιήσει και 
διαδώσει το έργο στους μαθητές της. 
 
Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το έγγραφο «ρεαλιστικοί πόροι» είναι πολύ 
χρήσιμο χάρη στη δυνατότητα λήψης του στην εθνική γλώσσα και σε μορφή PDF. Αυτό το έγγραφο 
μπορεί στη συνέχεια να ενσωματωθεί σε μια βάση δεδομένων βιβλιογραφικών ή μεθοδολογικών 
πόρων για να εφαρμοστεί στην πράξη με τους δικαιούχους τους. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως 
αναφέρθηκε ήδη σε άλλες ενότητες, είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείται σε κέντρα ανηλίκων ή 
κοινωνικά κέντρα για άτομα σε κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς, γενικά και στις οντότητες όπου έχει 
πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή, οι συμπεριφορές macho είναι παρατηρείται συνεχώς στους 
νέους. Αυτό το έγγραφο «ρεαλιστικών πόρων» μπορεί θεωρητικά να συμπληρωθεί με το έγγραφο 
«Εννοιολογικός και Διδακτικός Πυρήνας». 
 
Τέλος, το IO1 (εκπαιδευτικό πρόγραμμα ECVET) λέγεται ότι είναι πολύ χρήσιμο για την αξιολόγηση 
φοιτητών πανεπιστημίου που κάνουν πρακτική άσκηση στο ίδρυμά τους. 

 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

Δεδομένης της φύσης του IO1, οι συμμετέχοντες δεν σκέφτονται να τροποποιήσουν το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ECVET, καθώς δεν έχουν γνώση των ευρωπαϊκών και εθνικών πλαισίων διαπίστευσης. 
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ερώτηση, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι 
χρήσιμο για την αξιολόγηση των φοιτητών πανεπιστημίου που κάνουν την περίοδο της 
πανεπιστημιακής πρακτικής στο ίδρυμά τους. Είναι επίσης μια ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση ή ένα 
πλαίσιο αναφοράς για τη δημιουργία/σχεδιασμό συγκεκριμένων μαθημάτων κατάρτισης για κάθε 
μία από τις διαστάσεις που παρουσιάζονται στο ECVET. 
 
Ομοίως, όσον αφορά το IO2, το μάθημα e-learning δεν θα το τροποποιήσουν ούτε καθώς είναι 
διαδικτυακή πλατφόρμα και δεν έχουν πρόσβαση ως διαχειριστές ή συντάκτες, αλλά ίσως, αν 
χρειαστεί, να προσθέσουν πληροφορίες στο Conceptual και Διδακτικός Πυρήνας, ενημέρωση των 
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πληροφοριών εάν απαιτείται από τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους. 
 
Όσον αφορά τους ρεαλιστικούς πόρους του IO2, θεωρούν ότι το έγγραφο μπορεί να επεκταθεί με 
περισσότερες δραστηριότητες και ακόμη και με περισσότερες διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το 
βλέπουν ως ανοιχτό πόρο με δυνατότητα δημιουργίας μιας δυναμικής τράπεζας πόρων στην οποία 
μπορούν να ενσωματωθούν νέες δραστηριότητες με συνεργατικό τρόπο. 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

Η μεγαλύτερη πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την προσαρμογή των IO1 είναι η IO1, 
καθώς η αποτελεσματική και επαρκής προσαρμογή απαιτεί γνώση των προτύπων ECVET και EQF. Ως 
εκ τούτου, έχουν δηλώσει ότι δεν θα το τροποποιήσουν. 
 
Από την άλλη πλευρά, εάν σκοπεύουν να προσαρμόσουν τα πιο θεωρητικά αποτελέσματα (π.χ. 
προστιθέμενη αξία στο περιεχόμενο. 
 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες πρακτικής, δεν υπάρχει γενικά καμία πρόκληση ή πρόβλημα όσον 
αφορά την προσαρμογή. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα κατά την εφαρμογή των 
δραστηριοτήτων με άτομα με αναπηρία, καθώς ο σχεδιασμός και οι θεμελιώδεις βάσεις των 
δραστηριοτήτων δεν έχουν σχεδιαστεί από προσιτή σκοπιά. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
απαιτούνταν περισσότερες προσπάθειες για την αποτελεσματική προσαρμογή των δραστηριοτήτων. 
 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

- Σεβασμός των θεμελιωδών βάσεων του έργου 
- Προηγούμενη αυτοεκπαίδευση στο θέμα του έργου WE MEN 
- Διαβούλευση με τους πρόσθετους πόρους που παρουσιάστηκαν 
- Πριν από τη διεξαγωγή μιας πρακτικής δραστηριότητας, αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να 
δοκιμαστεί πριν από την εφαρμογή 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 

- Λάβετε υπόψη τον απαραίτητο συνδυασμό των βασικών στοιχείων του έργου για να ξεπεράσετε τις 
αρρενωπότητες: Συναισθηματική Εκπαίδευση + Εκπαίδευση για την Ισότητα των Φύλων + ΤΠΕ + 
ευελιξία ρόλων φύλου. 
- Κατεβάστε τα έγγραφα σε μορφή PDF (αν υπάρχει) ή ζητήστε την έκδοση του Word από τις 
ισπανικές οντότητες (LBP ή INFODEF). 
- Ζητήστε υποστήριξη εάν χρειάζεται από τις επαφές που αναφέρονται στις ιστοσελίδες INFODEF ή 
LBP. 
- Εάν απαιτείται η παροχή του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης σε άτομα με προβλήματα όρασης 
και ακοής, ακολουθήστε τα πρότυπα προσβασιμότητας WCAG 2.0, τα οποία μπορούν να 
επιτευχθούν ζητώντας την ενσωμάτωση της απομάκρυνσης "Πρόσβαση με κλικ". 
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Εταίρος ΦΙΛΟΔΟΞΩ 

Χώρα Ηνωμένο Βασίλειο 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

 
Η Aspire θα ενσωματώσει τη μάθηση στο προσωπικό της και τα συνεχιζόμενα προϊόντα και 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλλαγή κουλτούρας στα σχολεία, τις τοπικές αρχές και τους 
εταιρικούς φορείς για να είναι πιο περιεκτικά, δίκαια και ποικιλόμορφα. Η προσέγγιση της 
συναισθηματικής νοημοσύνης, πιο εξοικειωμένη στον επιχειρηματικό κόσμο και τη διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων, παρέχει ένα καινοτόμο μέσο για τη σύνδεση της αλλαγής κουλτούρας για την 
υποστήριξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. 
 

Τα αποτελέσματα του έργου WeMen στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκαν τη μεγαλύτερη υποστήριξή τους 
μεταξύ οργανισμών που εργάζονται απευθείας με άνδρες με υποστηρικτικές ικανότητες, π.χ. ομάδες 
υποστήριξης πατέρων, ομάδες υποστήριξης νέων ανδρών και άντρες εκπαιδευτές που εργάζονται σε 
κοινοτικά και σχολικά περιβάλλοντα υποστηρίζοντας παιδιά, ιδιαίτερα αγόρια και γονείς. Τόσο η 
διαδικτυακή μάθηση όσο και τα στοιχεία πρόσωπο με πρόσωπο των IO1 & IO2 παρέχουν μια 
δομημένη και ασφαλή προσέγγιση για τους άνδρες για να συζητήσουν τα συναισθήματά τους και 
την ταυτότητα φύλου τους και πώς μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τον εαυτό τους, να 
βελτιώσουν την αυτογνωσία τους, τις σχέσεις τους με τους άλλους. την οικογένεια, τον χώρο 
εργασίας ή την επιχείρηση. 
 

Τα αποτελέσματα του έργου WeMen θα τεθούν υπόψη της Aspire και του δικτύου συνεργατών 
τοπικών και διεθνών οργανισμών υποστήριξης ανδρών και γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην 
Αφρική μέσω του δικτύου GEEDA (Εκπαίδευση για το Φύλο και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων για την 
Αφρική). Τα οφέλη του WeMen είναι ότι παρέχει έναν ισχυρό και ευέλικτο πόρο για τους 
οργανισμούς που αναζητούν νέους τρόπους να διευρύνουν το εύρος και την αποτελεσματικότητά 
τους στη συνεργασία με τους άνδρες ως συμμάχους προς μεγαλύτερη ισότητα των φύλων, η οποία 
ταυτόχρονα βελτιώνει τη συναισθηματική τους νοημοσύνη. 
 
Μέσω των εθνικών και διεθνών δικτύων συνεργατών, θα διαδώσουμε το έργο We-Men μέσω 
βασικών επιρροών που αποτελούν μέρος της εθνικής συμβουλευτικής ομάδας, όπως ένας ανώτερος 
καθηγητής για τη δια βίου μάθηση στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς. Black Men4 Αλλάξτε μια ομάδα 
υποστήριξης υποδομής παν Λονδίνου για άνδρες της κληρονομιάς της Αφρικής και της Καραϊβικής, 
Father2Father CIC, Open Minds Alliance και το National Education and Enterprise Alliance Network 
που έχει μέλη στο Λονδίνο, το Μπρίστολ, το Μάντσεστερ και το Μπέρμιγχαμ. 

 
 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

 
Μαύροι και αφρικανοκεντρικοί οργανισμοί μας έχουν υποδείξει ότι για να είναι πιο πολιτιστικά 
σχετικό το υλικό του WeMen, χρειάζεται να υπάρξει μεγαλύτερη ιστορική κατανόηση των θεσμικών 
στερεοτύπων για τη φυλή και το φύλο. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ενημερωμένη επίγνωση του 
τρόπου διατομεακότητας, π.χ.οι τρόποι με τους οποίους συστήματα ανισότητας που βασίζονται στο 
φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την 
αναπηρία, την ταξική και άλλες μορφές διακρίσεων «διασταυρώνονται» για να δημιουργήσουν 
μοναδικές δυναμικές και αποτελέσματα» εμφανίζονται στην κοινωνία. 
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Υπήρξε μια εξέλιξη των εννοιών της πατριαρχίας και της ανισότητας/ισότητας των φύλων που έχουν 
επηρεαστεί από τη δουλεία και την αποικιοκρατία και τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής και 
Αφρικανών/Μαύρων στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αμφισβητούν την 
καθολικότητα του τρόπου με τον οποίο η ανισότητα των φύλων επηρεάζει τους άνδρες και τις 
γυναίκες διαφορετικών εθνοτικών ομάδων, ιδιαίτερα της αφρικανικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα στην αφρικανική ήπειρο. 
 
Αυτή η αύξηση και προσαρμογή της αρχής στην οποία βασίζονται τα αποτελέσματα WeMen, 
ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διάδοσης του διεθνούς συνεδρίου πολλαπλασιαστή 
WeMen όταν η Dr Ornette Clennon, η επικεφαλής του MaCTRI (MEaP Academy Community Training 
& Research Institute) με έδρα το Μάντσεστερ παρείχε πληροφορίες από ειδικούς για Οι Black Men 
and Intersectionality προέρχονται από τη συν-συγγραφή του βιβλίου Decolonising Public Health 
through Praxis - The Impact on Black Health in UK. 
 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

Μετά τον Covid, η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί απότομα και περισσότερες γυναίκες και 
παιδιά αναζητούν ασφαλείς χώρους και καταφύγιο. Επιπλέον, οι αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις 
ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου κόστους ζωής και των τιμών της ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
καθιστά πιο πιθανό ότι η βία λόγω φύλου και η ενδοοικογενειακή βία θα αυξηθούν ακόμη 
περισσότερο. Ως εκ τούτου, βραχυπρόθεσμα, η ανάγκη συνεργασίας με άνδρες για τη μείωση των 
περιπτώσεων GBV είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, το να 
κερδίσουμε τους άνδρες ως συμμάχους για την ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας και η 
ελεύθερη διάθεση των πόρων WeMen είναι ζωτικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία 
μετασχηματισμού. 
 
Ωστόσο, η βασική πρόκληση που θα βρουν οι οργανισμοί είναι ότι η εργασία με άνδρες για την 
ισότητα των φύλων είναι ένας σχετικά νέος και υπανάπτυκτος τομέας εργασίας στο ΗΒ και ως εκ 
τούτου υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων πόρων και χρηματοδότησης. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή και η 
χρήση των αποτελεσμάτων του έργου WeMen είναι πιθανό να είναι αποσπασματική και τυχαία 
χωρίς την ηγεσία της πολιτικής από την κορυφή και την παρακολούθηση των βασικών πόρων 
χρηματοδότησης που διατίθενται σε περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων, τα οποία είναι επίσημα 
όσο και άτυπα. 
 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 

 
1. Οργανώσεις που υπάρχουν εκτός τυπικών δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως ΜΚΟ, 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και εθελοντικές ομάδες υποστήριξης που 
υποστηρίζουν περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες στην κοινωνία, π.χ. πρέπει να 
στοχεύονται με τα αποτελέσματα του έργου WeMen. 

 

 
2. Τα αποτελέσματα του έργου WeMen μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση 

μεγαλύτερης υποστήριξης και εταιρικής σχέσης μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, εταιρειών, πανεπιστημίων, κολεγίων και σχολείων για την ανάπτυξη της 
συναισθηματικής νοημοσύνης ανδρών και αγοριών ως μέσο για την οικοδόμηση συμμάχων 
για την ισότητα των φύλων ως προληπτικό μέσο για τη μείωση με βάση το φύλο. βία. 
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3. Η πολιτική και η πρακτική για την ισότητα των φύλων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο πρέπει 
να επεκταθούν για να συμπεριλάβουν και να χρηματοδοτήσουν την εργασία με άνδρες 
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση και τα αποτελέσματα WeMen. Τόσο οι άνδρες όσο και οι 
γυναίκες χρειάζονται αυξημένη πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους και πόρους μάθησης και 
δεξιοτήτων για να οικοδομήσουν την ανθεκτικότητά τους, το ανθρώπινο και κοινωνικό 
κεφάλαιο για την ισότητα των φύλων. 
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Εταίρος SkA 

Χώρα Λιθανία 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

Τα αποτελέσματα θα είναι χρήσιμα για τους εκπαιδευτές ενηλίκων στην εργασία τους. Οι 
επαγγελματίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για πρόσβαση σε 
θεωρητικό και πρακτικό εκπαιδευτικό υλικό. Τα αποτελέσματα του έργου θα παρακινήσουν τους 
εκπαιδευτές ενηλίκων να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υιοθετήσουν μια 
ευρύτερη προσέγγιση για την προώθηση της συναισθηματικής νοημοσύνης και την ισότητα των 
φύλων και να προωθήσουν τη χρήση της στην ομάδα-στόχο τους. Θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

Εάν είναι απαραίτητο, τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της 
συγκεκριμένης ομάδας στόχου. Οι συνεργάτες έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν μεταξύ τους τις 
γνώσεις τους, οι οποίες θα γίνουν εμφανείς με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας όσο το 
δυνατόν περισσότερο την διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

Οι οργανισμοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τις ακόλουθες προκλήσεις: 

● Στη Λιθουανία, η συναισθηματική νοημοσύνη των ανδρών είναι στερεότυπη, γεγονός που μπορεί να τους αποκλείσει από το να ενδιαφέρονται για 

αυτό το θέμα. 
● Μπορεί να μην είναι αποδεκτές όλες οι προσεγγίσεις για τους χρήστες-στόχους. 
● Το να μπορούμε να ταιριάξουμε θεωρία και πράξη με το κοινό-στόχο είναι ζωτικής σημασίας. 
● Όλοι οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα για να συμμετάσχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. 
● Απαιτούνται πολλά κίνητρα για τη συμμετοχή και την κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων. 
● Εάν οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν ενδιαφέρονται για το θέμα, μπορεί να είναι δύσκολο να 

τους πείσετε να ενσωματώσουν το θέμα στη μεθοδολογία εργασίας τους. 

 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

● Οι πρακτικές προσεγγίσεις πρέπει να δοκιμαστούν πριν εφαρμοστούν. 

● Εξοικειωθείτε με πρόσθετο υλικό. 
● Προσπαθήστε να κάνετε μια παρουσίαση εντός του οργανισμού πριν την παρουσιάσετε στην 

ομάδα-στόχο. 

● Προετοιμαστείτε για διαφορετικά ακροατήρια που θα αντιδράσουν διαφορετικά στις πληροφορίες. 
● Παροχή ευκαιριών για διαβούλευση. 

● Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο λεπτομερείς για να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες να ενδιαφέρονται για το θέμα. 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 
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● Μετά από κάθε παρουσίαση, μοιραστείτε τις γνώσεις σας με άλλους και ζητήστε από άλλους 
να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. 

● Προσπαθήστε να προσαρμόσετε το υλικό που παρουσιάζεται στις ανάγκες των χρηστών. 
● Συζητήστε τα αποτελέσματα και προσαρμόστε τη μεθοδολογία σε άλλους χρήστες με βάση 

αυτά. 

 

 

Εταίρος OÜ Vestifex 

Χώρα Εσθονία 
Πώς σχεδιάζουν οι οργανισμοί να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν τα αποτελέσματα των 

αποτελεσμάτων του έργου; 

Οι τοπικοί οργανισμοί εταίροι μας σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου: 
- στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα για ενήλικες μαθητές, 
- στις λέσχες εργασίας τους και στις ασκήσεις εργασίας για ανέργους, 
- ως παράδειγμα καλής πρακτικής για το μελλοντικό τους έργο σχετικά με την ισότητα των 

φύλων, 
- ως έμπνευση για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, 
- ως εφαλτήριο για συζήτηση σχετικά με το θέμα της ισότητας των φύλων με την ομάδα των 

μαθητών τους. 

 

Σχεδιάζουν οι οργανισμοί να τροποποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα/εκροές για λόγους 
προσαρμογής; Εάν ναι, πώς και γιατί; 

Ορισμένοι οργανισμοί πρόκειται να μεταφράσουν εν μέρει υλικό σε άλλες γλώσσες για να 
χρησιμοποιήσουν το υλικό με τις μειονοτικές ομάδες με τις οποίες συνεργάζονται. Άλλοι οργανισμοί 
πρόκειται να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένο υλικό από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα μαθήματά 
τους πρόσωπο με πρόσωπο, επομένως σχεδιάζουν να εκτυπώσουν υλικό και ασκήσεις από εκεί. 
Ορισμένοι εταίροι μοιράστηκαν επίσης μαζί μας ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
αποτελέσματα του έργου σε συντομευμένη έκδοση, επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το υλικό 
που προσφέρουμε στο έργο είναι πολύ μεγάλα σε σύγκριση με τη διάρκεια του μέσου όρου των 
προγραμμάτων κατάρτισης τους. 
 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

Η κύρια πρόκληση που εξέφρασαν οι εταίροι ήταν ότι δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί όλο το υλικό 
του έργου στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και ότι δεν θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να 
εμβαθύνουν στο θέμα για να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στους μαθητές τους. Μια ακόμη 
ανησυχία αφορούσε την προετοιμασία του εκπαιδευτή για την παροχή εκπαίδευσης σε αυτά τα 
θέματα. Απαιτεί ειδική τεχνογνωσία και προετοιμασία. 
 

Ποιες προκλήσεις πιστεύουν ότι οι οργανισμοί θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν κατά την 
προσαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου στο περιβάλλον τους; 

- Απλοποιήστε το υλικό ανάλογα με την ετοιμότητα των μαθητών σας να εξερευνήσουν 

θέματα ισότητας των φύλων και συναισθηματικής νοημοσύνης. 

- Αφιερώστε χρόνο για να εξερευνήσετε το υλικό του έργου και προετοιμαστείτε να το 



19 
 

 

χρησιμοποιήσετε με τους μαθητές σας. 

Βασικές συστάσεις προς άλλους οργανισμούς για την προσαρμογή και την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του έργου (από την άποψη του εταίρου της κοινοπραξίας) 

- Λάβετε υπόψη το τοπικό πλαίσιο για τους σκοπούς της προσαρμογής και της εφαρμογής των 
αποτελεσμάτων του έργου. 

- Προσαρμόστε τα υλικά ανάλογα με τη φύση της εκπαίδευσής σας και τις ανάγκες της 
ομάδας-στόχου σας. 

- Ζητήστε βοήθεια από τον εθνικό εταίρο του έργου σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω 
καθοδήγηση για την προσαρμογή ή την εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου. 

 


