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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξελισσόμενη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη, η οποία περιγράφεται ως η χειρότερη ανθρωπιστική και 

μεταναστευτική κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει εκθέσει κατάφωρα ορισμένα κρίσιμα ζητήματα στη 

συζήτηση για τη διεθνή μετανάστευση, ιδίως όσον αφορά την αναγκαστική μετανάστευση. Βασικά μεταξύ αυτών 

των ζητημάτων είναι τα δικαιώματα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, οι ευθύνες των χωρών διέλευσης 

και προορισμού και, ακόμη πιο επίκαιρα, τα δικαιώματα των μεταναστριών. Η έννοια "μετανάστριες" είναι ένας 

όρος ομπρέλα που μπορεί να αναφέρεται σε μια σειρά περιστάσεων που αφορούν τις γυναίκες που μετακινούνται, 

οι οποίες είναι διαφόρων ηλικιών, διαφέρουν ως προς το νομικό καθεστώς (νόμιμα διαμένοντες, μετανάστες χωρίς 

έγγραφα ή πρόσφυγες)- και οι οποίες μεταναστεύουν για μια πληθώρα λόγων (εθελοντική ή αναγκαστική 

μετανάστευση). 

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος των διεθνών μεταναστών, με τον Διεθνή Οργανισμό 

Μετανάστευσης (ΔΟΜ) να εκτιμά ότι περίπου το ήμισυ του 1 δισεκατομμυρίου μεταναστών παγκοσμίως και το 

ήμισυ των περίπου 51 εκατομμυρίων εκτοπισμένων ατόμων είναι γυναίκες. Μια έννοια που αποτυπώνει τον 

κεντρικό ρόλο του φύλου στη μετανάστευση είναι η "θηλυκοποίηση της μετανάστευσης". Η θηλυκοποίηση της 

μετανάστευσης βασίζεται σε τρεις έννοιες. Η πρώτη ιδέα δηλώνει την ποσοτική αύξηση της γυναικείας 

μετανάστευσης- η δεύτερη έννοια συνεπάγεται την προβολή της γυναικείας μετανάστευσης στη μεταναστευτική 

βιβλιογραφία- και η τρίτη προοπτική εννοιολογεί τη θηλυκοποίηση της μετανάστευσης ως μια προσέγγιση που 

αντιμετωπίζει τις έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης, δίνοντας έμφαση στη δράση των γυναικών στο 

μεταναστευτικό πλαίσιο, καθώς και στις δυνατότητες της μετανάστευσης ως εργαλείου ενδυνάμωσης για τις 

γυναίκες. 

Από τη θετική πλευρά, η μετανάστευση αποτελεί μια οδό για την ενδυνάμωση των γυναικών, καθώς τους παρέχει 

την ευκαιρία να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση ως εισοδηματίες και συνεισφέροντες στη συντήρηση 

των νοικοκυριών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η μετανάστευση μπορεί να αποδυναμώσει, καθώς η μεταναστευτική 

οικονομία αναπαράγει τις ανισότητες που κάνουν διακρίσεις στις γυναίκες επειδή είναι γυναίκες και αλλοδαπές, 

με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να εργάζονται σε τομείς με χαμηλό εισόδημα. Επιπλέον, οι γυναίκες στην αγορά 

εργασίας είναι εκτεθειμένες σε μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες 

συνταξιοδότησης και κοινωνικής προστασίας και είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην εκμετάλλευση και την έμφυλη βία. 

Υπάρχει απόλυτη ανάγκη σε ολόκληρη την ΕΕ να διευκολυνθεί η οικονομική ένταξη των μεταναστριών, ιδίως όταν 

οικογενειακοί λόγοι περιορίζουν τις δυνατότητές τους. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, διότι οι υποχρεώσεις 

αυτές μπορεί να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες των γυναικών να μάθουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και 

να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας της, ή ακόμη και να συμμετάσχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή 



των κοινοτήτων υποδοχής τους. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, σε μελέτη που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο 

του 2019, επισημαίνει μια σειρά από εμπόδια που "είναι συχνά υψηλότερα για τις γυναίκες" στην πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας. Αυτά είναι: η έλλειψη γλωσσικών δεξιοτήτων, η έλλειψη αναγνώρισης των προσόντων, οι 

πρακτικές διακρίσεων στις διαδικασίες πρόσληψης ή η έλλειψη πρόσβασης στη φροντίδα των παιδιών. Τα εμπόδια 

αυτά δεν αντικατοπτρίζονται μόνο στο μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στην ένταξη στην αγορά εργασίας, 

αλλά εμποδίζουν επίσης την κοινωνική τους ένταξη. Είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη μέλη της ΕΕ να 

υιοθετήσουν έγκαιρα πλαίσια στήριξης ειδικά για τις γυναίκες, καθώς οι μετανάστριες εξακολουθούν να αποτελούν 

μια ανεκμετάλλευτη πηγή ικανοτήτων.  

Αυτές οι εκτιμήσεις αποτελούν τα κεντρικά σημεία του παρόντος εγχειριδίου που έχει ως στόχο να αναδείξει την 

ευθύνη της εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν στοχευμένα 

προγράμματα κατάρτισης που θα λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και πραγματικότητες των μεταναστριών 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Εάν η εκπαίδευση πρόκειται να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο στη ζωή των πιο δυσπρόσιτων ενηλίκων που 

βρίσκονται πιο μακριά από την κύρια παροχή ή για τις αυξανόμενες κοινότητες των πρόσφατα αφιχθέντων 

μεταναστών σε όλη την Ευρώπη (και τα δύο αυτά στοιχεία απεικονίζονται στην καθημερινή ζωή των 

μεταναστριών), ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να επανεξεταστούν πλήρως. 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τομέα στο σύνολό του, η εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ο φτωχός συγγενής όσον 

αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του 

προσωπικού. Εντός του ίδιου του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπάρχουν περαιτέρω ανισότητες με λιγότερη 

υποστήριξη κατάρτισης για τους εκπαιδευτές/τριες που εργάζονται σε άτυπα κοινοτικά προγράμματα εκπαίδευσης 

ενηλίκων σε σχέση με εκείνους που εργάζονται σε πιο επίσημα περιβάλλοντα εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Το Εγχειρίδιο οικοδόμησης βασικών δεξιοτήτων απευθύνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι 

εργάζονται στενά με μετανάστες, και ιδίως με μετανάστριες γυναίκες, και τους υποστηρίζει να αναπτύξουν 

εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Το Εγχειρίδιο είναι προσαρμοσμένο σε 

πραγματικές καταστάσεις, όπως οι καθημερινές αλληλεπιδράσεις στην τοπική κοινότητα, η υποβολή αιτήσεων για 

εργασία, η απόκτηση γνώσεων σχετικά με βασικές αλλά σημαντικές διοικητικές διαδικασίες στις χώρες υποδοχής 

κ.λπ. Η διδασκαλία είναι ιδιαίτερα ελκυστική και προσαρμόζεται στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες και στόχους. 

Οι δραστηριότητες είναι πρακτικές, διαδραστικές και ελκυστικές.  

Το Εγχειρίδιο είναι οργανωμένο σε δύο διακριτά μέρη. Το Μέρος Α επικεντρώνεται σε πρακτικές δραστηριότητες 

που μπορούν να διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης προκειμένου να υποστηριχθούν 

οι μετανάστριες να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε σημαντικές πτυχές της ζωής τους. Το Μέρος Α χωρίζεται 

σε 5 διαφορετικά Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισαγωγή στα θέματα που συζητούνται στο 

Κεφάλαιο και μια συλλογή 6 δραστηριοτήτων. Το Μέρος Β επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 



εκπαιδευτών ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων εκπαιδευομένων που εργάζονται στενά με μετανάστες. 

Χωρίζεται σε 4 κεφάλαια ως εξής: Κεφάλαιο 1: τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων- Κεφάλαιο 2: 

δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων- Κεφάλαιο 3: ενίσχυση των δεξιοτήτων σας στη διευκόλυνση- και 

Κεφάλαιο 4: κατανόηση και χρήση της διαθεματικότητας. 

Το Εγχειρίδιο δημιουργήθηκε από εταίρους από την Ολλανδία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία 

και τη Μάλτα στο πλαίσιο του έργου "Κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των μεταναστριών" (WINGS) που 

χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση των 

μεταναστριών είναι διαφορετική σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, ιδίως όσον αφορά τις πολιτικές και τις 

στρατηγικές ένταξης και τα προγράμματα εισαγωγικής κατάρτισης. Παρ' όλα αυτά, ο αυξανόμενος αριθμός των 

μεταναστριών που φτάνουν στις χώρες της κοινοπραξίας ανέδειξε τη σημασία ενός νέου είδους παρέμβασης που 

εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες που έχουν αυτές οι μετανάστριες και για το λόγο αυτό, το παρόν Εγχειρίδιο 

αποτελεί την τοπική εκδοχή που αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα του ελληνικού πλαισίου στο οποίο ζουν οι 

μετανάστριες που φτάνουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι το βασικό κίνητρο για την έκδοση αυτού του Εγχειριδίου. 

Δημιουργήθηκε για να στηρίξει όλους εκείνους που επιθυμούν να επιφέρουν αλλαγές στις ζωές λιγότερο 

προνομιούχων ατόμων, όπως είναι οι μετανάστριες! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Λίγα λόγια για το έργο 

Το έργο WINGS στοχεύει στην υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενδυνάμωσης και ένταξης των 

μεταναστριών μέσω εξειδικευμένων ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας και στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την 

ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών ενηλίκων. Η κοινοπραξία WINGS οραματίζεται να τονώσει 

τη συμμετοχή των μεταναστριών στην πολιτική και κοινωνική ζωή και να προωθήσει την ανεκτικότητα, την 

αμοιβαία κατανόηση και την κοινωνική συνοχή. 

Ειδικότερα, οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής: Να βοηθήσει τις μετανάστριες να ενσωματωθούν κοινωνικά 

και οικονομικά και να ενδυναμωθούν μέσω ποιοτικών ευκαιριών μάθησης- Να παρέχει στους εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων καινοτόμα εργαλεία προκειμένου να διευκολύνει την ενδυνάμωση των μεταναστριών- Να αναπτύξει τις 

εγκάρσιες δεξιότητες και ικανότητες των μεταναστριών προκειμένου να υποστηρίξει την κοινωνικο-εκπαιδευτική 

και προσωπική τους ανάπτυξη- Να επηρεάσει τις λύσεις πολιτικής που επικεντρώνονται στους μετανάστες, και 

ιδιαίτερα στις μετανάστριες- Να οργανώσει εθνικές και ευρωπαϊκές εκδηλώσεις για την προώθηση της ποιοτικής 

μάθησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και για τη διάδοση των προϊόντων και των αποτελεσμάτων του 

έργου.  

Μια κοινοπραξία ευρωπαίων εταίρων παρέχει μια ποικιλία δραστηριοτήτων για την ενδυνάμωση των 

μεταναστριών ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Η κοινοπραξία αποτελείται από 

τον επικεφαλής εταίρο, Stichting Netwerkpro (Ολλανδία), ακολουθούμενη από τους εταίρους Cooperativa sociale 

GLOCAL FACTORY (Ιταλία), SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION (Κύπρος), HIGHER 

INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY (Ελλάδα), Gestión Estratégica e Innovación (Ισπανία) και 

Skills Zone Malta (Μάλτα). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα επίμονο ερώτημα που έρχεται στο προσκήνιο όταν πρέπει να ασχοληθείτε με τη διαπολιτισμική 

επικοινωνία είναι ο ίδιος ο ορισμός του πολιτισμού. Οι ορισμοί του πολιτισμού καλύπτουν ένα ευρύ 

φάσμα προοπτικών. Όταν ζητάμε από τις εκπαιδευόμενες στα εργαστήρια πολιτισμικής εισαγωγής μας 

να περιγράψουν τον πολιτισμό, οι λέξεις και οι φράσεις που χρησιμοποιούν είναι οι εξής: φαγητό, 

θρησκεία, γλώσσα, μουσική, περιοχή ή γεωγραφία, εθνικότητα, ρούχα και ούτω καθεξής. Γενικά, 

υπάρχει πάντα ένα άτομο που σηκώνει δειλά το χέρι του και λέει: "Νομίζω ότι ο πολιτισμός είναι κάτι 

περισσότερο από αυτό. Είναι τα πράγματα που δεν βλέπουμε, όπως οι πεποιθήσεις ή οι απόψεις μας 

για το φύλο". Και οι δύο είναι σωστοί, καθώς ο πολιτισμός αντιπροσωπεύει τα πράγματα που βλέπουμε, 

τα απτά, καθώς και τα άυλα πράγματα. Το παγόβουνο, μια συνήθης μεταφορά που χρησιμοποιείται για 

την περιγραφή του πολιτισμού, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για την απεικόνιση του απτού και του 

άυλου. Όταν μιλούν για τον πολιτισμό, οι περισσότεροι άνθρωποι επικεντρώνονται στην "κορυφή του 

παγόβουνου", η οποία θεωρείται ότι αποτελεί το 10% του αντικειμένου. Το υπόλοιπο παγόβουνο, το 

90%, βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Ένας κοινός ορισμός του πολιτισμού είναι ότι αποτελείται από τις κοινές πεποιθήσεις, αξίες και 

παραδοχές μιας ομάδας ανθρώπων που μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον και διδάσκουν στους άλλους 

ότι οι συμπεριφορές, οι στάσεις και οι προοπτικές τους είναι οι σωστοί τρόποι σκέψης, δράσης και 

συναισθήματος. Η μελέτη του πολιτισμού μπορεί να οργανωθεί κατά μήκος δύο επίμονων και βασικών 

θεμάτων: Ποικιλομορφία και Αλλαγή. Η ανατροφή και το περιβάλλον (ή ο πολιτισμός) ενός ατόμου είναι 

αυτό που το καθιστά διαφορετικό από άλλους πολιτισμούς. Η ανάγκη των ανθρώπων να 

προσαρμόζονται και να μετασχηματίζονται στις φυσικές, βιολογικές και πολιτισμικές δυνάμεις για να 

επιβιώσουν αντιπροσωπεύει το δεύτερο θέμα, την Αλλαγή. Είναι χρήσιμο αν μπορείτε να σκεφτείτε τον 

πολιτισμό με τους ακόλουθους πέντε τρόπους: Ο πολιτισμός μαθαίνεται μέσω της ενεργού διδασκαλίας 

και των καθιερωμένων συνηθειών- ο πολιτισμός είναι κοινός που σημαίνει ότι ορίζει μια ομάδα και 

ικανοποιεί κοινές ανάγκες- ο πολιτισμός είναι δυναμικός που σημαίνει ότι υπόκειται σε αλλαγές- ο 

πολιτισμός είναι προσαρμοστικός που βοηθά τα άτομα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους σε 

μεταβλητά περιβάλλοντα- και ο πολιτισμός είναι συμβολικός. 



Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της συνάντησης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ 

των πολιτισμών. Επικεντρώνεται στις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις παρεξηγήσεις που μπορεί να 

συναντήσουν οι μετανάστριες στην καθημερινή τους ζωή με τον πολιτισμό της χώρας υποδοχής. Οι 

γυναίκες γενικά μπορεί να αντιμετωπίζουν επιπλέον προκλήσεις στη ζωή και ως μετανάστρια σε μια 

ξένη χώρα, με διαφορετικό πολιτισμό, είναι πιθανό να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις. Ως εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η 

μετακίνηση σε μια νέα κοινωνία ή κοινότητα ως μετανάστρια γυναίκα μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά 

δύσκολο έργο. Ο νέος τρόπος ζωής, οι καθημερινές συνήθειες και τα έθιμα μπορεί να αποτελέσουν 

πηγή άγχους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, το οποίο επηρεάζει την ψυχοκοινωνική λειτουργία του ατόμου. 

Απλές καθημερινές συνήθειες και έθιμα μπορεί να είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν. 

Ως εκ τούτου, η παρούσα ενότητα έχει ως στόχο να υποστηρίξει τις μετανάστριες να αντιμετωπίσουν 

και να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον, να ξεπεράσουν τα καθημερινά εμπόδια και να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις καθημερινές δυσκολίες. 

Έχουμε επιλέξει ορισμένα κρίσιμα θέματα που εσείς, ως εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, εκπαιδευτές/τριες 

και εργαζόμενοι υποστήριξης μεταναστών, θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με την ομάδα των 

μεταναστριών σας ως εισαγωγή για τις ακόλουθες δραστηριοτητες. Τα θέματα αυτά αφορούν και 

αντικατοπτρίζουν τις τοπικές εμπειρίες με τις οποίες η σύμπραξη WINGS ασχολείται σε καθημερινό 

επίπεδο- συγκεκριμένα, τα θέματα αυτά είναι σχετικά με πολιτισμικά στοιχεία που απαντώνται στην 

Ολλανδία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Ελλάδα. 

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ - χάσμα μεταξύ των φύλων, ρόλος και ευκαιρίες 

Η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους στόχους της ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, διότι ακόμη και σήμερα 

υπάρχουν πάρα πολλά χάσματα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και 

την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την εργασία. Επιπλέον, τα επεισόδια 

βίας κατά των γυναικών είναι σοβαρά και συχνά σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η δέσμευση των εθνικών 

και υπερεθνικών θεσμών και των γυναικείων κινημάτων έχει ήδη επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα που 

δίνουν ελπίδα για το μέλλον προς μια μεγαλύτερη χειραφέτηση των γυναικών. Η πορεία προς την 

πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων που λαμβάνουν υπόψη την ταυτότητα φύλου δεν αφορά μόνο 

την υπέρβαση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και την αντιμετώπιση κάθε διάκρισης 

με βάση το φύλο, το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Τα θεσμικά όργανα και η κοινή γνώμη 

επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία εδώ και δεκαετίες, γεγονός που μεταφράζεται σε νομοθεσία που 

σέβεται περισσότερο αυτά τα δικαιώματα, αν και η αντίσταση που εξακολουθεί να υφίσταται σε κάθε 

μέρος του κόσμου είναι ακόμη ισχυρή.  

 



 

 

Η ισότητα των φύλων στην Ελλάδα 

Πολλές από τις ελληνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες απορρέουν από οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Θεμελιώδες σημείο αναφοράς για αυτές τις πρωτοβουλίες είναι το Σύνταγμα, το οποίο 

αναγνωρίζει τον "σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου" ως πρωταρχική υποχρέωση 

του κράτους (άρθρο 2). Στο άρθρο 4, οι δύο πρώτες παράγραφοι δηλώνουν με σαφήνεια ότι "όλοι οι 

Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου" και ότι "οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και 

ίσες υποχρεώσεις". Μαζί με τις διατάξεις του άρθρου 22 όπου "Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου 

ή άλλων διακρίσεων, δικαιούνται ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας" και το άρθρο 115 όπου 

αναγνωρίζεται ότι "το κράτος λαμβάνει μέτρα για την εξάλειψη των ανισοτήτων που υφίστανται 

πραγματικά, ιδίως σε βάρος των γυναικών", ολοκληρώνεται η συνταγματική πρόβλεψη για την αρχή 

της ισότητας των φύλων . 

Πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει διατάξεις που αφορούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στα 

Συντάγματά τους. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενεργά υπόψη το 

στόχο του φύλου και των ίσων ευκαιριών κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή νόμων, κανονισμών, 

διοικητικών διατάξεων, πολιτικών και δραστηριοτήτων .  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Τα οικογενειακά πρότυπα έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία πενήντα χρόνια ως αποτέλεσμα των 

τάσεων τεκνοποίησης.  

Η δεκαετία του 1960 σηματοδότησε το τέλος της λεγόμενης "χρυσής εποχής της οικογένειας", όταν 

επικράτησαν υψηλά ποσοστά γάμων και γεννήσεων σε σχετικά νεαρές ηλικίες, χαμηλά ποσοστά 

διαζυγίων και μη παραδοσιακές μορφές οικογένειας. Επί του παρόντος, συνυπάρχει μια μεγάλη 

ποικιλία οικογενειακών μορφών και σχέσεων, παντρεμένα και ζευγάρια που συγκατοικούν με ή χωρίς 

παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, θετές οικογένειες, μικτές οικογένειες, άτεκνα ζευγάρια και ενώσεις 

ομόφυλων ζευγαριών, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η υποχρεωτική εκπαίδευση τόσο για τα κορίτσια 

όσο και για τα αγόρια αρχίζει συνήθως στην ηλικία των 6 ετών. Σε 16 εκπαιδευτικά συστήματα, η 



παρακολούθηση του τελευταίου έτους της προσχολικής εκπαίδευσης, συνήθως στην ηλικία των 5 ετών, 

είναι ήδη υποχρεωτική. Η Ουγγαρία έχει αναφέρει την προτιμότερη ηλικία έναρξης του σχολείου που 

αναφέρεται στα 3. Αντίθετα, στην Εσθονία, η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει στην ηλικία των 7 ετών.   

Στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η υποχρεωτική εκπαίδευση πλήρους φοίτησης 

διαρκεί 9 έως 10 έτη και λήγει στην ηλικία των 15-16 ετών. Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την 

Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) και την Τουρκία, η διάρκεια της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης είναι 12 έτη, ενώ στην Ουγγαρία και την Ολλανδία είναι υποχρεωτική 

η φοίτηση 13 ετών για όλους τις εκπαιδευόμενες. Επιπλέον, στη Γερμανία, η διάρκεια ποικίλλει εντός 

του κρατιδίου- διαρκεί 12 χρόνια στην πλειονότητα αυτών και 13 χρόνια σε ορισμένα. Στην πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 11 και 13 ετών ανάλογα με 

το πρόγραμμα που ακολουθείται κατά τη διάρκεια της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

 

ΑΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

Καθώς οι διάφοροι πολιτισμοί έχουν διαφορετικά πρότυπα και νόρμες, είναι αδύνατο να σας 

παράσχουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο συγκεκριμένων στοιχείων ανά χώρα. Ωστόσο, τρεις λέξεις-

κλειδιά που ακολουθούν μπορούν να εφαρμοστούν στη διαπολιτισμική προσέγγιση:  

- ΑΚΟΥΣΤΕ ενεργά τους ανθρώπους γύρω σας,  

- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ τα έθιμα και τις συνήθειες των ανθρώπων,  

- Να κάνετε ερωτήσεις όταν έχετε αμφιβολίες. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 

Οι συμβουλές για τον κώδικα ντυσίματος πρέπει φυσικά να λαμβάνονται με επιφύλαξη.   

Η κύρια σύσταση είναι να προσαρμόσετε τα πράγματα ανάλογα με το τι σας ταιριάζει και με το 

προσωπικό σας γούστο και τις προτιμήσεις σας.   

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος δεν είναι να σας πει τι μπορείτε ή δεν μπορείτε να φορέσετε. Είναι 

σημαντικό να είστε αυθεντικοί όταν παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Μείνετε αληθινοί στον εαυτό σας και 

εκτιμήστε τη μοναδικότητά σας. Είναι ωστόσο έξυπνο να σκεφτείτε το αποτέλεσμα που θέλετε να 

δημιουργήσετε εξαιτίας της εμφάνισής σας και του τρόπου που ντύνεστε.  

Ίσως αξίζει να παρατηρήσετε πώς ντύνονται οι άλλοι σε διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια. Ο 

ενδυματολογικός κώδικας διαφέρει επίσης σημαντικά εντός της Ευρώπης. Οι Βορειοευρωπαίοι τείνουν 

να είναι λιγότερο επίσημα ντυμένοι στην εργασία τους, αλλά θα ντυθούν πιο επίσημα για 



επαγγελματικές συναντήσεις/εκδηλώσεις ή κοινωνικές συγκεντρώσεις που συνδέονται με την εργασία, 

όπως ένα δείπνο.   

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κεντρική και τη Νότια Ευρώπη, είναι πιο συνηθισμένο να είναι λίγο πιο 

επίσημα ντυμένοι στη δουλειά και να ντύνονται πιο ανεπίσημα σε κοινωνικές συγκεντρώσεις.   

Απλώς να έχετε υπόψη σας ότι, ακόμη και αν δεν υπάρχει σωστό ή λάθος ντύσιμο, οι άνθρωποι μπορεί 

να εστιάζουν περισσότερο στην ενδυμασία σας παρά στην ομιλία ή τις ικανότητές σας.   

Η εύρεση της σωστής ενδυμασίας είναι θέμα παρατήρησης και προσαρμογής. Αφιερώστε χρόνο για να 

ρίξετε μια ματιά στους ανθρώπους στο δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα καταστήματα. Η 

παρατήρηση των ντόπιων ανθρώπων θα σας δώσει σίγουρα πολύτιμες πληροφορίες για τις τάσεις της 

χώρας.  

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 

Όταν βρίσκεστε σε μια νέα κουλτούρα, η γνωριμία με κάποιον μπορεί να μετατραπεί σε μια εντελώς 

απρεπή εμπειρία. Οι χειραψίες είναι συνηθισμένες χειρονομίες χαιρετισμού σε όλη την Ευρώπη.   

Είναι σωστό να σφίγγετε το χέρι σε όλους όσους σας συστήνονται, τόσο στους άνδρες όσο και στις 

γυναίκες. Οι χειραψίες ανταλλάσσονται συνήθως τόσο πριν όσο και μετά από κάθε συνάντηση, 

ανεξάρτητα από το πόσες συναντήσεις έχετε ήδη κάνει.  

Λάβετε υπόψη ότι οι χειραψίες στην Ευρώπη είναι συνήθως σύντομες και σταθερές. Κατά τη χειραψία, 

οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν οπτική επαφή. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η κατανόηση και η πλοήγηση στην αγορά εργασίας μπορεί να είναι μια περίπλοκη και μακρά διαδικασία 

για τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα. Υπάρχει πληθώρα ευκαιριών απασχόλησης, 

κανονισμών για το εργασιακό περιβάλλον, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που μπορεί να διαφέρουν 

σημαντικά από εκείνες της χώρας καταγωγής τους. Στη δραστηριότητα 6 μπορείτε να βοηθήσετε τους 

εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν τι είναι και πώς λειτουργεί η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, καθώς 

και να κατανοήσουν τα διάφορα είδη απασχόλησης και τις βασικές αρχές που διέπουν το καθένα από 

αυτά. 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ 

Μέσω του φαγητού, οι άνθρωποι εκφράζουν τον πολιτισμό τους, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με τη 

γλώσσα, την περιοχή που κατοικείται και τον τρόπο που κατοικείται, τις σχέσεις που δημιουργούνται 

μεταξύ των ανθρώπων και τα έθιμα και τη θρησκεία ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. Οι πολιτιστικές 

και καταναλωτικές συνήθειες, όπως το φαγητό και το ποτό, αποκαλύπτουν σημαντικές πτυχές σχετικά 



με τις διαφορετικές συνήθειες σε διαφορετικές χώρες, πόλεις ή ακόμη και γειτονιές. Ως μετανάστης θα 

παρατηρήσετε ομοιότητες και διαφορές με τη χώρα καταγωγής σας.  

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚH ΣΥΝΕIΔΗΣΗ 

Η διαπολιτισμική συνείδηση μπορεί να θεωρηθεί ως το θεμέλιο της επικοινωνίας. Περιλαμβάνει δύο 

ιδιότητες: η μία είναι η επίγνωση του δικού μας πολιτισμού- η άλλη είναι η επίγνωση ενός άλλου 

πολιτισμού. Συνεπάγεται την ικανότητα να συνειδητοποιούμε όχι μόνο τις δικές μας πολιτισμικές αξίες, 

πεποιθήσεις και αντιλήψεις, αλλά και εκείνες των άλλων πολιτισμών. Η πολιτισμική επίγνωση 

καθίσταται απαραίτητη όταν άνθρωποι διαφορετικών πολιτισμών επικοινωνούν. Καθώς οι άνθρωποι 

βλέπουν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τα πράγματα με διαφορετικούς τρόπους, αυτό που θεωρείται 

κατάλληλο σε έναν πολιτισμό είναι πιθανώς ακατάλληλο σε έναν άλλο, και ως εκ τούτου προκύπτουν 

παρεξηγήσεις. Η επικοινωνία με τους άλλους είναι δύσκολη- απαιτεί ευαισθησία και δημιουργικότητα. 

Παρά τις πολλές ομοιότητες, οι άνθρωποι έχουν διαφορές στον τρόπο που κάνουν τα πράγματα. 

Απαιτείται η κατανόηση και η συμφιλίωση αυτών των διαφορών για να λειτουργήσει κανείς 

αποτελεσματικά σε μια ομάδα.  

Ως εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων, θα πρέπει πάντα να έχετε κατά νου ότι κατά την άφιξή τους στη χώρα 

όπου θα εγκατασταθούν και στην οποία ίσως χρειαστεί να ζήσουν μόνιμα, οι μετανάστριες 

ανακαλύπτουν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω αυτών των μεταναστριών και των μεταναστών, τα 

μέλη των κοινωνιών υποδοχής ανακαλύπτουν μια νέα μορφή ετερότητας, αρκετά διαφορετική από τις 

διαφορές που είναι εξοικειωμένες με τον δικό τους πολιτισμικό χώρο (περιφερειακές, κοινωνικές, 

γλωσσικές, συμπεριφορικές, διαφορές τρόπου ζωής και άλλα είδη διαφορών). Η συνάντηση είναι 

επομένως ασύμμετρη, διότι οι μετανάστες αναγκάζονται να προσαρμοστούν σε ένα νέο περιβάλλον 

διαβίωσης, ενώ οι κάτοικοι της χώρας υποδοχής πρέπει μόνο να κάνουν χώρο για αυτή τη νέα μορφή 

διαφορετικότητας. Ωστόσο, η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι μια αμφίδρομη διαδικασία και είναι 

ζωτικής σημασίας για την κοινωνική συνοχή. 

Η διαπολιτισμική επικοινωνία και ευαισθητοποίηση περιλαμβάνουν τότε την ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με 

διαφορετικό θρησκευτικό, κοινωνικό, εθνοτικό και εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Επιδιώκει την κατανόηση 

των διαφορών στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι από διάφορους πολιτισμούς ενεργούν, 

επικοινωνούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Οι δεξιότητες διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

είναι εκείνες που απαιτούνται για την επικοινωνία ή την ανταλλαγή πληροφοριών με άτομα από άλλους 

πολιτισμούς και κοινωνικές ομάδες. Ενώ οι γλωσσικές δεξιότητες μπορεί να αποτελούν σημαντικό 

μέρος της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, δεν είναι σε καμία περίπτωση η μόνη απαίτηση. Η 

διαπολιτισμική επικοινωνία απαιτεί επίσης την κατανόηση του γεγονότος ότι οι διάφοροι πολιτισμοί 

έχουν διαφορετικά έθιμα, πρότυπα, κοινωνικά ήθη, ακόμη και πρότυπα σκέψης. 



 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Συνολικά, το Κεφάλαιο 1 περιλαμβάνει 6 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

εκπαιδευτικές συνεδρίες με μετανάστριες. Αυτές οι δραστηριοτητες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν σε 

εκπαιδευτικές συνεδρίες που υποστηρίζουν τις μετανάστριες γυναίκες να αναπτύξουν ικανότητες γύρω 

από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής και να διευκολύνουν την κοινωνική και οικονομική 

ενδυνάμωσή τους. Οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες δραστηριότητες 

κρίνουν απαραίτητες προκειμένου να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη 

εκπαιδευτική συνεδρία με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Οι 

δραστηριότητες θεωρούνται ανοιχτά και ευέλικτα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτής/τρια μπορεί να 

τροποποιήσει για να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και να αντανακλά το τοπικό πλαίσιο και την 

πραγματικότητα. Διευκολύνοντας τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 1, οι 

εκπαιδευόμενές σας, δηλαδή οι μετανάστριες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και να 

επιδείξουν τις ακόλουθες ικανότητες: 

– 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

Μαθησιακοί Στόχοι 

ΜΕΡΟΣ A 

U1 

Κεφάλαιο 

Πολιτισμική 

Προσαρμογή 

 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κεφαλαίου,  

οι γυναίκες μετανάστριες: 

Θα κατανοούν τι 

σημαίνει πολιτισμική 

επαγωγή. 

Θα κατανοούν τη 

σημασία της 

πολιτισμικής επαγωγής 

για την επιτυχή ένταξή 

τους. 

Θα κατανοούν βαθύτερα 

πώς θα ωφεληθούν από 

τη μονάδα. 

Θα εξοικειωθούν με τις 

πολιτισμικές πτυχές της 

καθημερινής ζωής στο 

τοπικό τους πλαίσιο και 

να γνωρίσουν τις 

αναμενόμενες 

συμπεριφορές σε 

διαφορετικά πολιτισμικά 

περιβάλλοντα.  

Θα αναπτύξουν 

ικανότητες και να 

αυξήσουν τις ικανότητές 

τους όσον αφορά τα 

Θα ανταποκρίνονται 

θετικά προς την 

επίτευξη της 

αλλαγής. 

Θα εμπιστεύονται 

από διάφορα 

παραδείγματα 

ιστοριών επιτυχίας. 

Θα μοιράζονται 

καλές πρακτικές με 

άλλες μετανάστριες, 

καθώς και με 

εκπαιδευτές/τριες και 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U1A1 Πώς να πω «Γεια»; 

Στόχοι 
 

- Ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας 

- Βελτίωση των γνώσεων σχετικά με τις τοπικές συμπεριφορές στην επικοινωνία 

- Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

- Μοιραστείτε τον προσωπικό και κοινωνικό μας τρόπο επικοινωνίας 

- Επίτευξη ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαφορά μεταξύ του προσωπικού και του 

πολιτισμικού τρόπου επικοινωνίας 
 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: Δεν απαιτούνται συγκεκριμένα υλικά 

❖ Διάρκεια – από 30 λεπτά έως 1 ώρα 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων – ελάχιστος 3, μέγιστος 7  

Οδηγίες  

- Κάθε συμμετέχουσα εξηγεί στις άλλες τον τρόπο που λέει "γεια". Πρέπει να 

διευκρινίσει τους διαφορετικούς τρόπους σε σχέση με τον στόχο 

- Μια τοπική συνάντηση: κάθε συμμετέχων εξηγεί στους άλλους μια συνάντηση με ένα 

τοπικό πρόσωπο και πώς πιστεύει ότι οι ντόπιοι συνήθως χαιρετούν 

- Ο εκπαιδευτής/τρια προσπαθεί να εντοπίσει ποια χαρακτηριστικά εξαρτώνται από 

την κουλτούρα και ποια από το προσωπικό στυλ 

- Κάθε συμμετέχουσα κάνει το ίδιο με τον δικό της τρόπο να λέει γεια και με αυτόν του 

ντόπιου ατόμου που συνάντησε και που είπε προηγουμένως 

- Ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να κλείσει τη δραστηριότητα με έναν προβληματισμό 

σχετικά με το τι είναι το προσωπικό στυλ στην επικοινωνία και τι η πολιτισμική επιρροή 

-Ανοίγει μια μικρή συζήτηση. 

πολιτιστικά πρότυπα 

που υπάρχουν στις 

χώρες υποδοχής. 

εμπνευστείτε για να 

αναλάβετε δράση. 



Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

1) Αν στην ομάδα σας είστε περισσότεροι από επτά, παρουσιάστε τη δραστηριότητα 

σε όλη την ομάδα και στη συνέχεια ας τους χωρίσουμε σε μικρότερες ομάδες. 

2) Στο πρώτο βήμα, μπορείτε να ξεκινήσετε προκειμένου να τους δείξετε πώς πρέπει 

να είναι η δραστηριότητα και να "σπάσετε τον πάγο". 

3) Μπορείτε να ενοποιήσετε τα σημεία 1 και 2 σε μια ομιλία. 

4) Στο βήμα 5 μπορείτε να τονίσετε ότι το "πώς λέτε γεια" είναι απλώς ένα παράδειγμα 

του πώς ο τρόπος επικοινωνίας μας επηρεάζεται από την κουλτούρα μας. 

5) Ας προετοιμάσουμε την ομιλία σας από πριν και ας εντοπίσουμε κάποια 

ενδιαφέροντα σημεία διαφοράς στον τρόπο επικοινωνίας σας, κάποια ως παράδειγμα 

της επιρροής της χώρας σας, κάποια άλλα ως παράδειγμα του δικού σας στυλ. Αν το 

έχετε ξεκαθαρίσει αυτό, θα αποτελέσετε παράδειγμα για την ομάδα σας. 
 

 

Follow-up / Έμπνευση για το μέλλον 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Απολογισμός 

Αφού όλοι σας μοιραστείτε τις εμπειρίες σας και εντοπίσετε ποια στοιχεία της 

επικοινωνίας τους είναι για πολιτισμική επιρροή και ποια για το δικό τους στυλ, θα 

πρέπει να διευρύνετε τη συζήτηση για την επικοινωνία γενικά και τη διαπολιτισμική 

ειδικότερα. Ας μοιραστούν εμπειρίες, εντυπώσεις και προσωπικές ιδέες! 

Παραρτήματα  

N/A 

 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U1A2 "Μάντεψε ποιος; Mέσω τηε μουσικής και 

της τέχνης" 

Στόχοι 

- Να αναγνωρίζουν τυπικές καταστάσεις του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. 



- Να αναγνωρίζουν τυπικές συμπεριφορές του πολιτισμού του λαού υποδοχής. 

-Να κατανοήσουν τις δυσκολίες στην αναγνώριση ορισμένων 

καταστάσεων/συμπεριφορών. 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: εικόνες (φωτογραφίες, σκίτσα κτλ); τραγούδια; σύντομα (αστεία) βίντεο, 

σημειωματάρια και στυλό 

❖ Διάρκεια: 30-60 λεπτά 

❖ Αριθμός συμμετοχόντων: 15-20 άτομα σε μικρές ομάδες, το μέγιστο 5 ατόμων  

Οδηγίες  

- Πριν από την εισαγωγή της δραστηριότητας, συζητήστε τα θέματα που αναφέρονται 

στην Εισαγωγή της Ενότητας, αλλά με έμφαση στους πολιτισμούς των εκπαιδευομένων 

στις χώρες καταγωγής τους. Για παράδειγμα, μιλήστε για την τέχνη, τη μουσική, τα 

τραγούδια, τους χορούς, τα πρότυπα συμπεριφοράς, τη θρησκεία, το ρόλο της γυναίκας 

στις κοινωνίες τους κ.λπ. Ασχοληθείτε με τις εκπαιδευόμενες και μπείτε στη θέση τους, 

ενώ μαθαίνετε περισσότερες πληροφορίες για το δικό τους πολιτισμικό υπόβαθρο. 

- Για να εισαγάγετε τη δραστηριότητα, θα πρέπει να συζητήσετε με την ομάδα σας τα 

θέματα που αναφέρονται στην Εισαγωγή της Ενότητας. Μπορείτε απλώς να τα 

παρουσιάσετε ή να ανοίξετε μια πραγματική συζήτηση, ανάλογα με την προθυμία της 

ομάδας σας να συζητήσει τα πράγματα μέσα από τη συζήτηση. Η προκαταρκτική 

συζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια για να μπορέσουν οι μαθητές 

σας να μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις τους με τους συμμαθητές τους.  

- Αφού αντιμετωπίσετε τα θέματα που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, θα πρέπει 

να συνεχίσετε με το πρακτικό μέρος.  

- Χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σας σε μικρότερες ομάδες, με μέγιστο αριθμό 5 ατόμων η 

καθεμία. 

- Με τη χρήση φωτογραφιών, τραγουδιών, τοιχογραφιών κ.λπ. (βλ. Παράρτημα), 

παρουσιάστε στην ομάδα των μεταναστριών χαρακτηριστικές καταστάσεις του τοπικού 

πολιτιστικού και κοινωνικού πλαισίου και στη συνέχεια καλέστε τις να αναγνωρίσουν τις 

καταστάσεις.  

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες ερωτήσεις όπως "Τι συμβαίνει εδώ;", "Γιατί το 

κάνει αυτό;", "Ποια είναι η πρόθεσή της/του;", "Νομίζετε ότι αυτό είναι ξεκάθαρο;" κ.λπ. 

- Φέρτε τις ομάδες σας πίσω στην ολομέλεια και αφήστε τις να μοιραστούν με τους 

άλλους αυτά που συζήτησαν στις ομάδες τους. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 



Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

1) Ηγηθείτε της δραστηριότητας αλλά εμπιστευτείτε την ομάδα και αφήστε την να 

δουλέψει 

2) Αφήστε τις γυναίκες να μιλήσουν για τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους. Αυτό θα 

είναι χρήσιμο για την επόμενη δραστηριότητα 

3) Καθίστε σε κύκλο (ίσως γύρω από ένα τραπέζι) 

Απολογισμός 

Στο τέλος της δραστηριότητας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να συζητήσετε με τις 

εκπαιδευόμενες σας στην ολομέλεια τα εξής: 

- Πώς αισθάνεστε για αυτή τη δραστηριότητα; 

- Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη για την αναγνώριση της τυπικής κατάστασης της Ελλάδας 

και των Ελλήνων; 

- Αναγνωρίσατε μερικές φορές από αυτά που μιλήσαμε προηγουμένως; 

- Συνέβη κάτι στη δική σας ζωή; 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραρτήματα  

Δείτε το πακέτο εικόνων που επισυνάπτεται στη δραστηριότητα, αλλά μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε άλλες εικόνες που είναι πιο σχετικές με το δικό σας 

τοπικό/περιφερειακό/εθνικό πλαίσιο. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος 

U1A3  Που βρίσκομαι; 

(Προσαρμοσμένο από τα σχέδια μαθήματος του Robert Gordon 

University Challenging Gender Stereotype) 

https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_res

ource/content/1/Classroom%20ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ%20on%20gender

%20stereotypes%20and%20equality.pdf  
 

Στόχοι 

- Να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά με τα στερεότυπα φύλου στη σκέψη μας  

- Να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να μιλήσουν για τις απόψεις τους και να 

ευαισθητοποιήσουμε τους νέους σχετικά με τα στερεότυπα φύλου. 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

-Υλικό: κατάλογος διαθέσιμων δηλώσεων- μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες 

δηλώσεις εκτός από τις προτεινόμενες που αντικατοπτρίζουν την τοπική σας 

πραγματικότητα. 

-Διάρκεια: εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας και από την επιθυμία των μαθητών 

να συζητήσουν λεπτομερώς (ή όχι) τις ερωτήσεις. Η δραστηριότητα θα πρέπει να 

διαρκέσει περίπου 45-60 λεπτά.  

-Αριθμός ομάδας: είναι σκόπιμο η ομάδα να είναι μεγαλύτερη από 12 και μικρότερη 

από 18, ώστε να είναι δυνατή η συζήτηση και η ανατροφοδότηση μεταξύ των 

εκπαιδευομένων. Μικρότερες ομάδες μπορεί να μην επιτρέπουν τον καταιγισμό ιδεών, 

μεγαλύτερες ομάδες μπορεί να μην επιτρέπουν σε όλους να εκφραστούν ελεύθερα και 

στον συντονιστή να έχει τον έλεγχο της ομαδικής συζήτησης. 

Οδηγίες 

  - Προσδιορίστε τη μία πλευρά του δωματίου ως "συμφωνώ" και την άλλη πλευρά ως 

"διαφωνώ".  

  - Πείτε στις εκπαιδευόμενες σας ότι θα πρέπει να σταθούν στη μέση με χώρο για να 

μετακινηθούν από το συμφωνώ στο διαφωνώ. 

  - Διαβάστε δυνατά μερικές από τις δηλώσεις (βλ. παράρτημα).  

https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf


  - Μετά από κάθε δήλωση, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να κινηθούν κατά 

μήκος της γραμμής συμφωνώ/διαφωνώ με τρόπο που να αντικατοπτρίζει την άποψή 

τους. 

  - Διευκολύνετε τη συζήτηση αφού οι γυναίκες τοποθετηθούν, ρωτώντας τις γιατί 

στάθηκαν εκεί.  

  - Συνεχίστε με τον απολογισμό αυτής της δραστηριότητας και εντοπίστε οτιδήποτε 

ξεχωρίζει για εσάς ως εκπαιδευτή/τρια. 

Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

1) Κάντε κάθε ερώτηση με τη σειρά σε κάθε εκπαιδευόμενη. Περιμένετε την απάντησή 

του/της, παρατηρήστε την αντίδραση των άλλων. Επιτρέψτε κάποια αντιπαράθεση 

μεταξύ των μαθητών, αλλά δώστε ένα χρονικό όριο για κάθε συζήτηση και απάντηση. 

2) Μην δείξετε καμία υποστήριξη για καμία από τις δύο θέσεις. Αντίθετα να είστε 

προετοιμασμένοι να επισημάνετε τα εκπαιδευτικά/πολιτισμικά στερεότυπα όταν θα 

ακολουθήσει η συζήτηση κατά την ώρα της απολογιστικής ενημέρωσης. 

Απολογισμός  

Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορούν να προκαλέσουν τον προβληματισμό σχετικά με 

όσα έχουν συζητηθεί στο παρελθόν και ίσως βοηθήσουν τις μετανάστριες να 

καταλήξουν σε μια λιγότερο ταμπέλα προσέγγιση του φύλου:  

- Ήσασταν απόλυτα σίγουρη για το ποια απάντηση να δώσετε σε κάθε ερώτηση;  

- Μήπως κάποιες από τις ερωτήσεις σας έκαναν να σκεφτείτε ότι η άποψή σας μπορεί 

να συζητηθεί ή να αμφισβητηθεί  

- Είχαν άλλοι μαθητές στην αίθουσα διαφορετική άποψη από τη δική σας;  

- Μετά την απάντηση στις ερωτήσεις και τη συζήτηση ποια είναι η γνώμη σας για την 

επισήμανση του φύλου;  

- Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν μεροληπτικές απόψεις για το φύλο στους ανθρώπους; 

Ποιος είναι ο λόγος αυτής της συμπεριφοράς;  

- Για ποια από τα παραπάνω στοιχεία δεν είστε πεπεισμένοι ότι η θέση των άλλων 

είναι σωστή.  

- Θα ήσασταν τώρα σε θέση να έχετε μια διαφορετική προσέγγιση για την 

επισήμανση του φύλου;  
 

Follow-up / Έμπνευση για το μέλλον 



Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές / Πηγές 

https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.html 

https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 

https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicat

ed_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engag

ed_in_ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.p

df?file=1&type=node&id=24189http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cu

ltural%20issues%20green 

http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf  

https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-

differences-in-the-classroom/  

https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Educ

ation  

Παραρτήματα 

 

 Κατάλογος δηλώσεων:  

-Οι άνθρωποι πρέπει να επιλέγουν τις θέσεις εργασίας στις οποίες πιστεύουν ότι θα 

είναι καλοί και τους ενδιαφέρουν.  

-Τα μαθηματικά είναι ένα πραγματικά δύσκολο μάθημα.  

-Το φύλο σας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις επιλογές των μαθημάτων σας.  

-Πάντα θα ενθάρρυνα τους συνομηλίκους μου να κάνουν ό,τι μαθήματα θέλουν.  

-Η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που ταιριάζει καλύτερα στις γυναίκες.  

-Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι ίσοι.  

-Τα αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στα μαθηματικά.  

-Τα κορίτσια τα καταφέρνουν καλύτερα στο σχολείο από τα αγόρια.  

-Η τεχνολογία σχεδιασμού είναι ένα "αγορίστικο" μάθημα.  

-Το να είμαι το μόνο αρσενικό/γυναίκα σε μια τάξη θα με απέτρεπε να επιλέξω το 

συγκεκριμένο μάθημα.  

-Η καλύτερη δουλειά για εσάς είναι αυτή που ταιριάζει στις δεξιότητες, τις ικανότητες 

και τις προσωπικές σας ιδιότητες.  

https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html
https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green
http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green
http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education
https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education


-Τα αγόρια είναι καλύτερα στους υπολογιστές από ό,τι τα κορίτσια.  

-Τα κορίτσια είναι καλύτερα στα αθλήματα από τα αγόρια. 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος 

U1A4 Δεν έχω τίποτα να φορέσω.. 

Στόχοι 

- Να αναπτύξει την ικανότητα της εκπαιδευομένης να παρατηρεί με μη επικριτικό τρόπο 

τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συμπεριφέρονται, ντύνονται, ενεργούν σε διάφορα 

κοινωνικά πλαίσια, μέσα στο περιβάλλον που ζουν. 

- Να αποκτήσει την αίσθηση ότι ο τρόπος που ντυνόμαστε μπορεί να επηρεάσει τη 

γνώμη, τις κρίσεις, τις επικριτικές σκέψεις των ανθρώπων, παρά το γεγονός ότι το ίδιο 

το άτομο δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει αυτές τις αντιδράσεις. 

- Να μάθουν ότι υπάρχουν τρόποι ντυσίματος που, σε συγκεκριμένα πλαίσια, είναι πιο 

κατάλληλοι από άλλους, και αυτό καθορίζεται από το πώς το αντιλαμβάνονται οι 

κοινωνικές ομάδες στο πολιτισμικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, και σε ατομικό επίπεδο η 

ανατροφή των ανθρώπων μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβανόμαστε τους κώδικες ενδυμασίας. 

- Για να επιβεβαιωθεί ότι τα άτομα πρέπει πάντα να αισθάνονται ελεύθερα να επιλέγουν 

τα ρούχα τους σύμφωνα με τα γούστα τους, έχοντας επίγνωση ότι η επιλογή τους μπορεί 

να παρατηρηθεί ή όχι από τους γύρω ανθρώπους. 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

-Υλικό: τετράδια και στυλό, αρχεία εικόνων ντυμένων ανθρώπων σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα και πλαίσια 

-Διάρκεια: εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας και από την επιθυμία των μαθητών να 

συζητήσουν λεπτομερώς (ή όχι) τις προτεινόμενες εικόνες. Η δραστηριότητα θα πρέπει 

να διαρκέσει περίπου 45-60 λεπτά  



-Αριθμός ομάδων: οι εκπαιδευόμενοι θα χωριστούν σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων το 

πολύ για να συζητήσουν τις προτεινόμενες εικόνες. Οι ομάδες θα εργαστούν αρχικά 

αυτόνομα και στη συνέχεια στην ολομέλεια.   

Οδηγίες 

- Χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σας σε μικρότερες ομάδες των 4 ατόμων το πολύ και 

δώστε τους ένα σημαντικό αριθμό εικόνων για να εργαστούν (βλ. Παράρτημα). 

- Πείτε σε κάθε ομάδα εργασίας ότι θα πρέπει να συζητήσουν τα ακόλουθα: 

- Παρατηρήστε τις εικόνες που σας δίνονται και περιγράψτε τα είδη ένδυσης 

- Να ορίσουν, να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν σε ποιο πλαίσιο ή περιβάλλον 

πρόκειται να φορεθούν αυτά τα ρούχα ή φοριούνται γενικά από τους ανθρώπους. Οι 

εκπαιδευόμενοι της ομάδας μπορούν επίσης να περιγράψουν, αν αυτό ισχύει, τι είδους 

άνθρωπος φοράει αυτά τα ρούχα (π.χ. "Αυτό το είδος παντελονιού φοριέται γενικά από 

μηχανικούς, επαγγελματίες που επισκευάζουν αυτοκίνητα και εργάζονται σε μηχανικό 

εργαστήριο. Αυτό το ρούχο είναι συχνά βρώμικο, αφού οι μηχανικοί καθαρίζουν τα 

λιπαρά χέρια τους πάνω του") 

- Προσπαθήστε να καταλάβετε αν ο ίδιος τύπος ρούχου ή αντικειμένου μπορεί να 

φορεθεί και από τα δύο φύλα, σε άλλο πλαίσιο, σε ανοιχτούς ή κλειστούς χώρους, 

δημόσια ή ιδιωτικά 

- Καθορίστε, ανάλογα με το φύλο και το πλαίσιο, ποια είναι τα κριτήρια και το κατάλληλο 

ντύσιμο για τον άνδρα και τη γυναίκα στη χώρα στην οποία ζείτε αυτή τη στιγμή 

- Πείτε στην ομάδα εργασίας σας να περιγράψει ένα πλαίσιο, ένα γεγονός, στο οποίο τα 

άτομα της ομάδας θα πρέπει να παρευρεθούν (π.χ. μια γαμήλια τελετή, η αποφοίτηση 

του αδελφού σας, η παρακολούθηση της κυριακάτικης λειτουργίας, ένα απόγευμα στην 

παραλία, η επίσκεψη στη γιαγιά στο γηροκομείο, το πάρτι γενεθλίων του φίλου σας, μια 

βραδινή έξοδος με τους φίλους σας, ένα bachelor πάρτι, μια συνέντευξη για δουλειά, η 

μετάβαση στο σχολείο κ.λπ.) Τι θα φορούσαν για την περίσταση αυτή; Γιατί; Θα 

ντύνονταν διαφορετικά αν βρίσκονταν σε άλλη χώρα; Τι γίνεται με τη χώρα καταγωγής 

τους; 

- Φέρτε τις εκπαιδευόμενες σας πίσω στην ολομέλεια και πείτε τους να δείξουν μέσα 

από εικόνες που χρησιμοποίησαν, αυτό για το οποίο συζήτησαν. Ο εκπαιδευτής/τρια θα 

διευκολύνει τη συζήτηση με ερωτήσεις και ιδέες. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 



Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

1) Ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, το θέμα θα μπορούσε να είναι περισσότερο ή 

λιγότερο παιγνιώδες, περισσότερο ή λιγότερο πιεστικό. Αυτό θα μπορούσε να παίξει ρόλο 

στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η διευκόλυνση και να εμψυχωθεί η 

ομάδα. 

2) Η διευκόλυνση της μαθησιακής συνεδρίας ντυμένη με αμήχανο τρόπο θα μπορούσε 

επίσης να αποτελέσει θέμα για συζήτηση 

Απολογισμός  

Ως εκπαιδευτής/τρια, θα πρέπει να βοηθήσετε τους εκπαιδευομένους σας να 

κατανοήσουν αν υπάρχουν κάποιοι ενδυματολογικοί κώδικες που θεωρούνται 

κατάλληλοι και άλλοι όχι στο πολιτισμικό πλαίσιο που ζουν. Η συζήτηση θα πρέπει 

επίσης να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν ότι πέρα από το γούστο και 

την αγάπη μας για τα ρούχα, υπάρχουν πολιτισμικές προσδοκίες σχετικά με τον τρόπο 

που πρέπει να ντύνονται οι άνθρωποι, οι οποίες μπορεί να θεωρούνται κατάλληλες ή 

λιγότερο κατάλληλες ανάλογα με τα διάφορα πλαίσια. Θα μπορούσατε να θέσετε τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

- Πιστεύετε ότι αυτός ο τύπος ντυσίματος ταιριάζει σε οποιοδήποτε πολιτισμικό 

περιβάλλον; Μπορείτε να το φορέσετε σε οποιοδήποτε πλαίσιο; 

- Πώς θα νιώθατε αν η μητέρα/ο πατέρας/η γιαγιά/η κόρη σας φορούσε αυτό το φόρεμα; 

- Γιατί πιστεύετε ότι αυτό το φόρεμα είναι κατάλληλο (ή όχι κατάλληλο) για το 

συγκεκριμένο περιβάλλον ή για τον συγκεκριμένο τύπο ατόμου; 

- Ποια είναι τα στοιχεία που λαμβάνετε υπόψη σας ώστε να εκφράσετε αυτή την άποψη; 

- Θα ήταν εντάξει ένα τέτοιο φόρεμα αν επρόκειτο για άλλη εποχή του έτους; Αν το 

έβλεπες στην παραλία; Αν φοριόταν κατά τη διάρκεια μιας κηδείας; 

 

Σε ατομικό επίπεδο η συζήτηση μπορεί να αφορά θέματα όπως "ντροπή", "νευρικό 

γέλιο", πλήξη, vintage, εκτός μόδας, φτήνια κ.λπ. που συχνά εφαρμόζονται στον τρόπο 

που ντύνονται οι άνθρωποι. 

Η συζήτηση θα μπορούσε επίσης να αναφερθεί στο ποια είναι τα κριτήρια που 

εφαρμόζει η κάθε εκπαιδευόμενη όταν επιλέγει τι θα φορέσει. Πώς το κοινωνικό 

περιβάλλον επηρεάζει και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να 



ντυθούν; Πόσο οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μπορούν να αποκλίνουν από αυτά που 

ορίζουν τα πολιτισμικά πρότυπα ενδυματολογικού κώδικα; Οι ερωτήσεις μπορεί να 

ακούγονται ως εξής: 

- Ποια είναι τα κριτήριά σας, τι λαμβάνετε υπόψη σας προκειμένου να πείτε ότι αυτό το 

φόρεμα είναι κατάλληλο, αυτό όχι; 

- Ποια είναι γενικά τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι προκειμένου να 

εξετάσουν το ντύσιμο των ανθρώπων και την καταλληλόλητά του; 

Τελευταίο θέμα προς συζήτηση είναι τι έχουν μάθει οι μαθητές όσον αφορά τον κώδικα 

ενδυμασίας, τους αναμενόμενους τρόπους ντυσίματος, το κατάλληλο ντύσιμο σε ένα 

συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο. Οι ερωτήσεις για συζήτηση μπορεί να ακούγονται 

ως εξής: 

- Τι νομίζετε ότι μάθατε χάρη σε αυτή την άσκηση; 

- Είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι άνθρωποι 

διαφορετικός από πριν; Πώς; Γιατί; 

- Θα μπορούσατε να εκφράσετε αυτά που μάθατε σε έναν φίλο/μια φίλη κάνοντάς 

τον/την να καταλάβει τι έχετε κατανοήσει; 

Follow-up / Έμπνευση για το μέλλον 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές / Πηγές 

https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/ 

https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/ 

https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929 

https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-

1724671659 

https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-

discrimination-in-dress-codes.aspx 

https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/ 

https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear 

 
Παραρτήματα 

https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/
https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/
https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929
https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659
https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/
https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear


 Δείτε το πακέτο εικόνων που επισυνάπτεται στη δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές 

εικόνες για να επιλέξετε, αλλά μπορείτε να συμπεριλάβετε εικόνες που σχετίζονται με το 

τοπικό/εθνικό σας πλαίσιο. 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tac

v2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520docum

enten%252FGeneral%252FIO1%2520-

%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultural%2520Induction%2520-

%2520Glocal%2520Factory%252FImages%2520U1A4  

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος 

U1A5 Επίσκεψη στο supermarket 

 

Στόχοι 

- Υποστήριξη των μαθητών να εξοικειωθούν με τα κύρια τοπικά (κυρίως άτυπα) πολιτιστικά 

πρότυπα και συνήθειες σχετικά με το φαγητό και το ποτό. 

- Να υποστηρίξει τις εκπαιδευόμενες να μάθουν το πιο συνηθισμένο λεξιλόγιο που σχετίζεται 

με το φαγητό, το ποτό και τα μέρη όπου μπορεί κανείς να αγοράσει/φάει. 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

❖ -Υλικά: ένας κατάλογος των κύριων συνηθειών και πολιτισμικών κανόνων που 

σχετίζονται με το τοπικό πλαίσιο- σημειωματάρια και στυλό όπου οι μαθητές μπορούν να 

γράψουν φράσεις/όρους που χρησιμοποιούνται συνήθως στα σούπερ μάρκετ/αγορές. 

❖ -Διάρκεια: 60-90 λεπτά 

❖ -Αριθμός εκπαιδευομένων: 15-20 άτομα 

Οδηγίες 

- Για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, παρουσιάστε (μέσω PowerPoint, πίνακα οργάνων 

κ.λπ.) βασικές πληροφορίες σχετικά με τις πιο συνηθισμένες νόρμες και συνήθειες της 

χώρας σας που σχετίζονται με τα τρόφιμα. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα: 

o   Το πόσιμο νερό από τη βρύση είναι συνήθως ασφαλές στην Ελλάδα, ιδίως 

στην ηπειρωτική χώρα. Το νερό της βρύσης ελέγχεται αυστηρά και έτσι δεν υπάρχει 

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu
https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ae2c4ae6e81c649399837cdd17659d060%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Images%2520U1A4&rootfolder=%252Fsites%252FWINGS%252FGedeelde%2520documenten%252FGeneral%252FIO1%2520-%2520Building%2520Basic%2520Skills%2520Handbook%252FCultu


κανένας κίνδυνος. Υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, για παράδειγμα σε δημόσιους 

χώρους (σιντριβάνια) ή στα τρένα, όταν η βρύση έχει μια ανακοίνωση που λέει "μη 

πόσιμο νερό" (Δεν είναι πόσιμο νερό) ή "μην πίνετε το νερό". (Μην πίνετε το νερό).  

o   Στην Ελλάδα υπάρχει ποικιλία γευμάτων που περιλαμβάνουν χοιρινό, 

μοσχαρίσιο ή κοτόπουλο. Μπορείτε πάντα να ρωτήσετε ποιο κρέας περιλαμβάνεται 

σε ένα γεύμα, αν δεν θέλετε να φάτε ένα συγκεκριμένο είδος κρέατος. Ορισμένα 

ελληνικά γλυκά περιέχουν ζελατίνη, η οποία παρασκευάζεται από χοιρινό κρέας. 

Έτσι, αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι ένα γλυκό είναι χαλάλ, αγοράστε αυτά που έχουν 

την ένδειξη "vegetarian" στην ετικέτα ή ελέγξτε τον κατάλογο των συστατικών για 

"ζελατίνη" (ζελατίνη). 

o   Στην Ελλάδα, το μεσημεριανό γεύμα ή "μεσημεριανό", συνήθως σερβίρεται και 

καταναλώνεται από τις 1:30 έως τις 3:30 μ.μ.. Αν και, οι περισσότεροι Έλληνες τρώνε 

το μεσημεριανό τους γεύμα αμέσως στις 2:00μμ καθημερινά. Αν δεν βιάζονται, οι 

Έλληνες κάθονται και απολαμβάνουν το γεύμα τους για τουλάχιστον μία ώρα, είτε 

στο σπίτι είτε σε ένα εστιατόριο. 

o   Στην Ελλάδα η κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως μπύρας και κρασιού, είναι 

συνηθισμένη σε κοινωνικές εκδηλώσεις το βράδυ, όπως κατά τη διάρκεια του 

δείπνου ή όταν συναντάτε φίλους. Ωστόσο, είναι απολύτως εντάξει να μην πίνετε 

αλκοόλ και υπάρχουν και Έλληνες που δεν πίνουν καθόλου αλκοόλ. Αν σας 

προσφέρουν αλκοολούχο ποτό, μπορείτε πάντα να πείτε "όχι, ευχαριστώ" αν δεν το 

θέλετε. Είναι παράνομο να οδηγείτε όταν έχετε πιει αλκοόλ. Επιπλέον, το αλκοόλ 

σερβίρεται μόνο σε ενήλικες. 

o   Η Ελλάδα διαθέτει φθηνά σούπερ μάρκετ, γνωστά ως "discounters" (για 

παράδειγμα MarketIn και LIDL), καθώς και πιο ακριβά σούπερ μάρκετ. Σε ένα 

σούπερ μάρκετ θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την καθημερινή σας ζωή. Υπάρχουν 

επίσης υπαίθριες αγορές, αγορές φρούτων και λαχανικών, καθώς και μικρότερα 

σούπερ μάρκετ, όπως τουρκικά, αφρικανικά, ασιατικά, ινδικά ή αραβικά. Αν τρώτε 

μόνο κρέας και γλυκά χαλάλ, θα τα βρείτε πιθανότατα στα τουρκικά ή αραβικά 

σούπερ μάρκετ (ή εστιατόρια).  

 

- Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή, παρουσιάστε σε κάρτες ή σε έναν πίνακα τις 

κύριες φράσεις / λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται συνήθως κατά τη διάρκεια των αγορών, 

της αγοράς τροφίμων κ.λπ. (βλ. Παράρτημα) και συζητήστε τις με τις εκπαιδευόμενες 

σας.  



- Στη συνέχεια, συλλέξτε τυχόν ερωτήσεις ή/και αμφιβολίες που μπορεί να έχουν οι 

μαθητές σε σχέση με τις συνήθειες φαγητού/ποτού ή κατά την επίσκεψη για ψώνια, 

προκειμένου να τις αντιμετωπίσετε αργότερα κατά την επίσκεψη στο πεδίο. Μπορείτε να 

πάτε με τις εκπαιδευόμενες μία επίσκεψη σε ένα τοπικό supermarket για να 

χρησιμοποιήσουν τις πιο συνήθεις φράσεις όταν αγοράζουν, και να καταλάβουν την 

σημασία των λέξεων στις ετικέτες, τις τιμές κτλ. 

Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

Συνιστάται να οργανώσετε εκ των προτέρων την επίσκεψη στο τοπικό σούπερ μάρκετ, 

ζητώντας άδεια επίσκεψης από τον υπεύθυνο του καταστήματος. 

Απολογισμός 

Αυτή η δραστηριότητα σχετικά με το φαγητό και τις συνήθειες που σχετίζονται με το 

φαγητό είναι μια καλή ευκαιρία για τις εκπαιδευόμενες να αλληλεπιδράσουν και να 

κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας συνταγές και συζητώντας 

παραδοσιακά πιάτα του δικού τους πολιτισμού προσθέτοντας πιθανές παρερμηνείες. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο σούπερ μάρκετ, θα μπορούσαν επίσης να 

εξεταστούν εγκάρσια θέματα όπως: 

- υγιεινές διατροφικές συνήθειες και η κατανάλωση φρέσκων, εποχιακών τροφίμων, 

- συνειδητά ψώνια, σεβασμός στο περιβάλλον και στους παραγωγούς, χωρίς να 

ξοδεύονται πολλά χρήματα και αγοράζοντας τοπικά και εποχιακά προϊόντα.  

Follow-up / Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

➢ Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε επίσης να ακολουθηθεί από: 

- μια δραστηριότητα χαρτογράφησης των τοπικών αγορών, προσδιορίζοντας τις διάφορες 

περιοχές της πόλης και τις διάφορες ημέρες της εβδομάδας.  

- την ανάπτυξη ενός διεθνούς βιβλίου μαγειρικής, στο οποίο κάθε συμμετέχουσα θα 

περιγράφει μια παραδοσιακή συνταγή.   

Παραπομπές / Πηγές 



https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-

etiquette/ 

Παραρτήματα 

Συνήθεις ελληνικές λέξεις και προτάσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη 

διάρκεια των αγορών 

 

Εδώ θα βρείτε κάποιο λεξιλόγιο που θα σας βοηθήσει στην εμπειρία των αγορών. 

 

Είδη καταστημάτων: Είδη καταστημάτων 

Η Ελλάδα, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, εξακολουθεί να είναι γνωστή για τα 

ειδικά καταστήματα. Ακολουθούν τα ονόματα των πιο δημοφιλών ειδικών καταστημάτων: 

 

•Σούπερ Μάρκετ: supermarket 

•Ζαχαροπλαστείο: pastry shop 

•Κρεοπωλείο: butcher 

•Αρτοποιείο / Φούρνος: bakery 

•Μανάβικο/ Λαχαναγορά: greengrocer’s 

•Κρεοπωλείο: Butcher’s 

•Ψαραγορά: fish market 

• εμπορικό κέντρο/ εμπορικό πολυκατάστημα: shopping mall 

 

Ζαχαροπλαστεία και Φούρνοι μερικές φορές συνδυάζονται, φτιάχνοντας ψωμί και γλυκά.  

Για οτιδήποτε δεν έχει το δικό του όνομα (ή του οποίου το όνομα δεν σας είναι γνωστό), 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον όρο μαγαζί/αγορά και ό,τι είναι αυτό που ψάχνετε.: 

 

Γενικές φράσεις για ψώνια 

Τα ψώνια έχουν μια διεθνή γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουν: ένα νεύμα, ένα διερευνητικό 

βλέμμα, ένα χαμόγελο. Παρ' όλα αυτά, τα ψώνια είναι μια καλή στιγμή για να 

χρησιμοποιήσετε κάποιο από το λεξιλόγιό σας. 

 

Τα βασικά ρήματα για τις αγορές σας: να βοηθήσω (to help), να αγοράσω (to buy), να 

κοιτάξω (to look), να ψάξω (to look for), να δω (to see), θέλω ( want), να πάρω (to take/get), 

χαίρομαι (to like), κοστίζει (to cost), and να πληρώσω (to pay). Στο πλαίσιο φράσεων: 

https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-etiquette/
https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-etiquette/


•Συγγνώμη… Excuse me. 

•Θα ήθελα… I would like.... 

•Ψάχνω για… I am looking for... 

•Θα ήθελα να δω... I would like to see... 

•Αυτό/αυτά μου αρέσει/αρέσουν πολύ. I like this/these very much. 

•Πόσο κοστίζει/κοστίζουν; How much does it/do they cost? 

•Πόσο είναι; How much is it? 

•Ήθελα να ξοδέψω λιγότερα/περισσότερα. I wanted to spend less/more. 

•Θα το πάρω, ευχαριστώ. I will take this, thank you. 

•Αυτά είναι όλα. That's all. 

Μερικές φράσει που μπορεί να ακούσετε ενώ είστε στο κατάστημα από τον 

πωλητή/πωλήτρια (salesperson): 

•Πώς μπορώ να σας βοηθήσω; May I help you ? 

•Να σας βοηθήσω; May I be of service? 

•Ψάχνετε για κάτι συγκεκριμένο; Are you looking for something in particular? 

•Χρειάζεστε/ Θέλετε βοήθεια; Do you need help? 

•Χρειάζεστε κάτι άλλο; Do you need anything else? 

•Κάτι άλλο; Something else? 

Αν θέλετε να πάρετε κάποιο δώρο (gift), μπορείτε να ζητήσετε συσκευασία 

δώρου/περιτύλιγμα (gift-wrapping). 

 

Ψώνια στη λαϊκή αγορά 

Οι περισσότερες πόλεις και κωμοπόλεις έχουν υπαίθριες αγορές τουλάχιστον μία ημέρα 

την εβδομάδα (σε ορισμένες πόλεις υπάρχει μία κάθε μέρα, σαν μόνιμη αγορά). Το να 

πάτε στη λαϊκή αγορά (flea market) μπορεί να είναι μια πολύ διασκεδατική εμπειρία, γεμάτη 

χρώματα, κόσμο και καλά προϊόντα, τόσο φαγώσιμα, όσο και άλλα 

 

Και πάλι για την λαϊκή αγορά τα βασικά ρήματα είναι: να έχω (to have), να αγοράσω (to 

buy), κοστίζει (cost), ζυγίζει (to weigh), να δοκιμάσω (to taste), να τυλίξω (to wrap): 

•Πόσο κοστίζουν/κάνουν οι πατάτες; How much are the potatoes? 

•Τι έχετε που είναι φρέσκο; What do you have that's fresh? 

•Ένα κιλό πατάτες παρακαλώ. One Kilogram of potatoes, please. 

•Μπορώ να το δοκιμάσω, παρακαλώ; Can I taste this, please? 

•Έχετε σύκα; Do you have some figs? 



•Θα ήθελα λίγο ψωμί. I would like some bread. 

•Θα ήθελα λίγα φρούτα. I would like some fruit. 

Μπορείτε να ρωτήσετε τον πωλητή (seller) για προτάσεις σχετικά με το πώς να 

μαγειρέψετε κάτι ή πόσο θα χρειαστείτε: 

•Πόσο για 8 άτομα; How much/how many for eight people? 

•Πώς μαγειρεύω αυτό το ψάρι; How do I cook this fish? 

•Πώς να φτιάξω αυτό το κομμάτι; How should I prepare this piece of meat? 

•Τι προτείνετε; What do you suggest? 

 

Έτοιμοι να πληρώσετε; 

Σε μια μεγάλη πόλη, σχεδόν όλοι οι τρόποι πληρωμής γίνονται δεκτοί παντού, αλλά σε 

μικρές πόλεις κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δέχονται μόνο ορισμένες μορφές πληρωμής: 

•Μετρητά: cash 

•Πιστωτική Κάρτα: credit card. 

•Χρεωστική κάρτα: debit card 

Όταν πληρώνετε χρησιμοποιείτε τα ρήματα: να πληρώσω (to pay), οφείλω (to owe), 

δέχομαι (to take/accept, κάρτα -with card-, για παράδειγμα) and να πάρω (to take): 

•Πόσο είναι το σύνολο, παρακαλώ; How much is it, please? 

•Τι σας χρωστάω; How much do I owe you, please? 

•Δέχεστε κάρτες; Do you take credit/debit cards? 

•Μπορώ να πληρώσω με μετρητά; Can I pay with cash? 

•Πού υπάρχει ATM παρακαλώ; Where is an ATM please? 

 

Καλό αγορές! 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος 

U1A6 Εξερεύνησε την πόλη σου 

 

Στόχοι 



- Ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να περιηγούνται στο χωριό/στην πόλη/στην πόλη 

που ζουν τώρα. 

- Να υποστηρίξει τις εκπαιδευόμενες να γνωρίσουν το σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών, 

ξεπερνώντας τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια, ώστε να μετακινούνται με ασφάλεια 

και ανεξαρτησία. 

Στοιχεία Δραστηριότητας 

-Υλικά: 1 smartphone για κάθε μικρή ομάδα, χαρτιά και στυλό για να κρατάτε σημειώσεις. 

- Διάρκεια: 60-80 λεπτά 

-Αριθμός εκπαιδευομένων: 15-20 άτομα 

Οδηγίες 

- Για να ξεκινήσετε τη δραστηριότητα, θα πρέπει να παρουσιάσετε μια σύντομη εισαγωγή 

για το πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να εξηγήσετε ότι οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν ένα ανεπτυγμένο και εκσυγχρονισμένο 

σύστημα δημόσιων μεταφορών. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται εντός 

των πόλεων της ΕΕ χρησιμοποιώντας λεωφορεία, τρένα, μετρό και ταξί. Για όσους 

επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτοκίνητο είναι υποχρεωμένοι να εκδώσουν ευρωπαϊκή 

άδεια οδήγησης. Η άδεια μπορεί να εκδοθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να 

αποκτήσετε άδεια οδήγησης της ΕΕ συνήθως πρέπει να είστε κάτοικος της χώρας της ΕΕ 

στην οποία υποβάλλετε την αίτηση, να πληροίτε τις ελάχιστες ηλικιακές απαιτήσεις, να 

πληροίτε τις ελάχιστες ιατρικές απαιτήσεις, να περάσετε από εξετάσεις οδήγησης. Υπάρχουν 

επίσης λιγότερο συμβατικές επιλογές, όπως η ενοικίαση ποδηλάτου και ηλεκτρικών 

σκούτερ, η οποία είναι ευκολότερη και φθηνότερη. Μπορείτε να βρείτε σχετικές εφαρμογές, 

διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, προκειμένου να νοικιάσετε τέτοιο εξοπλισμό. Η χρήση 

αυτοκινήτου στις πόλεις της ΕΕ δεν είναι απολύτως απαραίτητη, δεδομένου ότι η τεχνολογία 

των μεταφορών έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

o Στη συνέχεια, χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σε μικρές ομάδες των 4 ατόμων και δώστε 

σε κάθε ομάδα: 

o έναν λεπτομερή χάρτη του χωριού/πόλης όπου επισημαίνονται τα σχετικά σημεία 

(ταχυδρομείο, αστυνομικό τμήμα, σχολείο κ.λπ.) 



o 1 χάρτη μεταφορών 

- Πείτε τους ότι κάθε ομάδα θα πρέπει να επισημάνει τη διαδρομή (συγκρίνοντας τους δύο 

χάρτες) για να πάει από το σημείο εκκίνησης στον προορισμό (σημείο Α στο σημείο Β). Τα 

smartphones μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των δρομολογίων και 

των ημερών.  

- Φέρτε τις ομάδες πίσω στην ολομέλεια και ζητήστε από κάθε ομάδα να συζητήσει τα 

ευρήματά της.  

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον/την εκπαιδευτή/τρια 

1) Συνιστάται να συλλέγετε εκ των προτέρων ιδέες και αιτήματα από τις εκπαιδευόμενες 

σχετικά με τα μέρη που είναι πιο σημαντικά γι' αυτούς και των οποίων τη διαδρομή θα 

ήθελαν να μάθουν να προσεγγίζουν.  

2) Η συνεδρία μπορεί να συνοδεύεται από ερωτήσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί το 

σύστημα μεταφορών στις χώρες τους και ποιες διαφορές πιστεύουν ότι υπάρχουν με τη 

χώρα υποδοχής. 

Απολογισμός 



Κατά τη διάρκεια του εισαγωγικού μέρους, ο συντονιστής μπορεί να οδηγήσει τους 

εκπαιδευόμενους να προβληματιστούν σχετικά με το σημερινό τους πλαίσιο, αλλά και 

σχετικά με τον εαυτό τους και την προετοιμασία τους όσον αφορά την ικανότητά τους να 

προσανατολίζονται στο χωριό/στην πόλη/στην πόλη που ζουν τώρα.  

Μετά τη δραστηριότητα σε ομάδες, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επανέλθουν μαζί και 

ο συντονιστής μπορεί να τους παρουσιάσει τις πιο συνηθισμένες φράσεις που πρέπει 

να χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης να φτάσουν σε ένα μέρος και να ζητήσουν 

οδηγίες. Για παράδειγμα: 

- Έχω χαθεί, μπορείτε να με βοηθήσετε; - I am lost, can you help me 

- Ψάχνω για…- I am looking for… 

- Το σταθμό τρένου- the train station 

- Το σούπερ μάρκετ - the supermarket 

- Ένα φαρμακείο - a pharmacy 

- Μια τουαλέτα- a toilet 

- Πόσο μακριά είναι για... - How far is it to… 

Πολλές φορές, όταν ρωτάνε πού είναι κάτι, οι Έλληνες θα απαντήσουν "Όλο ευθεία!" 

("Straight ahead!") 

ένα χιλιόμετρο( one kilometer) = 0.62 miles. 

 

Follow-up / Έμπνευση για το μέλλον 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραρτήματα 

 

   Λεπτομερής χάρτης της Αθήνας 

 

 



 

 

 

Χάρτης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κεφάλαιο 2 

Κεφάλαιο Οικονομικού Σχεδιασμού 

Εισαγωγή 

Μια καθημερινή ανασκόπηση των καθημερινών οικονομικών δεξιοτήτων  

Όλοι μας λαμβάνουμε προσωπικές οικονομικές αποφάσεις κάθε μέρα της ζωής μας. Η εξέταση 

των βασικών στοιχείων του προϋπολογισμού αποτελεί ιεροτελεστία για κάθε ενήλικα. Η 

εκμάθηση των εσόδων, των εξόδων, της αποταμίευσης και του τρόπου κατάρτισης του πρώτου 

σας προϋπολογισμού είναι ζωτικής σημασίας δεξιότητες ζωής. Για τις μετανάστριες, που 

βρίσκονται μακριά από τη γενέτειρά τους και τις περισσότερες φορές χωρίς την υποστήριξη 

ενός οικογενειακού δικτύου, ο οικονομικός αλφαβητισμός και η υπευθυνότητα είναι κρίσιμα για 

τον βιοπορισμό και την ευημερία τους.  Είναι γνωστό ότι τα οικονομικά προβλήματα αποτελούν 

έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες για την εμφάνιση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εμπεδωθεί στο μυαλό 

τους ότι για τη δική τους ψυχική ηρεμία, ένα καλό επίπεδο σταθερότητας είναι υψίστης 

σημασίας.   

Το κεφάλαιο αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί με τα βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν κάποιον 

να γίνει οικονομικά υπεύθυνος και να λαμβάνει τις καλύτερες αποφάσεις και υπολογισμούς 

ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι σημαντικό για τους αποδέκτες να εξοικειωθούν με τα 

τραπεζικά συστήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορεί 

κανείς να εφαρμόσει έναν τραπεζικό λογαριασμό, τη χρήση των τραπεζικών υπηρεσιών μέσω 

διαδικτύου, τη χρήση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, τον τρόπο με τον οποίο θα 

χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις κάρτες αυτές στο διαδίκτυο και επίσης πώς θα καταφέρουν να 

αποταμιεύσουν κάτι για μια πιθανή δύσκολη μέρα. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερωθούν 

για τυχόν προγράμματα και παροχές, όπως επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, δωρεάν κατάρτιση 

και άλλες παροχές που μπορεί να δικαιούνται.   

Εάν οι αντίστοιχες αποδοχές τους είναι κάπως χαμηλές, μπορεί να μπει κανείς στον πειρασμό 

να παραλείψει εντελώς τον προϋπολογισμό και να ξοδεύει όσο κερδίζει και να ζει από το χέρι 

στο στόμα, χωρίς κανένα εφεδρικό μέτρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και απρόβλεπτων 

εξόδων. Είναι καίριο να εκφράσουμε ότι, ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα 

κάποιου, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να βάλει στην άκρη ένα ελάχιστο ποσό. Η αξία του 

καλού προγραμματισμού και της χρηματικής διαχείρισης όχι μόνο δίνει σε ένα άτομο ψυχική 



ηρεμία, αλλά του επιτρέπει επίσης να προγραμματίσει και να αποκτήσει εγκαίρως τα πράγματα 

που χρειάζεται. 

 

Οικονομική υπευθυνότητα & προϋπολογισμός για τα νοικοκυριά 

Ο καθένας πρέπει να δημιουργήσει το δικό του προσωπικό οικονομικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό 

θα πρέπει να είναι ένας λεπτομερής οδικός χάρτης που περιγράφει τους αντίστοιχους 

οικονομικούς τους στόχους και τα βήματα δαπανών, χρηματοδότησης, αποταμίευσης και 

επένδυσης που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους. Όσο πιο λεπτομερής 

γίνεται αυτός ο σχεδιασμός, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουν.  

Ένα καλό σχέδιο θα περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός προϋπολογισμού καθώς και σχέδια για 

τη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τους. Τα ρευστά περιουσιακά τους στοιχεία είναι εκείνα 

τα πράγματα που μπορεί να έχει κάθε γυναίκα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν πολύ 

γρήγορα σε μετρητά χωρίς κίνδυνο σημαντικής απώλειας. Ένα παράδειγμα ρευστού 

περιουσιακού στοιχείου είναι ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου σε μια τράπεζα. Ένα καλό 

οικονομικό σχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης σχέδια για τη διαχείριση του δανεισμού τους και ένα 

σχέδιο που εξασφαλίζει ότι έχουν επαρκή ασφάλιση για την προστασία των περιουσιακών τους 

στοιχείων (σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία). Επιπλέον, ένα προσωπικό 

οικονομικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός σχεδίου για τις επενδύσεις και την τελική 

ειρηνική συνταξιοδότησή τους. 

 

Δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης 

Σε ένα τέτοιο σενάριο, είναι σημαντικό για ένα άτομο το σημείο εκκίνησής του να είναι αυτό που 

επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το εισόδημά του ανταποκρίνεται στα πραγματικά του έξοδα, 

καθώς διασφαλίζει ότι δεν θα χρεωθεί περισσότερο. Ωστόσο, αν κάποιος διαπιστώσει ότι 

εξακολουθεί να ζει από επιταγή σε επιταγή αφού έχει δημιουργήσει τον προϋπολογισμό του, 

ίσως να θέλει να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταρτίσει ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός 

ταμείου έκτακτης ανάγκης. 

Πρόκειται για ένα εφάπαξ ποσό, το οποίο είναι συνήθως αρκετά μεγάλο για να καλύψει το 

εισόδημα μερικών μηνών, αν βρεθεί, λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το άτομο που 

είναι πρόθυμο να πάρει στα χέρια του την οικονομική πτυχή της ζωής του μπορεί να κοιτάξει 

τον προϋπολογισμό του και να σκεφτεί: "Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω επιπλέον χρήματα 



για να τα βάλω σε βραχυπρόθεσμες αποταμιεύσεις αυτή τη στιγμή", αλλά ένας κανόνας των 

οικονομικών είναι ότι αν χρησιμοποιήσει λίγη δημιουργικότητα, συνήθως μπορεί να βρει 

κάποια ψιλά στα μαξιλάρια του καναπέ, μεταφορικά μιλώντας, φυσικά. Στην πραγματικότητα, 

το Κεφάλαιο που ακολουθεί παρέχει έναν από τους απλούστερους τρόπους για να 

δημιουργήσει κανείς χώρο για αποταμίευση στο ταμείο έκτακτης ανάγκης στον τρέχοντα 

προϋπολογισμό του.  

 

Η σημασία της εκμάθησης του τρόπου περικοπής του αντίστοιχου προϋπολογισμού 

Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να πάρει έναν επιβαρυμένο 

προϋπολογισμό και να αναμορφώσει τα πράγματα προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια 

επιπλέον χρήματα. Μια καλή στρατηγική θα ήταν αυτή του διαχωρισμού των αναγκών από τις 

επιθυμίες. Μπορεί κάποιος να το έχει ήδη κάνει αυτό κατά την αρχική δημιουργία του 

προϋπολογισμού του, αλλά είναι πάντα καλή ιδέα να χτενίζει κανείς τα οικονομικά του κάθε 

λίγους μήνες προκειμένου να επανεκτιμήσει αν κάτι έχει μετατοπιστεί από "ανάγκη" σε 

"επιθυμία" ή το αντίστροφο. 

Ως εκπαιδευτές/τριες είναι σημαντικό να βοηθήσετε τις μετανάστριες να κατανοήσουν ότι, όταν 

πρόκειται τελικά να εντοπίσουν νέες επιθυμίες, μόνο τότε θα μπορέσουν να εργαστούν προς 

την κατεύθυνση της μείωσης ή ακόμη και της εξάλειψής τους και της απελευθέρωσης των 

χρημάτων για άλλες χρήσεις. Διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες και 

επιθυμίες, οπότε δεν υπάρχει στρατηγική που να ταιριάζει σε όλους. Συνεπώς, είναι ζωτικής 

σημασίας να εξοπλίζετε τους εκπαιδευτές/τριες των γυναικών με τα εργαλεία που τελικά θα 

χρειαστούν για να αναλύσουν τη δική τους προσωπική κατάσταση, η οποία τελικά θα τις 

βοηθήσει να δημιουργήσουν ένα οικονομικό σχέδιο προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες 

τους. 

 

Η προτεραιότητα της δημιουργίας μιας εργαλειοθήκης οικονομικών δεξιοτήτων 

Δεν έχει σημασία αν οι αντίστοιχες γυναίκες θα βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της αναγνώρισης 

των επιθυμιών έναντι των αναγκών, ή θα αποπληρώνουν νωρίς τα χρέη τους, ή θα βρίσκονται 

στη διαδικασία αγοράς του πρώτου τους αμοιβαίου κεφαλαίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη 

νομισματική δραστηριότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να αυξήσουν 

την οικονομική τους δεινότητα. 



Ως εκπαιδευτές/τριες, είναι σημαντικό να προσανατολίσουμε αυτές τις μετανάστριες προς μια 

αίσθηση προθυμίας για μάθηση. Είναι σημαντικό να τις βοηθήσουμε να κατανοήσουν ότι το να 

κάνουν λάθη και να βιώσουν κάποια σκληρά μαθήματα στην πορεία είναι απλώς μέρος της 

εμπειρίας μάθησης. Αυτό που θα τις ενδυναμώσει είναι η γνώση ότι αν καταφέρουν να μπουν 

στην εμπειρία με την επιθυμία να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν, θα μπορέσουν ακόμα να 

ανακάμψουν από κάθε απώλεια και να αναπτύξουν σταδιακά τις οικονομικές τους ικανότητες 

πολύ πέρα από το αρχικό τους δημοσιονομικό ξεκίνημα. 

 

Προετοιμασία προσωπικού μηνιαίου προϋπολογισμού 

1. Υπολογίζοντας το αντίστοιχο εισόδημά τους 

Εάν εργάζονται, λαμβάνουν επιδόματα και έχουν τακτικό μηνιαίο εισόδημα, αυτό θα είναι 

σχετικά εύκολο: πρόκειται για το μηνιαίο εισόδημά τους, μείον τυχόν κρατήσεις, φόρους, 

πληρωμές συντάξεων και τα παρόμοια. 

Εάν, όπως συμβαίνει όλο και περισσότερο για πολλούς ανθρώπους, είναι 

αυτοαπασχολούμενοι ή λαμβάνουν ωριαία αμοιβή ανάλογα με το πόσο εργάζονται, τότε αυτό 

θα είναι πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Πιθανότατα ο καλύτερος τρόπος για να το θέσετε είναι 

να τους κάνετε να μάθουν να εξετάζουν το μηνιαίο εισόδημά τους κατά τους τελευταίους έξι 

μήνες περίπου και να παίρνουν έναν μέσο όρο. 

Πριν υπολογίσουν το μέσο εισόδημά τους, είναι ζωτικής σημασίας να εξετάσουν αν κάποιος 

μήνας ήταν άτυπος για κάποιο λόγο: πήγαν διακοπές, ήταν άρρωστοι ή πληρώθηκαν για ένα 

ιδιαίτερα μεγάλο έργο; Εάν ναι, είναι πιθανώς καλύτερο να αφαιρέσουν τον εν λόγω μήνα από 

τον υπολογισμό για να αποφύγουν τη στρέβλωση των αποτελεσμάτων. 

 

2. Η σημασία του υπολογισμού των βασικών δαπανών τους σε είδη σταθερής τιμής 

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν αναπόφευκτες αμοιβές, λογαριασμούς και 

αποπληρωμές δανείων. 

Πιθανώς θα περιλαμβάνει επίσης τις αντίστοιχες πληρωμές ενοικίου ή υποθήκης, τους 

δημοτικούς φόρους, τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, τους 

λογαριασμούς ύδρευσης, τηλεφώνου, ευρυζωνικών συνδέσεων και άλλων υπηρεσιών κοινής 



ωφέλειας. Επίσης, οποιαδήποτε ασφάλιση που καταβάλλεται μηνιαίως, για παράδειγμα, 

ασφάλιση κτιρίων, περιεχομένου ή αυτοκινήτου. 

Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν τυχόν ετήσιες πληρωμές. Για παράδειγμα, αν έχουν 

αυτοκίνητο, θα πρέπει να υπολογίσουν τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση και το σέρβις του 

οχήματος. Όλα αυτά τείνουν να καθίστανται ληξιπρόθεσμα την ίδια στιγμή και μπορεί να είναι 

πολύ ακριβά. Έτσι, είναι λογικό να χωρίσουν αυτά τα ετήσια έξοδα σε 12 δόσεις και να βάζουν 

στην άκρη ένα ποσό κάθε μήνα για να καλύψουν το ετήσιο κόστος. 

Εάν δεν είναι σε θέση να θυμηθούν τα ακριβή ποσά, καλό θα ήταν να ελέγξουν τις τραπεζικές 

τους δηλώσεις, καθώς αυτές θα περιλαμβάνουν τυχόν άμεσες χρεώσεις και τακτικές πληρωμές 

καθώς και εφάπαξ ποσά. Επιπλέον, θα πρέπει να τους συμβουλεύσουμε να μην μπουν στον 

πειρασμό να μαντέψουν απλώς, διότι για να είναι καλά τα αποτελέσματα είναι σημαντικό οι 

εκτιμήσεις να είναι ακριβείς. 

  

3. Να υπολογίζουν τις βασικές τους δαπάνες για τα είδη μη σταθερής τιμής 

Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, έξοδα ταξιδιού ή/και 

μετακίνησης, ρούχα και προσωπική φροντίδα. 

Σε αυτή την περίπτωση, είναι επίσης σημαντικό να εκφραστεί η σημασία του να μην γίνονται 

εικασίες. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υποεκτιμήσουν άγρια. Αντ' αυτού, θα πρέπει να τους 

συμβουλεύσουμε να ανατρέξουν στους λογαριασμούς τους για τρόφιμα και οικιακά προϊόντα 

για τους αντίστοιχους προηγούμενους μήνες. Αν και μπορεί να μην είναι ακριβείς, θα πρέπει 

να τους δώσουν μια λογική ιδέα για τη μέση μηνιαία δαπάνη τους για τρόφιμα και είδη οικιακής 

χρήσης, όπως απορρυπαντικό πλυντηρίου και άλλα προϊόντα καθαρισμού. 

Ως εκπαιδευτής/τρια, θα πρέπει να τους καθοδηγήσετε να χρησιμοποιήσουν το παράδειγμα 

πολλών μηνών και να ελέγξουν επίσης αν κάποιος μήνας ήταν ιδιαίτερα ακριβός. Αυτό θα τους 

βοηθήσει να προσδιορίσουν τους λόγους που οδηγούν έτσι σε μια τέτοια κατάσταση. Η 

ανάλυση ενός τέτοιου μέρους θα τους βοηθήσει να καταλήξουν σε μια απόφαση για το αν θα 

πρέπει να το αγνοήσουν. Σε περίπτωση που συνειδητοποιήσουν ότι τον συγκεκριμένο μήνα 

είχαν προμηθευτεί πολλά βασικά είδη που υποχρεούται κανείς να αγοράζει μόνο κάθε τρίμηνο, 

θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλάβουν τον συγκεκριμένο μήνα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 

θα πρέπει να τους συμβουλεύσουμε να βεβαιωθούν ότι οι μηνιαίες μη πάγιες δαπάνες τους 

έχουν προϋπολογιστεί τόσο υψηλότερα όσο αναμένεται να χρειαστούν. 



Εάν είστε αυτοαπασχολούμενοι, θα πρέπει επίσης να εξετάσετε πόσα είναι πιθανό να χρειαστεί 

να πληρώσετε σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορές εθνικής ασφάλισης (ή ισοδύναμες) στο 

τέλος του φορολογικού έτους, με βάση το αναμενόμενο εισόδημά σας. Αυτό μπορεί να είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις πολλές διαθέσιμες 

εφαρμογές υπολογισμού φόρων για να δώσετε στον εαυτό σας έναν πιθανό αριθμό για την 

καλύτερη και τη χειρότερη περίπτωση. Διαιρέστε το συνολικό ποσό με το δώδεκα και 

προσθέστε το ποσό αυτό στις μηνιαίες βασικές σας δαπάνες. 

Η γνώση των μηνιαίων βασικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών, 

των τροφίμων και οποιωνδήποτε άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, θα τους επιτρέψει να 

ελέγχουν περισσότερο την αντίστοιχη κατάστασή τους. 

 

4. Να βάζουν στην άκρη ένα ποσό για απρόβλεπτες καταστάσεις 

Είναι σημαντικό να εμπεδώσετε σε αυτές τις γυναίκες την ιδέα ότι είναι εντάξει να 

αποτυγχάνουν κατά καιρούς. Είμαστε άνθρωποι και όχι ρομπότ και πάντα θα καταφέρνουμε 

να ξεχνάμε κάτι από τις βασικές μας δαπάνες. Επίσης, δεν είναι το τέλος του κόσμου όταν 

κάποιος ανακαλύπτει τέτοιες παραβλέψεις κατά τη διάρκεια του μήνα κατά τον οποίο θα πρέπει 

να πληρώσει για κάτι άλλο απροσδόκητο και μεγάλο, όπως το αυτοκίνητο ή κάποια μεγάλη 

συσκευή που χαλάει. 

Επομένως, είναι απαραίτητο για αυτούς να βάλουν στην άκρη ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης. 

Ρεαλιστικά, το ποσό αυτού του ταμείου έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να ποικίλλει ανάλογα με 

τη διαφορά μεταξύ των απαραίτητων δαπανών και του εισοδήματος. Ωστόσο, ως γενικός 

κανόνας, θα πρέπει να συμβουλεύεται κανείς να βάζει στην άκρη όσο περισσότερο μπορεί να 

αντέξει οικονομικά και να το τοποθετεί σε έναν αποταμιευτικό λογαριασμό άμεσης πρόσβασης 

που πληρώνει το καλύτερο επιτόκιο που μπορεί να βρει. 

 

5. Να υπολογίζουν το ποσό των διακριτικών τους δαπανών 

Βασικά, αυτό που τους μένει στο τέλος είναι αυτό που μπορούν να ξοδέψουν για άλλα 

πράγματα, είτε πρόκειται για χόμπι, είτε για πολυτέλειες, είτε για διασκέδαση, είτε για ένα ταμείο 

διακοπών. Αν δεν έχει μείνει τίποτα, τότε δεν έχετε διακριτικές δαπάνες. 

Κατά πολλούς τρόπους, η κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού τους είναι το εύκολο μέρος. 

Το δύσκολο μέρος είναι να το τηρήσουν. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 



με τρόπους με τους οποίους θα μπορούν να παρακολουθούν τις δαπάνες τους. Σε αυτούς 

περιλαμβάνεται η χρήση ενός λογιστικού φύλλου που θα κάνει αυτόματα όλους τους 

υπολογισμούς. Επιπλέον, ορισμένες τράπεζες παρέχουν επίσης εργαλεία κατάρτισης 

προϋπολογισμού μέσω των δικτυακών τους τόπων, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα, αν και 

μπορεί να χρειαστεί λίγη δουλειά για να τα ρυθμίσουν και να λειτουργήσουν σωστά, τίποτα δεν 

είναι αδύνατο και όλα όσα θα μάθουν στην πορεία θα τους βοηθήσουν να είναι καλύτεροι στο 

επόμενο έργο τους. Υπάρχουν επίσης πολλές εφαρμογές κατάρτισης προϋπολογισμού και 

λογιστικής στο διαδίκτυο, οι οποίες μπορούν να κάνουν τη διαδικασία ακόμη πιο εύκολη. 

Όποια και αν επιλέξουν, πρέπει να παρακολουθούν τι ξοδεύουν και να βεβαιώνονται ότι τηρούν 

τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους. 

Η στάση που πρέπει να προωθηθεί απέναντι σε αυτές τις γυναίκες είναι αυτή του να ΜΗΝ: 

- μπουν στον πειρασμό να ξοδέψουν χρήματα για πράγματα που δεν χρειάζονται πραγματικά, 

εκτός αν είναι μέσα στα όρια της διακριτικής τους ευχέρειας για τον μήνα. 

- μπαίνουν στον πειρασμό να "δανειστούν" από τις διακριτικές δαπάνες του επόμενου μήνα. 

Αν δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά εκείνη τη στιγμή, απλά δεν το αγοράζουν, όσο 

ευκαιρία και αν είναι. Αυτός μπορεί να είναι ένας πραγματικός πειρασμός με τις πιστωτικές 

κάρτες που τους επιτρέπουν να αναβάλλουν τις δαπάνες, αλλά πρέπει να έχουν κατά νου ότι 

μπορεί να χρειαστούν κάτι άλλο ακόμη πιο ζωτικό τον επόμενο μήνα και ο δανεισμός χρημάτων 

για πράγματα που δεν είναι απαραίτητα μπορεί να είναι πολύ ακριβός και να ξεφύγει γρήγορα 

από τα χέρια τους.  

Το να ζει κανείς μέσα σε έναν προϋπολογισμό δεν χρειάζεται να είναι βαρετό. Η ιδέα του 

προϋπολογισμού μπορεί να ακούγεται πολύ βαρετή. Ωστόσο, οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να 

κατανοήσουν ότι αν βάλουν ως στόχο να χρησιμοποιούν μέρος των διακριτικών τους δαπανών 

για να ανταμείβουν τον εαυτό τους επειδή ζουν εντός του προϋπολογισμού τους, κάτι τέτοιο 

μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο κίνητρο.  

Εδώ δημιουργούνται έξι δραστηριότητες που θα τις βοηθήσουν να αποκτήσουν οικονομικό 

αλφαβητισμό και να μπορούν να ζουν εντός των δυνατοτήτων τους. Σκοπός τους είναι να 

κάνουν την επιτυχή κατάρτιση του προϋπολογισμού τους να μοιάζει με παιχνίδι. Με βάση αυτό, 

η έρευνα δείχνει ότι όλοι μας απολαμβάνουμε την ικανοποίηση της νίκης. Η πρόκληση του να 

παίζεις και να κερδίζεις το παιχνίδι βοηθάει στο να νιώθεις τον προϋπολογισμό λιγότερο βαρετό 

και κατά συνέπεια πιο ικανοποιητικό.  

 



Μαθησιακοί στόχοι 

Συνολικά, το κεφάλαιο 2 περιλαμβάνει 6 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε εκπαιδευτικές συνεδρίες με γυναίκες μετανάστριες. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες που υποστηρίζουν αυτές τις γυναίκες να 

αναπτύξουν ικανότητες γύρω από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής και να βοηθήσουν 

στη διευκόλυνση της κοινωνικής και οικονομικής τους ενδυνάμωσης. Οι εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες δραστηριότητες κρίνουν απαραίτητες 

προκειμένου να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική συνεδρία 

με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Οι δραστηριότητες θεωρούνται 

ανοιχτά και ευέλικτα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τροποποιήσει για να 

καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και να αντανακλά το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο και την 

πραγματικότητα. Διευκολύνοντας τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην Ενότητα 2, οι 

εκπαιδευόμενοι σας, δηλαδή οι μετανάστριες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν 

και να επιδείξουν τις ακόλουθες ικανότητες: 

 Γνώσεις Ικανότητες Attitudes 

Μαθησιακοί Στόχοι 

ΜΕΡΟΣ A 

U2 

Κεφάλαιο 

Οικονομικού 

Σχεδιασμού 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κεφαλαίου,  

οι γυναίκες μετανάστριες  

Κατανοήστε τι σημαίνει 

οικονομικός 

προγραμματισμός.   

Να κατανοήσουν τη 

σημασία του 

οικονομικού 

σχεδιασμού. 

Να κατανοήσουν πώς 

θα ωφεληθούν από 

την ενότητα. 

Να εξοικειωθούν με τις 

βασικές έννοιες της 

δημοσιονομικής 

ευθύνης και του 

οικονομικού 

προγραμματισμού. 

Να γνωρίσουν τους 

πόρους που είναι 

διαθέσιμοι στο τοπικό 

τους πλαίσιο. 

Να αναπτύξουν 

ικανότητες γύρω από 

τις καθημερινές 

Ανταποκριθείτε θετικά 

προς την επίτευξη της 

αλλαγής. 

Μάθετε πώς να 

βλέπετε τα 

(οικονομικά) 

προβλήματα από 

διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. 

Μάθετε να αξιολογείτε 

κριτικά τις 

πληροφορίες. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οικονομικές δεξιότητες, 

όπως τα επιδόματα και 

η κρατική υποστήριξη 

και πώς να τα 

αιτηθούν, το άνοιγμα 

τραπεζικού 

λογαριασμού, η χρήση 

χρεωστικής κάρτας, 

βασικά στοιχεία του 

τραπεζικού 

συστήματος, πώς να 

στέλνουν και να 

λαμβάνουν χρήματα. 

Αύξηση των 

ικανοτήτων τους όσον 

αφορά τον οικονομικό 

προγραμματισμό που 

απαιτείται στις χώρες 

υποδοχής. 

Να εκτιμήσετε πώς 

μπορούν να 

αναλυθούν τα 

(οικονομικά) 

προβλήματα για 

καλύτερη κατανόηση. 

Να εμπνευστείτε από 

διάφορα παραδείγματα 

ιστοριών επιτυχίας. 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U2A1 Maths Playground 

Στόχοι 

- Να χρησιμοποιούν τα μαθηματικά για να αναλύουν και να επιλύουν προβληματικές 

καταστάσεις 

- Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαδραστικά 

- Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μαθηματικές συνδέσεις στο πλαίσιο της καθημερινής 

ζωής 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικό: Laptop/Tablets, Πρόσβαση στο Internet, Ηχεία / Ακουστικά, Αίθουσα εκπαίδευσης 

με τραπέζια 

❖ Διάρκεια: 90 λεπτά για την εκτέλεση των διαφόρων κουίζ στο διαδίκτυο και 20 λεπτά για 

ερωτήσεις και απαντήσεις. 

❖ Αριθμός συμμετοχόντων: κατά προτίμηση όχι πάνω από 10 για να μπορεί να δοθεί 

ατομική προσοχή. 

Αυτή η επανάληψη των βασικών μαθηματικών πράξεων έχει ως στόχο να δώσει στις 

εκπαιδευόμενες ξανά την αυτοπεποίθησή τους στον υπολογισμό αριθμητικών 

αθροισμάτων εν κινήσει. Τα διαδικτυακά κουίζ και τα παιχνίδια κάνουν πιο ευχάριστη την 

επανάληψη αυτών των εννοιών και ξεπερνούν τα γλωσσικά ζητήματα της μετάφρασης. 

Οδηγίες  

- Ζητήστε πρώτα από κάθε γυναίκα να συστηθεί και να δηλώσει πόσο σίγουρη είναι στη 

χρήση της τεχνολογίας. 

- Στη συνέχεια, αξιολογήστε εν συντομία το επίπεδο των μαθητών σας πριν επιλέξετε τη 

σωστή τάξη και στη συνέχεια προχωρήστε ανάλογα. 

- Είναι ιδανικό να δείτε μαζί με την τάξη την ιστοσελίδα και να εξηγήσετε πώς να συνδεθείτε 

και τα διάφορα επίπεδα που μπορούν να παιχτούν. https://www.mathplayground.com/  

- Η πρόσβαση σε αυτή την πύλη μπορεί να γίνει είτε με συνδρομή είτε δωρεάν. Ευτυχώς, η 

δωρεάν έκδοση εξακολουθεί να είναι πολύ καλή και θα ταιριάζει στον σκοπό. Αν πάρουμε 

το παράδειγμα των μαθηματικών παιχνιδιών τα οποία βρίσκονται στον κύριο πόνο πάνω 



αριστερά σε ένα μπλε εικονίδιο, μόλις επιλεγούν θα ανοίξουν επιλογές είτε για την 1η, 2η, 

3η, 4η,5η ή 6η τάξη. Εάν για παράδειγμα επιλέξετε την 1η τάξη, θα εμφανιστούν 

περισσότερες επιλογές, όπως "Διάγραμμα πρόσθεσης", "Προβλήματα λέξεων 

μαθηματικών" και "Μπλοκ σκέψης" μεταξύ άλλων. Αυτό το διαδραστικό διάγραμμα 

πρόσθεσης θα βοηθήσει στην εκμάθηση των αθροισμάτων μέχρι το 20 με διασκεδαστικό 

και διαδραστικό τρόπο. Αυτό το διάγραμμα καταδεικνύει την επικοινωνιακή ιδιότητα της 

πρόσθεσης και ενισχύει την έννοια της δομής.  

 - Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από την επιλογή για την 5η τάξη με κόκκινο 

χρώμα που προβλέπει ένα πιο προχωρημένο επίπεδο. Τα παιχνίδια περιλαμβάνουν 

σύγχρονες πραγματικότητες με τρόπο που μοιάζει με παιχνίδι. Το "Demolition Derby" είναι 

μία από τις ασκήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 5η τάξη και βασίζεται κυρίως 

στα νοητικά μαθηματικά, στα οποία ο χρήστης θα διαιρεί αριθμούς με τη μνήμη και θα επιλύει 

ταυτόχρονα προβλήματα.  

- Μετά την εισαγωγή στη ιστοσελίδα, προκειμένου να γίνει πιο συναρπαστικό, μπορείτε να 

χωρίσετε την ομάδα σε ομάδες και να παίξουν μεταξύ τους. Σίγουρα, ο ανταγωνισμός στο 

μαθησιακό περιβάλλον είναι αρκετά υγιής- θα πρέπει, μάλιστα, να ενθαρρύνεται. Επιτρέπει 

στις εκπαιδευόμενες  να επεκταθούν, να αξιοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες 

και να μεγιστοποιήσουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

 

❖ Ο σύντομος μαθησιακός πόρος Μαθηματικά επικεντρώνεται στην επανάληψη των 

βασικών μαθηματικών πράξεων και υπολογισμών που χρησιμοποιούνται από όλους 

στην καθημερινή τους ζωή. Τα διαδικτυακά κουίζ και παιχνίδια είναι ένας διασκεδαστικός 

τρόπος για να κάνουν οι μαθητές σας επανάληψη χωρίς το άγχος των πραγματικών 

ασκήσεων και εξετάσεων, κατά τον οποίο θα απολαύσουν καλύτερα αυτή την ευκαιρία 

μάθησης.  

❖ Ως εκπαιδευτής/τρια, είναι καλό να υπενθυμίζετε στις εκπαιδευόμενες σας ότι αυτές οι 

ασκήσεις είναι καλές για αυτοαξιολόγηση και τελικά θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν 

αργά αλλά σταθερά προς τα εμπρός. Είναι καλό να τους εμφυσήσετε την επιθυμία να 

μάθουν, ακόμη και όταν δεν βρίσκονται στην "αίθουσα διδασκαλίας".  

❖ Επιπλέον, αυτό είναι επίσης καλό ως πηγή για όσους είναι επίσης γονείς και θέλουν να 

κάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι με τα παιδιά τους με διασκεδαστικό και ψυχαγωγικό τρόπο. 

Οι γνώσεις και οι γνωριμίες που μοιράζεστε ως εκπαιδευτής/τρια με αυτές τις 



μετανάστριες μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως ένα καλό εργαλείο για το δέσιμο με 

τους αποδέκτες και τους συνδέσμους τους.  

❖ Επιπλέον, είναι πολύ σημαντικό να προωθήσετε μια νοοτροπία ανάπτυξης.  Οι 

μετανάστριες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εργάζονται μπροστά και να κάνουν 

σύντομες παρουσιάσεις για να μοιραστούν τα σημεία που θα πάρουν μαζί τους σχετικά 

με το πώς αντιμετώπισαν καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να χρησιμοποιήσουν όσα τους 

διδάχθηκαν.  

❖ Σχεδόν αναπόφευκτα, θα υπάρχουν πάντα κάποιοι πρόθυμοι μαθητές. Ως 

εκπαιδευτής/τρια, μπορείτε απλώς να τους ρωτήσετε αν θα ήθελαν να προχωρήσουν 

μπροστά από καιρό σε καιρό. Για παράδειγμα, αν ασχολείστε με ένα συγκεκριμένο θέμα, 

προτείνετε τους να σκεφτούν ορισμένες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να 

μάθει από κοινού. Όταν παραδώσουν τις επόμενες παρουσιάσεις τους για να κάνουν 

προεπισκόπηση του επόμενου κεφαλαίου εκ μέρους σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι και 

άλλοι εκπαιδευόμενοι θέλουν να δουλέψουν λίγο περισσότερο. 

Απολογισμός 

 



 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα ήταν επίσης ιδανικό να θέτετε στις εκπαιδευόμενες καθοδηγητικές ερωτήσεις, 

είτε γραπτώς είτε προφορικώς, ενώ εργάζονται στην δραστηριότητα. Αυτό θα επιτρέψει στις 

συμμετέχουσες να προχωρήσουν τις σκέψεις τους παρέχοντας πιο ανοιχτή υποστήριξη, το οποίο 

θα τους εφιστά την προσοχή σε βασικές λεπτομέρειες, χωρίς να είναι περιγραφική. Κατά τη 

διάρκεια της προετοιμασίας του προγράμματος, οι εκπαιδευτές/τριες μπορούν να 

προσπαθήσουν να προτείνουν καθοδηγητικές ερωτήσεις που σχετίζονται με καθημερινές 

Τυπώστε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο για να 

αξιολογήσετε πόσο 

χρήσιμη υπήρξε αυτή η 

δραστηριότητα 

1.Διαφωνώ 

κάθετα 

2. Διαφωνώ 3. Συμφωνώ 
4. Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Οι στόχοι της 

δραστηριότητας ήταν 

καθαρά διατυπωμένοι 

    

Υπήρχαν επαρκείς 

ευκαιρίες για την ενεργή 

συμμετοχή μου 

    

Οι δραστηριότητες μου 

πρόσφεραν καινούργιες 

γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις 

    

Όλες μου οι ερωτήσεις 

απαντήθηκαν 
    

Το υλικό των 

δραστηριοτήτων ήταν 

χρήσιμο 

    

Είχα τα εργαλεία και τον 

εξοπλισμό για την 

υλοποιήσω την 

δραστηριότητα 

    



δραστηριότητες που συνεπάγονται τέτοιους μαθηματικούς υπολογισμούς, όπως τα ψώνια για το 

παντοπωλείο, η παραλαβή ρέστων κ.λπ. 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ "Η εμπνευσμένη ιστορία μιας γυναίκας σαν εσένα" - παρουσιάστηκε από την "Startup 

Refugees", μια αστική και κοινωνική οργάνωση που υποστηρίζει πρόσφυγες και 

μετανάστες να αποκτήσουν πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση". 

 

➢ Η Ojuolape που είναι σχεδιάστρια μόδας με πάθος για το καλό είναι μια ιστορία που θα 

μας εμπνεύσει όλους. Δημιούργησε τη δική της μάρκα ηθικής μόδας με την ονομασία 

"Heybeautycollections" ενώ ζούσε και εργαζόταν στη Νιγηρία. Αφού μετακόμισε στη 

Φινλανδία το 2016, η Ojuolape είχε να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, μία από τις 

οποίες ήταν αυτή της εύρεσης της θέσης της σε ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό τοπίο. Το 

2020, η Ojuolape συμμετείχε στο μάθημα επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το 'Startup 

Refugees' στο Oulu, το οποίο είχε σχεδιαστεί για να διδάξει στις εκπαιδευόμενες  τα πάντα 

για τη φινλανδική αγορά. Σήμερα, διευθύνει με επιτυχία το 'Heybeautycollections' στη 

Φινλανδία, μια εταιρεία που συνδυάζει ένα ευρύ φάσμα αφρικανικής μόδας μαζί με 

ευρωπαϊκά στυλ. Όλα τα προϊόντα προμηθεύονται με βιώσιμο τρόπο και κατασκευάζονται 

από γυναίκες ράφτες στη Νιγηρία. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-

6744537846922674176-aLTg 

 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

 

❖ Το 'Mathsplayground.com' είναι ένας μαθηματικός πόρος εκμάθησης μαθηματικών που 

επικεντρώνεται στην επανάληψη των βασικών μαθηματικών πράξεων και υπολογισμών 

που χρησιμοποιούνται από όλους στην καθημερινή τους ζωή. Επιπλέον, τα διαδικτυακά 

κουίζ και παιχνίδια αποτελούν έναν διασκεδαστικό τρόπο που προορίζεται να 

λειτουργήσει ως επανάληψη χωρίς το άγχος των πραγματικών ασκήσεων και εξετάσεων. 

Προσφέρει ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης με την ποικιλία των επιπέδων δυσκολίας που 

https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg
https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg


αντιστοιχούν στα συνήθη σχολικά επίπεδα. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.mathplayground.com/    

❖ Στο άρθρο "Πώς να βελτιώσετε τις αριθμητικές σας δεξιότητες", ο Oliver Mcaninch 

εμβαθύνει σε ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να βελτιώσει τις αριθμητικές του 

δεξιότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σημασία της αξιοποίησης του χρόνου του στο 

έπακρο, της πίστης στον εαυτό του, του να μην αφήνει τα λάθη να τον αποθαρρύνουν, 

του να παίζει παιχνίδια και να χρησιμοποιεί τους αριθμούς στην πραγματική ζωή. Ο 

Mcaninch τονίζει τη σημασία του να μην τρομάζει κανείς από τους αριθμούς και τη γόνιμη 

εξεύρεση εργαλείων και μεθόδων που λειτουργούν για το εκάστοτε άτομο. Σύνδεσμος 

αναφοράς: https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-your-numeracy-

skills/   

❖ Στο άρθρο "Πώς να τηρήσετε τον προϋπολογισμό", ο αναγνώστης λαμβάνει απλές 

συμβουλές για το πώς να τηρήσει καλύτερα τον προϋπολογισμό- πώς να καταρτίσει ένα 

ακριβές σχέδιο δαπανών- πώς να θέσει στόχους- όρια δαπανών χωρίς σοβαρές 

στερήσεις- πώς να εργαστεί για το μέλλον- πώς να δημιουργήσει οδοφράγματα και 

εμπόδια στις δαπάνες- πώς να ανταμείψει τον εαυτό του και επίσης τη σημασία του να 

θυμάται κανείς τον επιδιωκόμενο προορισμό του. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-budget/   

❖ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τους εκπαιδευομένους σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το αυτοκατευθυνόμενο υλικό ηλεκτρονικής 

μάθησης. 

Παράρτημα  

Στιγμιότυπα οθόνης από το  www.mathplayground.com 

 

http://www.mathplayground.com/


 

 

 

 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητ

ας 

Τίτλος  



U2A2 
Το παιχνίδι του φασολιού 

Κάθε μέρα κάνουμε επιλογές με βάση αυτά που εκτιμούμε ως σημαντικά, 

αξιολογώντας αν ο χρόνος, η ενέργεια και τα χρήματά μας αξίζουν τον 

κόπο. Αυτό το παιχνίδι, προσαρμοσμένο από το 20 Bean Salary, θα σας 

βοηθήσει να ανακαλύψετε σε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς να ξοδεύετε 

χρήματα και πώς οι προσωπικές σας εμπειρίες και αξίες επηρεάζουν τις 

αποφάσεις σας για τη διαχείριση των χρημάτων σας. 

Στόχοι 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: 

- Να εξασκηθούν στα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας το «Παιχνίδι του 

φασολιού», 

- Να κατανοήσουν τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ένας περιορισμένος προϋπολογισμός στις 

δαπάνες τους, 

- Να προβληματιστούν σχετικά με τις προσωπικές τους επιλογές για τον προϋπολογισμό. 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικό: Υλικό: Εκτύπωση του παιχνιδιού (BEAN MAP), συμπεριλαμβανομένων των 

ερωτήσεων που θα χρειαστείτε κατά τη διάρκεια του απολογισμού (βλ. παράρτημα), 

Κάρτες σημειωμένες από το #1 έως το #12 για τον δεύτερο γύρο του παιχνιδιού και γράψτε 

την αντίστοιχη δήλωση σε κάθε κάρτα και τοποθετήστε τις με την όψη προς τα κάτω στο 

τραπέζι (βλ. παράρτημα)- Ένα μεγάλο σακουλάκι αποξηραμένα φασόλια- Χρωματιστά 

στυλό, post its. 

❖ Διάρκεια: 45-60 λεπτά  

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10-15 άτομα 

Οδηγίες  

Πώς να παίξετε 

Αυτό το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μεμονωμένα, αλλά τα βέλτιστα αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται παίζοντας σε μια ομάδα 2 ή περισσότερων ατόμων. Χωρίστε τις 

εκπαιδευόμενες σε ομάδες τουλάχιστον 2 και όχι πάνω από 5 ατόμων. Κάθε άτομο/ομάδα 

λαμβάνει 20 φασόλια και ένα σετ φύλλων κατηγοριών δαπανών. Το άτομο/ομάδα πρέπει 

να αποφασίσει πώς θα ξοδέψει το "εισόδημά" του με βάση τις συνθήκες ζωής, τις αξίες και 

τους στόχους του. Κάθε στοιχείο έχει έναν καθορισμένο αριθμό τετραγώνων που δείχνει 

πόσα φασόλια χρειάζονται για να "πληρώσουν" το συγκεκριμένο στοιχείο. 

 



ΓΥΡΟΣ #1 

Πρώτον, κάθε άτομο/ομάδα πρέπει να επιλέξει ένα στοιχείο σε κάθε μία από τις κατηγορίες 

με τα χρυσά αστέρια (Τροφή, Στέγαση, Επίπλωση, Μεταφορά, Ασφάλιση και Ένδυση & 

Πλύσιμο ρούχων). Μόλις ολοκληρώσετε την επιλογή ειδών στις απαιτούμενες κατηγορίες, 

συνεχίστε να επιλέγετε είδη μέχρι να εξαντλήσετε το εισόδημά σας των 20 φασολιών. 

 

ΓΥΡΟΣ #2 

Το εισόδημά σας μόλις μειώθηκε στα 13 φασόλια. Τι θα εγκαταλείψετε;  

Ποιες αλλαγές θα κάνετε; 

Κάντε αλλαγές μέχρι να έχετε μόνο 13 φασόλια στα φύλλα δαπανών σας. 

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε... κάθε ομάδα πρέπει να επιλέξει 2 

τυχαίες κάρτες από το 1 έως το 12 παρακάτω.  

#1: Έσπασες το πόδι σου.  Αν έχετε ασφάλεια υγείας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.  Αν 

δεν έχετε ασφάλιση υγείας, πάρτε 3 φασόλια. 

 

#2: Μόλις πήρατε αύξηση 2 φασολιών!  Αποφασίστε πού θα πρέπει να δαπανηθεί. 

 

#3: Η αγορά ακινήτων ανθεί και οι ιδιοκτήτες έχουν αυξήσει τα ενοίκια φέτος. Αν μένετε με 

συγγενείς, μην κάνετε τίποτα. Αν μοιράζεστε ένα διαμέρισμα με συγκάτοικους ή ζείτε μόνοι 

σας, αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 

#4: Ο λογαριασμός της καλωδιακής σας τηλεόρασης έχει αυξηθεί. Αν δεν έχετε καλωδιακή 

τηλεόραση, μην κάνετε τίποτα. Αν έχετε καλωδιακή, πρέπει να μετακινήσετε ένα από τα 

φασόλια σας στην καλωδιακή από άλλο σημείο. 

 

#5: Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται καινούργια λάστιχα.   Αν δεν έχετε αυτοκίνητο, μην κάνετε 

τίποτα. Αν έχετε αυτοκίνητο, αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 

#6: Ο καλύτερός σας φίλος παντρεύεται και σας ζήτησε να είστε στο γαμήλιο πάρτι.  

Μεταφέρετε 3 φασόλια στην τελευταία κατηγορία με τίτλο Δώρα από άλλη τοποθεσία. 

 

#7: Το χειμερινό σας παλτό έχει σκιστεί και δεν μπορεί να επισκευαστεί. Πρέπει να το 

αντικαταστήσετε. Αφαιρέστε 1 φασόλι. 



 

#8: Ο φούρνος μικροκυμάτων σας χάλασε και πρέπει να τον αντικαταστήσετε. Αφαιρέστε 

1 φασόλι. 

 

#9: Μια διαρροή κλιματιστικού από τον επάνω γείτονά σας κατέστρεψε τον υπολογιστή 

σας. Αν έχετε ασφάλεια ενοικιαστή, μην κάνετε τίποτα. Αν δεν έχετε ασφάλεια ενοικιαστή, 

αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 

#10: Η σόμπα στο διαμέρισμά σας χάλασε και ο ιδιοκτήτης σας ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί 

ένας μήνας για να την αντικαταστήσει.  Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το μεσαίο τμήμα 

της κατηγορίας Τροφίμων [3 φασόλια], καθώς δεν μπορείτε να μαγειρέψετε ζεστό φαγητό 

στο σπίτι- κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές στην κατανομή των φασολιών σας. 

 

#11: Οι φίλοι σας συμμετέχουν σε ένα καλοκαιρινό μερίδιο σε ένα παραλιακό σπίτι για το 

καλοκαίρι και σας ζήτησαν να τους ακολουθήσετε. Αν αποφασίσετε να το κάνετε αυτό, 

πρέπει να κατανείμετε 3 φασόλια στο τελευταίο τμήμα της κατηγορίας Αναψυχή.  Αν 

αποφασίσετε να αρνηθείτε αυτή την ευκαιρία, μην κάνετε τίποτα. 

 

#12: Το στρώμα του κρεβατιού σας καταστράφηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.  

Αφαιρέστε 1 φασόλι. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Κάθε μέρα κάνουμε επιλογές με βάση αυτά που εκτιμούμε ως σημαντικά, αξιολογώντας αν 

ο χρόνος, η ενέργεια και τα χρήματά μας αξίζουν τον κόπο. Αυτό το παιχνίδι, 

προσαρμοσμένο από το 20 Bean Salary, θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε σε τι είναι πιο 

σημαντικό για εσάς να ξοδεύετε χρήματα και πώς οι προσωπικές σας εμπειρίες και αξίες 

επηρεάζουν τις αποφάσεις σας για τη διαχείριση των χρημάτων σας. Διαχείριση χρημάτων 

σημαίνει να κάνεις επιλογές. Ποτέ δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα διαθέσιμα για όλα τα 

πράγματα που θα θέλαμε να έχουμε ή να κάνουμε. Αυτό το παιχνίδι θα σας βοηθήσει να 

αποφασίσετε τι είναι πιο σημαντικό για εσάς. 

Απολογισμός 



 

Εκτός από το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει επίσης να 

θέτει αυτές τις ερωτήσεις στις εκπαιδευόμενες μετά από κάθε γύρο. 

 

#1ος ΓΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ 

Γιατί επιλέξατε τα στοιχεία που επιλέξατε;  

Με ποιους τρόπους επηρεαστήκατε από τις αξίες σας; Οι στόχοι σας; Οι προηγούμενες 

εμπειρίες σας; 

Συγκρίνετε σε τι ξοδέψατε τα φασόλια σας με ένα άλλο άτομο/ομάδα. 

 

#2ος ΓΥΡΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-  ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  

Τυπώστε ένα σύντομο 

ερωτηματολόγιο για να 

αξιολογήσετε πόσο 

χρήσιμη υπήρξε αυτή η 

δραστηριότητα 

1.Διαφωνώ 

κάθετα 

2. Διαφωνώ 3. Συμφωνώ 
4. Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Οι στόχοι της 

δραστηριότητας ήταν 

καθαρά διατυπωμένοι 

    

Υπήρχαν επαρκείς 

ευκαιρίες για την ενεργή 

συμμετοχή μου 

    

Οι δραστηριότητες μου 

πρόσφεραν καινούργιες 

γνώσεις, δεξιότητες και 

στάσεις 

    

Όλες μου οι ερωτήσεις 

απαντήθηκαν 
    

Το υλικό των 

δραστηριοτήτων ήταν 

χρήσιμο 

    

Είχα τα εργαλεία και τον 

εξοπλισμό για την 

υλοποιήσω την 

δραστηριότητα 

    



Τι είδους αντικείμενα επιλέξατε να εγκαταλείψετε; Γιατί; Τι μάθατε για τον εαυτό σας και 

τα χρήματα σε αυτή τη διαδικασία;  

Συγκρίνετε τις επιλογές σας για περικοπές στον προϋπολογισμό με ένα άλλο άτομο/μια 

άλλη ομάδα. 
 

Follow-up 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

Πηγές: 

❖ Parker, L. (n..d.). The Bean Game. Washington State University Extension, Family 

Resource Management Specialist. 

❖ https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ 

Παράρτημα  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΣΟΛΙΟΥ 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

❏ Τυπωμένες κάρτες με τις αντίστοιχες φράσεις από το #1 έως το #12. 

❏ Τυπώστε ένα Bean Map για κάθε ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των 

ερωτήσεων για τους δύο γύρους 

❏ Σακούλα με ξερά φασόλια 

 

Κάθε μέρα κάνουμε επιλογές με βάση αυτά που εκτιμούμε ως σημαντικά, αξιολογώντας 

αν ο χρόνος, η ενέργεια και τα χρήματά μας αξίζουν τον κόπο. Αυτό το παιχνίδι, 

προσαρμοσμένο από το 20 Bean Salary, θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε σε τι είναι πιο 

σημαντικό για εσάς να ξοδεύετε χρήματα και πώς οι προσωπικές σας εμπειρίες και αξίες 

επηρεάζουν τις αποφάσεις σας για τη διαχείριση των χρημάτων σας. 

 

BEAN MAP  

 

 

https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/


 

⭐ 

 

Housing 

⭐ 

 

Food 

Living with family, 

sharing cost of utilities  

Cook at home; dinner out 

once a week  

Share an apartment or 

house with roommates  

Frequent fast food lunches 

and weekly dinner out  

Rent your own place 

 

All meals away from home 

 

 

 

 

⭐ 

 

 

Insurance 

⭐ 

 

Clothing 

 

Auto 

No coverage (ONLY 

if select no car 

below) 

No cost Clothing Wear present wardrobe No cost 

Liability coverage 

only  

Shop at discount or thrift 

stores  

Comprehensive 

coverage  

Shop for new clothes 

 

Health and 

Disability 

No coverage No cost Shop for designer 

clothes  

Basic health 

coverage  

Laundry Do laundry at parents’ 

house 

No cost 

 
Property No coverage No cost 

 
Use laundromat; some 

dry cleaning  

 
Renters insurance 

  
Rent or purchase 

washer and dryer  

 

 Transportation Recreation 



⭐ 

 

Walk or bike No cost  

 

 

 

 

 

 

Hiking, hanging out with friends, 

scrolling your phone 

No cost 

Ride bus or join carpool 

 

Streaming service for music, TV, 

movies  

Buy fuel for family car 

 

Movie theaters, gym membership, 

clubs or hobby groups  

Buy a used car and gas 

 

 

Concerts, sporting events 

 

 Buy new car and gas 

 

 

 Big vacations 

 

 

⭐ 

 

Furnishings  

 

 
 

Communication 

Second-hand from relatives or 

friends 

No cost No phone No cost 

Buy at a garage sale, thrift shop, 

or used online  

Phone with limited data 

 

Rent furniture or live in furnished 

apartment  

Phone with unlimited data 

 

 Buy new furniture 

 

 Wifi at your home 

 

 

 

 

Personal Care  

 

Gifts 

Basic products: soap, shampoo, 

toothpaste, make-up, etc.  

Make your own 

 
 

Occasional professional haircuts, 

basic personal care products  

Purchase cards or small gifts 

occasionally  



Regular hairstyling, nails, name 

brand personal care products 

 

Purchase frequent gifts for family 

and friends  

 
 Contributions to charities and/or 

religious groups  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savings 

Keep cash in a piggy bank at home No cost 

5% of income 

 

10% of income 

 

Invest for retirement 

 

 

 

Directions: Use your Bean Map above to answer the questions below. 

 

 

 

 

 

Μέρος I: Ερωτήσεις για τον πρώτο γύρω συζητήσεων 

 

1. Εξηγήστε τη λογική σχετικά με το πώς ξοδέψατε τον εισόδημα των 20 φασολιών.  



 

 

 

 

 

2. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε τις αξίες σας γύρω από τα χρήματα. Στη 

συνέχεια, εξετάστε τις τρεις με τέσσερις πρώτες κατηγορίες στις οποίες ξοδεύετε τα 

περισσότερα από τα φασόλια σας. Πώς αυτές οι επιλογές αντικατοπτρίζουν τις αξίες 

σας γύρω από τα χρήματα; 

 

 

 

 

 

3. Συγκρίνετε σε τι ξοδέψατε τα φασόλια σας με έναν άλλο μαθητή της ομάδας σας. Ποιες 

ομοιότητες και διαφορές παρατηρήσατε;  

Ομοιότητες Διαφορές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος II: Ερωτήσεις για το δεύτερο γύρω συζητήσεων 
 



 

4. Σκεφτείτε πώς επιλέξατε να αφαιρέσετε τα 7 φασόλια. Τι συμβιβασμούς έπρεπε να κάνετε; 

Πώς αποφασίσατε ποιες κατηγορίες θα μειώνατε; 

 

 

 

 

 

5. Τι μάθατε για τον εαυτό σας και τις αξίες σας γύρω από τα χρήματα μέσα από τη διαδικασία 

περικοπής του προϋπολογισμού σας; 

 

 

 

 

 

6. Συγκρίνετε τις επιλογές σας για τη μείωση του προϋπολογισμού με έναν άλλο μαθητή της 

ομάδας σας. Ποιες ομοιότητες και διαφορές παρατηρήσατε;  

Ομοιότητες Διαφορές 

 

 

 

 

 

 

Μέρος III: Αναστοχασμός 

 

7. Σας εξέπληξε το κόστος κάποιας από τις κατηγορίες και τις επιλογές; Ποιες από αυτές και γιατί; 

 



 

 

 

8. Ποιες προηγούμενες εμπειρίες στη ζωή σας επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο θα κατανέματε 

τα φασόλια σας στον προϋπολογισμό σας; 

 

 

 

 

 

9. Ποια 3 βασικά συμπεράσματα αποκομίσατε από αυτή τη δραστηριότητα που θα σας 

βοηθήσουν να δημιουργήσετε ισχυρούς, ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς για τον εαυτό σας στο 

μέλλον;  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΑΡΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 

Εκτυπώστε τις κάρτες και αριθμήστε τις από το #1 έως το #12 

 

#1: Έσπασες το πόδι σου.  Εάν έχετε ασφάλιση υγείας, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.  

Εάν δεν έχετε ασφάλιση υγείας, αφαιρέστε 3 φασόλια. 

 

#2: Μόλις πήρατε αύξηση 2 φασολιών!  Αποφασίστε πού θα πρέπει να δαπανηθούν. 

 

#3: Η αγορά ακινήτων ανθεί και οι ιδιοκτήτες έχουν αυξήσει τα ενοίκια φέτος. Αν μένετε 

με συγγενείς, μην κάνετε τίποτα. Αν μοιράζεστε ένα διαμέρισμα με συγκάτοικους ή ζείτε 

μόνοι σας, αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 



#4: Ο λογαριασμός της καλωδιακής σας τηλεόρασης έχει αυξηθεί. Αν δεν έχετε 

καλωδιακή τηλεόραση, μην κάνετε τίποτα. Αν έχετε καλωδιακή, πρέπει να μετακινήσετε 

ένα από τα φασόλια σας στην καλωδιακή από άλλο σημείο. 

 

#5: Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται καινούργια λάστιχα.   Αν δεν έχετε αυτοκίνητο, μην 

κάνετε τίποτα. Αν έχετε αυτοκίνητο, αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 

#6: Ο καλύτερός σας φίλος παντρεύεται και σας ζήτησε να είστε στο γαμήλιο πάρτι.  

Μεταφέρετε 3 φασόλια στην τελευταία κατηγορία με τίτλο Δώρα από άλλη τοποθεσία. 

 

#7: Το χειμερινό σας παλτό έχει σκιστεί και δεν μπορεί να επισκευαστεί. Πρέπει να το 

αντικαταστήσετε. Αφαιρέστε 1 φασόλι. 

 

#8: Ο φούρνος μικροκυμάτων σας χάλασε και πρέπει να τον αντικαταστήσετε. Αφαιρέστε 

1 φασόλι. 

 

#9: Μια διαρροή κλιματιστικού από τον επάνω γείτονά σας κατέστρεψε τον υπολογιστή 

σας. Αν έχετε ασφάλεια ενοικιαστή, μην κάνετε τίποτα. Αν δεν έχετε ασφάλεια ενοικιαστή, 

αφαιρέστε 2 φασόλια. 

 

#10: Η σόμπα στο διαμέρισμά σας χάλασε και ο ιδιοκτήτης σας ενημέρωσε ότι θα 

χρειαστεί ένας μήνας για να την αντικαταστήσει.  Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το 

μεσαίο τμήμα της κατηγορίας Τροφίμων [3 φασόλια], καθώς δεν μπορείτε να μαγειρέψετε 

ζεστό φαγητό στο σπίτι- κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές στην κατανομή των 

φασολιών σας. 

 

#11: Οι φίλοι σας συμμετέχουν σε ένα καλοκαιρινό μερίδιο σε ένα παραλιακό σπίτι για το 

καλοκαίρι και σας ζήτησαν να τους ακολουθήσετε. Αν αποφασίσετε να το κάνετε αυτό, 

πρέπει να κατανείμετε 3 φασόλια στο τελευταίο τμήμα της κατηγορίας Αναψυχή.  Αν 

αποφασίσετε να αρνηθείτε αυτή την ευκαιρία, μην κάνετε τίποτα. 

 

#12: Το στρώμα του κρεβατιού σας καταστράφηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.  

Αφαιρέστε 1 φασόλι. 

 



Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U2A3 Money Management Game 

Στόχοι 

- Για να μάθετε για τη διαχείριση χρημάτων 

- Να αναπτύξουν υγιείς χρηματικές συνήθειες 

- Να γίνουν ικανοί στον προϋπολογισμό 

Η διαχείριση των χρημάτων είναι μια δεξιότητα που πρέπει να μαθευτεί, και πολλοί άνθρωποι 

φτάνουν στην ενηλικίωση χωρίς ποτέ να αποκτήσουν τα εργαλεία για να την κάνουν καλά. 

Εσείς ως εκπαιδευτής/τρια μπορείτε να βοηθήσετε τις μετανάστριες να αναπτύξουν υγιείς 

χρηματικές συνήθειες και να εντοπίσουν τις περιττές δαπάνες, εμπλέκοντάς τες σε παιχνίδια 

διαχείρισης χρημάτων και κατάρτισης προϋπολογισμού. Αυτά τα παιχνίδια δίνουν στις 

μετανάστριες την ευκαιρία να εξασκήσουν τις δεξιότητες διαχείρισης χρημάτων με ευχάριστο 

και συνεργατικό τρόπο. 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: καφέ χαρτοσακούλες, στυλό από τσόχα, αποδείξεις αγοράς, κάρτες, στυλό και χαρτί 

❖ Διάρκεια: 45-60 λεπτά  

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10-15 άτομα 

Οδηγίες  

- Ζητήστε από τις μετανάστριες να φέρουν τρεις αποδείξεις από πρόσφατες αγορές για να τις 

χρησιμοποιήσουν σε αυτό το παιχνίδι "ανάγκες εναντίον επιθυμιών" (ανατρέξτε στο 

παράρτημα για να δείτε την εικόνα).  

- Για να προετοιμαστείτε για αυτό το παιχνίδι, ονομάστε μια χάρτινη σακούλα φαγητού ως 

επιθυμίες και μια άλλη ως ανάγκες.  

- Όταν οι εκπαιδευόμενοι φτάσουν στην τάξη, ζητήστε τους να τοποθετήσουν τις τρεις 

αποδείξεις τους στο θρανίο τους. Αν η απόδειξη περιέχει περισσότερα από ένα αντικείμενα, 

ζητήστε τους να κυκλώσουν ή να επισημάνουν ένα από τα αντικείμενα.  

- Στη συνέχεια, ζητήστε από κάθε συμμετέχουσα να γράψει το όνομά του στο πίσω μέρος των 

αποδείξεων. Μαζέψτε τις αποδείξεις από τις εκπαιδευόμενες. 

- Ζητήστε από μία εθελόντρια εκπαιδευόμενη να έρθει στην τάξη και να ταξινομήσει τις 

αποδείξεις.  

- Μόλις οι αποδείξεις ταξινομηθούν, ελέγξτε την ταξινόμησή τους. Αν ταξινομήσανε σωστά, 

επιβραβεύστε τους για τη σκληρή δουλειά τους.  

- Στη συνέχεια, προκαλέστε τις μετανάστριες να προσδιορίσουν ποιες αγορές είναι 

απαραίτητες και ποιες είναι αναλώσιμες σε αυτή την προσομοίωση σταθερού εισοδήματος.  



- Για να προετοιμάσετε αυτό το παιχνίδι, γράψτε τις πιθανές αγορές σε κάρτες ευρετηρίου. 

Μαζί με κάθε αντικείμενο, γράψτε την τιμή της αγοράς. Δημιουργήστε δύο πανομοιότυπα 

αντίγραφα αυτών των καρτών. Χρησιμοποιώντας το ένα σετ καρτών, διαχωρίστε τα 

απαραίτητα αντικείμενα από τα περιττά. Προσθέστε το κόστος των απαραίτητων 

αντικειμένων. Ανακατέψτε τις κάρτες. 

- Στη συνέχεια, χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σας σε δύο ομάδες. Γράψτε στον πίνακα τον 

αριθμό στον οποίο καταλήξατε προσθέτοντας τα απαραίτητα αντικείμενα.  

- Εξηγήστε στις μετανάστριες ότι μόλις έχουν τεθεί σε καθεστώς σταθερού εισοδήματος και 

ότι έχουν στη διάθεσή τους μόνο το ποσό που γράφτηκε στον πίνακα για να ξοδέψουν.  

- Δώστε σε κάθε ομάδα ένα σετ από τις κάρτες που ετοιμάσατε και ζητήστε τους να εργαστούν 

ως ομάδα για να ταξινομήσουν τις κάρτες και να καθορίσουν ποια αντικείμενα που 

αναγράφονται στις κάρτες θα αγόραζαν αν είχαν στη διάθεσή τους μόνο το ποσό που 

αναγράφεται στον πίνακα.  

- Αφήστε τους να ταξινομήσουν τις κάρτες, επιλέγοντας τα πιο σημαντικά αντικείμενα και 

προσθέτοντας τις αξίες μέχρι να επιλέξουν τις κάρτες που ισούνται με το ποσό που 

αναγράφεται στον πίνακα.  

- Η ομάδα που θα ολοκληρώσει πρώτη την εργασία κερδίζει. 

- Μετά από αυτή τη διασκεδαστική δραστηριότητα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 

πολυάσχολο παιχνίδι υπολογισμού του προϋπολογισμού για τις εκπαιδευόμενες σας. Για να 

δημιουργήσετε αυτό το παιχνίδι, καταγράψτε τα είδη εισοδήματος και τα έξοδα σε κάρτες 

ευρετηρίου. Σε κάθε κάρτα, γράψτε μια πρόταση που εξηγεί τα χρήματα που εισέρχονται ή 

εξέρχονται από τον φανταστικό προϋπολογισμό. Δημιουργήστε αρκετές κάρτες ώστε κάθε 

συμμετέχουσας να έχει 10 κάρτες. (Ένα παράδειγμα για αυτό μπορείτε να βρείτε στο 

παρακάτω παράρτημα).  

- Επιτρέψτε στις εκπαιδευόμενες σας να τραβήξουν τυχαία 10 κάρτες ο καθένας.  

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες να κρατήσουν τις κάρτες με την όψη προς τα κάτω και να βγάλουν 

ένα φύλλο χαρτί.  

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες  ότι τα εισοδήματα και οι δαπάνες αναγράφονται στις κάρτες που 

τράβηξαν στην πόρτα.  

- Καθοδηγήστε τους να χρησιμοποιήσουν το φύλλο χαρτιού τους και να υπολογίσουν το 

συνολικό ποσό των χρημάτων που θα τους έμενε στο τέλος του μήνα, αν οι κάρτες που 

τράβηξαν αντιπροσώπευαν το πραγματικό προφίλ των εσόδων και των εξόδων τους. 



- Ενθαρρύνετε τις μετανάστριες να τρέξουν στους υπολογισμούς του πολυάσχολου 

προϋπολογισμού τους και επιβραβεύστε τη μαθήτρια που θα ολοκληρώσει πρώτη τους 

υπολογισμούς. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Τα παιχνίδια είναι αρκετά εύκολο να παιχτούν, αλλά χρειάζονται λίγη προετοιμασία πριν 

από τη συνεδρία.  

2) Καλό είναι να χρησιμοποιείτε χρωματιστές κάρτες ευρετηρίου και αν έχετε χρόνο μπορείτε 

επίσης να τις διακοσμήσετε ή να κολλήσετε μια εικόνα του αντικειμένου για να τις κάνετε πιο 

ελκυστικές.  

3) Θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό των μεταναστριών που θα παρευρεθούν για να 

βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετές κάρτες και υλικά για να τα δώσετε σε όλες. 

Απολογισμός 

Print the 

small 

evaluation 

questionnaire 

to gauge the 

extent of 

helpfulness 

of this game 

1. 

Strongly 

disagree 

2. 

Somewhat 

disagree 

3. 

Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 

The goals of 

the training 

were clearly 

defined 

    

There was 

sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα ήταν επίσης ιδανικό να θέσετε στις εκπαιδευόμενες καθοδηγητικές 

ερωτήσεις, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, ενώ εργάζονται σε αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό 

θα επιτρέψει στις μετανάστριες να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης 

παρέχοντας πιο ανοιχτή υποστήριξη που θα τους εφιστά την προσοχή σε βασικές 

λεπτομέρειες χωρίς να είναι περιγραφική. Κατά τη διάρκεια αυτής της παραπάνω 

διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί από τις μαθήτριες να προβληματιστούν σχετικά με άλλες 

δαπάνες που μπορεί να μην αναφέρονται στις κάρτες που ζωγράφισαν στην πόρτα. Θέστε 

ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά εμφανίζονται τέτοιες δαπάνες και τις καταστάσεις που 

δημιουργούν. Θα ήταν επίσης ιδανικό να βρεθεί κάποιος που είναι πρόθυμος να μοιραστεί 

μια πραγματική εμπειρία και πιθανές συμβουλές και συστάσεις. 

The games 

provided me 

with new 

knowledge, 

skills and 

competences 

    

I got most of 

my questions 

answered 

during the 

training  

    

The Υλικάs for 

the training 

were helpful 

    

I had the tools 

and equipment 

that I needed 

for the tasks 

    

 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Οι διδασκαλίες της Brigitte Hyacinth, η οποία είναι διεθνής ομιλήτρια, συγγραφέας 

μπεστ σέλερ και πρωτοπόρος σε θέματα ηγεσίας, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνητής 



νοημοσύνης (AI) και ψηφιακού μετασχηματισμού, μπορούν να αξιοποιηθούν από 

οποιονδήποτε ακολουθεί την αναζήτηση της αναβάθμισης της κατάστασης στη ζωή. Η 

Hyacinth είναι πολύ διάσημη για τα προτεινόμενα μοντέλα ηγεσίας της, τα οποία 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πραγματικότητα της ταπεινότητας, το πεδίο εφαρμογής 

της αυθεντικότητας, την αξία της ακεραιότητας και τη σημασία της ελπίδας. Η Brigitte 

Hyacinth δημοσίευσε πέντε βιβλία τα οποία είναι όλα αξιοσημείωτα για πολλούς που 

ενδιαφέρονται για την ηγεσία και όλες τις προεκτάσεις της. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://brigettehyacinth.com 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- "Οικονομικός αλφαβητισμός" - Αυτό το βίντεο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που μπορεί να 

βοηθήσει στη διαδικασία κατανόησης του οικονομικού αλφαβητισμού. Επιτυχημένοι 

άνθρωποι και επαγγέλματα δίνουν τις συμβουλές τους σε ανθρώπους που αναζητούν 

καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Διερευνά επίσης τη διαχείριση των δαπανών, τις 

οικονομικές προτεραιότητες και τις βέλτιστες πρακτικές στο σενάριο. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.youtube.com/watch?v=4j2emMn7UaI 

 

- 'Financial Literacy - A Beginners Guide to Financial Education'- Αυτό το βίντεο είναι ένας 

διασκεδαστικός και πρακτικός οδηγός για αρχάριους σχετικά με τον οικονομικό αλφαβητισμό. 

Η Charlee Wayne θίγει τα σημεία του εισοδήματος, του τρόπου ζωής, της ζήτησης για καριέρα 

και της ανησυχίας για την επαγγελματική ολοκλήρωση. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.youtube.com/watch?v=4XZIv4__sQA 

 

Παράρτημα  

  Αποδείξεις Θάλω vs Χρειάζομαι 



 

 

Παιχνίδι υπολογισμού του προϋπολογισμού 

Η ανάπτυξη ενός πολυάσχολου παιχνιδιού υπολογισμού του προϋπολογισμού για τις 

εκπαιδευόμενες περιλαμβάνει την έκδοση ενός καταλόγου που περιλαμβάνει τύπους εσόδων 

και έξοδα σε κάρτες ευρετηρίου. Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να κάνει τις εκπαιδευόμενες 

να προβληματιστούν σχετικά με το τι είναι πραγματικά ανάγκη και τι είναι απλώς επιθυμία. Σε 

κάθε κάρτα θα υπάρχει μια πρόταση που θα εξηγεί τα χρήματα που εισέρχονται ή εξέρχονται 

από τον φανταστικό προϋπολογισμό. Αυτά τα φανταστικά έξοδα και έσοδα μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

- Αγοράζοντας ένα ζευγάρι παπούτσια 30 ευρώ 

- Λογαριασμοί κοινής ωφέλειας 100 ευρώ 

- Μαθητικό επίδομα €80 

- Κόστοι μεταφοράς €35 

- Χαρζτιλίκι για τα παιδιά €9 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U2A4 Μαθαίνοντας να περιηγούμε στο διαδίκτυο 

Στόχοι 

- Να χειρίζονται με ασφάλεια τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην καθημερινή 

ζωή 

- Να εκτελούν βασικές λειτουργίες υπολογιστών 

- Να χρησιμοποιούν τις βασικές λειτουργίες ενός δικτυακού τόπου 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικό: Αίθουσα εκπαίδευσης με τραπέζια 



❖ Διάρκεια: 1,5 ώρες: 5 λεπτά εξηγώντας τους στόχους αυτού του μικρού μαθήματος και 

ζητώντας την εμπειρία τους στους υπολογιστές, 10 λεπτά κάνοντας τα διάφορα μέρη του 

μαθήματος online, 10 λεπτά δοκιμάζοντας το, 15 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις - 45 

λεπτά συνολικά. 

❖ Αριθμός ομάδων: 10-15 άτομα 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, λόγω της πανδημίας Covid 19, ο κόσμος στρέφεται προς 

την ψηφιοποίηση λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν. Ο οικονομικός αλφαβητισμός 

μπορεί να διδαχθεί διαδικτυακά, αν κάποιος ξέρει πώς να πλοηγείται καλά στον 

τεχνολογικό εξοπλισμό. Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση για 

να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην πλοήγηση σε έναν ιστότοπο. 

Οδηγίες  

- Μπορείτε να ξεκινήσετε τη δραστηριότητά σας αναφέροντας ότι σήμερα οι υπολογιστές 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλων των πτυχών της ζωής μας, είτε βρισκόμαστε στο σπίτι 

αναζητώντας πληροφορίες ή ψυχαγωγία, είτε στο σχολείο αναζητώντας εκπαιδευτικό υλικό, 

είτε στο χώρο εργασίας μας, όπου τα περισσότερα αρχεία δεδομένων είναι πλέον ηλεκτρονικά 

και η χρήση της επεξεργασίας κειμένου και των λογιστικών φύλλων είναι εξίσου σημαντική με 

τη βασική γνώση. Ο πόρος "Ψηφιακές δεξιότητες" επικεντρώνεται στο να δώσει 

αυτοπεποίθηση σε άτομα που μπορεί να μην είναι συνηθισμένα στην καθημερινή λειτουργία 

των προσωπικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Στόχος είναι να κατευθύνει τους 

εκπαιδευόμενους σε σύντομους, εύκολους στην παρακολούθηση διαδικτυακούς πόρους που 

υπάρχουν ήδη δωρεάν σε διάφορες γλώσσες και μπορούν να βρεθούν χάρη σε πύλες όπως 

το Open Educational Resources Commons (www.oercommons.org) ή άλλες πιο προηγμένες 

διαδικτυακές πύλες μαθημάτων όπως το Coursera (www.coursera.org). 

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες σας ότι πρώτα θα μάθετε πώς να πλοηγείστε σε έναν ιστότοπο. 

Πείτε τους να πάνε στη διεύθυνση https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website 

- Πείτε τους να κάνουν κλικ στο "Start Course" και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα 3 εύκολα 

μέρη του βίντεο: α) Μέρος 1 Εισαγωγή, β) Μέρος 2 Εύρεση ενός ιστότοπου και γ) Μέρος 3 

Μέρη ενός ιστότοπου (ανατρέξτε στο Παράρτημα για επεξηγηματικές εικόνες). 

- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να το δοκιμάσουν μόνοι τους, μπαίνοντας σε άλλους 

ιστότοπους μέσω του Google. Ζητήστε τους να μπουν στο www.google.com στο πρόγραμμα 

περιήγησης και στη συνέχεια να αναζητήσουν το αγαπημένο τους κατάστημα ή εστιατόριο. 

- Ζητήστε τους να ψάξουν στα αποτελέσματα της αναζήτησης μέχρι να το βρουν και στη 

συνέχεια να κάνουν κλικ στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Ζητήστε τους να περιηγηθούν 

στον ιστότοπο και να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες. 



- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Για αυτή την εκπαίδευση θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

2) Θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα φορητό υπολογιστή ή tablet ανά δύο μετανάστριες. 

3) Βεβαιωθείτε ότι δίνεται χρόνος στις εκπαιδευόμενες να κρατήσουν προσωπικές σημειώσεις, 

ώστε να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτές όταν θα χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή/το 

διαδίκτυο μόνες τους. 

Απολογισμός 

Print the small 

evaluation 

questionnaire to 

gauge the extent 

of helpfulness of 

this game 

1.Strongly 

disagree 

2. Somewhat 

disagree 

3.Somewhat 

agree 

4.Strongly 

Agree 

The goals of the 

training were 

clearly defined 

    

There was 

sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

    

The games 

provided me with 

new knowledge, 

skills and 

competences 

    

I got most of my 

questions 

answered during 

the training  

    

The Υλικάs for the 

training were 

helpful 

    



 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Θα ήταν επίσης ιδανικό να θέσετε στις εκπαιδευόμενες καθοδηγητικές 

ερωτήσεις, είτε γραπτώς είτε προφορικώς, ενώ εργάζονται σε αυτή την εργασία. Αυτό θα 

επιτρέψει στις μετανάστριες να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης παρέχοντας 

πιο ανοιχτή υποστήριξη που θα τους εφιστά την προσοχή σε βασικές λεπτομέρειες χωρίς 

να είναι περιγραφική. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης μπορείτε να κάνετε στις 

εκπαιδευόμενες ερωτήσεις όπως 

- Μπορείτε να βρείτε τις διαφημίσεις σε αυτόν τον ιστότοπο; 

- Κάνουμε κλικ στις διαφημίσεις; Γιατί; Γιατί όχι; 

- Πώς επιστρέφετε στο Διαδίκτυο; 

- Πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένας ιστότοπος ανοίγει σε νέα καρτέλα; 

- Πώς μπορείτε να διαγράψετε μια καρτέλα; 

- Πού βρίσκεται η κύρια πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο; 

- Πώς το ξέρετε αυτό; 

 

I had the tools and 

equipment that I 

needed for the 

tasks 

    

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

Ιστορίας έμπνευσης: Γαλλία, Ισπανία, και όχι μόνο 

Η Janina Pescinski σε αυτό το άρθρο εμβαθύνει στην πραγματικότητα της 

περιθωριοποίησης και της στέρησης των δικαιωμάτων που συνήθως αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστριες. Στην Ευρώπη, οι μετανάστες αποκλείονται συνήθως από τις επίσημες πολιτικές 

διαδικασίες, όπως η ψηφοφορία και η υποψηφιότητα για δημόσια αξιώματα. Αυτό σημαίνει, 

κυρίως, ότι οι μεταναστευτικές πολιτικές υιοθετούνται χωρίς τη συμβολή τους. Η Πεσίνσκι 

προτείνει ότι μέσω της διαδικασίας θέσπισης των καθολικών δικαιωμάτων τους στη 

συνέλευση, το συνεταιρίζεσθαι και την έκφραση στη δημόσια σφαίρα, οι μετανάστες μπορούν 

να έχουν φωνή στην τοπική πολιτική και έτσι να αμφισβητήσουν το χάσμα μεταξύ επίσημης 

και ανεπίσημης πολιτικής. Τούτου λεχθέντος, δύο ενώσεις γυναικών μεταναστριών, στο 

Παρίσι και τη Βαρκελώνη αντίστοιχα, εργάζονται για την πολιτική ενδυνάμωση των γυναικών. 

Στο Παρίσι, η οργάνωση Action to Support Female Victims of Violence in Guinea (AFAVEG) 

συγκεντρώνει κεφάλαια για την ιατρική περίθαλψη και την εκπαίδευση γυναικών που έχουν 

https://unu.edu/author/janina-pescinski


πέσει θύματα βίας με πολιτικά κίνητρα στη Γουινέα. Είναι ενδιαφέρον ότι το άρθρο αυτό 

αναγνωρίζει επίσης ότι η ποικιλομορφία των εμπειριών των μεταναστριών δεν αναγνωρίζεται 

πάντα στις πολιτικές που τις αντιμετωπίζουν. Συνεχίζει να ορίζει ότι οι εμπειρίες των γυναικών 

μεταναστριών δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν απλουστευτικά λόγω του ότι είναι γυναίκες. 

Επιπλέον, πρέπει να αναγνωριστούν και άλλοι παράγοντες, όπως η φυλή, η κοινωνική τάξη, 

το μορφωτικό επίπεδο, η σεξουαλικότητα και άλλοι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, 

προκειμένου να εργαστούμε σε μια διατομεακή προσέγγιση της πολιτικής και συνδικαλιστικής 

συμμετοχής των μεταναστριών. Μια πρόσφατη έκθεση πολιτικής του Ινστιτούτου 

Παγκοσμιοποίησης, Πολιτισμού και Κινητικότητας του UNU (UNU-GCM) διατυπώνει 

συστάσεις σχετικά με το πώς οι τοπικές κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλουν στην 

ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών παρέχοντας μεγαλύτερη υποστήριξη στις ενώσεις 

τους και διευκολύνοντας τον διάλογο μεταξύ των εν λόγω ενώσεων και των κυβερνητικών 

οργάνων λήψης αποφάσεων. Σε διεθνές επίπεδο, η πρόσφατα υιοθετηθείσα Διακήρυξη της 

Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες παρέχει την ευκαιρία να διασφαλιστεί 

ότι τα δικαιώματα των γυναικών μεταναστριών θα λάβουν τη δέουσα προσοχή στα δύο 

παγκόσμια συμβόλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Οι τρόποι με τους 

οποίους οι γυναίκες μετανάστριες είναι σε θέση να ενδυναμωθούν πολιτικά χρήζουν 

αναγνώρισης και υποστήριξης προκειμένου να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων με παράλληλη 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-

beyond.html 

 

Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Το ‘Empowering women for stronger political parties’ είναι ένας οδηγός ορθών 

πρακτικών που αναπτύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει ως στόχο την προώθηση της 

πολιτικής συμμετοχής των γυναικών. Η προσέγγιση περιστρέφεται γύρω από το δικαίωμα των 

γυναικών να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, το οποίο κατοχυρώνεται από διάφορες διεθνείς 

συμβάσεις. Υποστηρίζει ότι τα πολιτικά κόμματα είναι το κλειδί για τη συμμετοχή των γυναικών 

στην πολιτική, καθώς είναι τα πολιτικά κόμματα που στρατολογούν και επιλέγουν τους 

https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-beyond.html
https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-beyond.html


υποψηφίους για τις εκλογές και που καθορίζουν την πολιτική ατζέντα μιας χώρας. Επιπλέον, 

υποστηρίζει ότι χωρίς πρόσβαση σε καθιερωμένα δίκτυα επιρροής, και με πολύ 

περιορισμένους πόρους, λίγα πρότυπα και μέντορες, και μερικές φορές ακόμη και 

περιορισμένη οικογενειακή και κοινοτική υποστήριξη, είναι κατανοητό ότι η συμμετοχή των 

γυναικών στα πολιτικά κόμματα παραμένει πολύ χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών. Ο 

Οδηγός προσδιορίζει στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να λάβουν τα πολιτικά κόμματα 

για την ενδυνάμωση των γυναικών. Είναι δομημένος σύμφωνα με τέσσερις φάσεις, 

ακολουθώντας την προσέγγιση του εκλογικού κύκλου. Ο Οδηγός παρέχει ορισμένες γενικές 

αρχές και μοιράζεται καλές πρακτικές για τους ενδιαφερόμενους φορείς για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση έργων. Δεν προδιαγράφει μια συγκεκριμένη φόρμουλα, αλλά παρέχει επιλογές 

για μεταρρυθμίσεις που προέρχονται από στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί από πολιτικά 

κόμματα σε όλο τον κόσμο. Σύνδεσμος αναφοράς: https://digitallearn.org/courses 

- Το Class central courses είναι μια διαδικτυακή πύλη που προσφέρει πάνω από 30.000 

διαδικτυακά μαθήματα στους τομείς του προγραμματισμού, της επιστήμης των υπολογιστών, 

της τέχνης και του σχεδιασμού και των επιχειρήσεων μεταξύ άλλων. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.class-central.com/course/open-education-by-blackboard-web-digital-literacies-

4146 

Παράρτημα  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U2A5 Candy Cashier 

Στόχοι 

• - Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία διαδραστικά 



• - Να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μαθηματικές συνδέσεις στο πλαίσιο της καθημερινής 

ζωής. 

• - Να ενισχύσετε την αριθμητική σας ικανότητα 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικό: Laptop, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ηχεία / ακουστικά, αίθουσα εκπαίδευσης με 

τραπέζια. 

❖ Διάρκεια: 1,5 ώρες: 10 λεπτά εξηγώντας τους στόχους αυτού του μικρού μαθήματος και 

ζητώντας την εμπειρία των μεταναστριών στους υπολογιστές, 10 λεπτά δείχνοντας πώς 

παίζεται το παιχνίδι, 20 λεπτά αφήνοντας τις μετανάστριες να εξασκηθούν, 15 λεπτά 

ερωτήσεις και απαντήσεις. 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10-15 άτομα  

Είτε βγαίνουμε για ψώνια, είτε υπολογίζουμε πόσα ψιλά πρέπει να δώσουμε, είτε 

υπολογίζουμε την απόσταση για να πάμε από το σημείο Α στο σημείο Β, τα μαθηματικά 

είναι πάντα απαραίτητα. Οι βασικές μαθηματικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, 

πολλαπλασιασμός, διαίρεση) σε συνδυασμό με τον υπολογισμό ποσοστών είναι μερικές 

από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στην καθημερινή μας ζωή. 

Οδηγίες  

 

-Εξηγήστε στις εκπαιδευόμενες σας ότι σήμερα θα παίξουν ένα απλό παιχνίδι όπου γίνεται 

επιτόπιος υπολογισμός, ώστε να μπορούν να αθροίσουν γρήγορα έναν λογαριασμό με 

διάφορα αντικείμενα και στη συνέχεια να τον πληρώσουν με κέρματα. 

 

- Πείτε τους να πάνε στη διεύθυνση: https://www.mathplayground.com/candy_cashier.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- - Ξεκινήστε το παιχνίδι πατώντας ‘new’. 

 

 

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες να αθροίσουν τις τιμές των γλυκών που εμφανίζονται στα αριστερά 

με βάση τον τιμοκατάλογο που εμφανίζεται στην κορυφή. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

πληρώσουν με τα κέρματα στα δεξιά. 

 

- Επαναλάβετε αρκετές φορές με αυξανόμενη δυσκολία. 



 

 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετούς φορητούς υπολογιστές/tablets για τουλάχιστον έναν ανά 

δύο μετανάστριες. 

2) Εξηγήστε το παιχνίδι και κάντε έναν περίπατο για να βεβαιωθείτε ότι όλοι έχουν κατανοήσει 

τα βασικά.  

3) Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώσετε τον προβλεπόμενο χρόνο για ερωτήσεις και 

απαντήσεις, καθώς μετά το παιχνίδι οι μετανάστριες θα είναι πιο ανοιχτές στο να συζητήσουν 

τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με τον οικονομικό τους αλφαβητισμό. 

Απολογισμός 

Print the 

small 

evaluation 

questionnaire 

to gauge the 

extent of 

1. 

Strongly 

disagree 

2. Somewhat 

disagree 

3. Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 



 

helpfulness 

of this game 

The goals of 

the training 

were clearly 

defined 

    

There was 

sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

    

The games 

provided me 

with new 

knowledge, 

skills and 

competences 

    

I got most of 

my questions 

answered 

during the 

training  

    

The Υλικάs for 

the training 

were helpful 

    

I had the tools 

and equipment 

that I needed 

for the tasks 

    

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

 



➢ ‘Migrant women — stories you should know and tell’, αυτό το διαδικτυακό άρθρο 

μεταφέρει τον αναγνώστη σε πολλές διαφορετικές πραγματικότητες, από τις οποίες 

κάποιες είναι πιο θετικές από άλλες. Τα Ηνωμένα Έθνη για τις γυναίκες σε αυτό το άρθρο 

δεν εξετάζουν μόνο τα γεγονότα, αλλά εμβαθύνουν επίσης στις τρέχουσες ευκαιρίες και την 

υποστήριξη για τις μετανάστριες γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-

migrants-day 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U2A6 The 50/30/20 Budgeting Rule 

Στόχοι 

- Να βοηθήσει τις εκπαιδευόμενες να διατηρούν τις δαπάνες τους σε ευθυγράμμιση με τους 

στόχους αποταμίευσης.  

- Να βοηθήσει τις εκπαιδευόμενες να καθορίσουν πόσα πρέπει να ξοδεύουν και σε τι. 

 

- Να βοηθήσει τις εκπαιδευόμενες να αρχίσουν να αποταμιεύουν κάτι κάθε μήνα. Ο κανόνας 

50/30/20 μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα εξαιρετικό εργαλείο για να βοηθήσει στη 

διαφοροποίηση του οικονομικού προφίλ των μαθητών σας, στην επίτευξη δυναμικών στόχων 

αποταμίευσης και στην προώθηση της συνολικής οικονομικής υγείας. 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: Laptop, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ηχεία / ακουστικά, αίθουσα εκπαίδευσης με 

τραπέζια, Flipchart. 

❖ Διάρκεια: 90 λεπτά 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10 άτομα 

Οδηγίες  

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day


- Πείτε στις εκπαιδευόμενες σας να συνδεθούν εδώ, όπου θα βρουν όλους τους πόρους για 

αυτή τη δραστηριότητα. 

- Για να εισαγάγετε τη δραστηριότητα, ξεκινήστε δείχνοντας στις μετανάστριες αυτό το βίντεο 

διάρκειας 2 λεπτών ως εισαγωγή στον κανόνα 50/30/20.   

- Μετά το βίντεο, φροντίστε να εξηγήσετε λεπτομερώς ορισμένα βασικά στοιχεία του κανόνα 

προϋπολογισμού 50/30/20 (βλ. παράρτημα) σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν 

ερωτήσεις ή αμφιβολίες. 

- Πείτε τους ότι ο κανόνας προϋπολογισμού 50/30/20 έγινε δημοφιλής από τη γερουσιαστή 

Elizabeth Warren και την κόρη της, ο κανόνας προϋπολογισμού 50/30/20 -που αναφέρεται και 

ως κανόνας προϋπολογισμού 50/30/20- χωρίζει το εισόδημα μετά από φόρους σε τρεις 

διαφορετικούς κάδους: 

Βασικά (50%) 

Επιθυμίες (30%) 

Αποταμίευση (20%) 

- Αναφέρετε ότι αυτός ο κανόνας 50/30/20 μπορεί να τους βοηθήσει να μάθουν πώς να 

καταρτίζουν έναν προϋπολογισμό που είναι βιώσιμος, αποτελεσματικός και απλός. 

 

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες σας να αφιερώσουν λίγο χρόνο και να πειραματιστούν με αυτόν 

τον κανόνα λαμβάνοντας υπόψη το δικό τους εισόδημα. Δείξτε στις μετανάστριες πώς να 

https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/
https://www.youtube.com/watch?v=1oGIriVHxRA


χρησιμοποιούν τον δωρεάν υπολογιστή προϋπολογισμού κάνοντας κλικ εδώ. Αυτό μπορεί 

επίσης να μεταφορτωθεί σε μορφή CVS.  

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Αυτή η δραστηριότητα θα επωφεληθεί από μια διάταξη σε στυλ τάξης, βεβαιωθείτε ότι έχετε 

καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και ένα flipchart για να εξηγήσετε καλύτερα την έννοια.  

2) Βεβαιωθείτε ότι κάθε μετανάστρια κατανοεί την έννοια, καθώς ορισμένες που τείνουν να 

είναι εσωστρεφείς θα ντρέπονται να κάνουν ερωτήσεις. 

3) Κάντε χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου αξιολόγησης, ώστε να είστε σε θέση να εκτιμήσετε 

ποια δραστηριότητα άρεσε περισσότερο στις μετανάστριες. 

Απολογισμός 

 

Print the 

small 

evaluation 

questionnaire 

to gauge the 

extent of 

helpfulness 

of this game 

1. 

Strongly 

disagree 

2. Somewhat 

disagree 

3. Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 

The goals of 

the training 

were clearly 

defined 

    

There was 

sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

    

The games 

provided me 

with new 

    

https://mint.intuit.com/blog/budgeting/budgeting-calculator/


 

 

knowledge, 

skills and 

competences 

I got most of 

my questions 

answered 

during the 

training  

    

The Υλικάs for 

the training 

were helpful 

    

I had the tools 

and equipment 

that I needed 

for the tasks 

    

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ ‘The Most Inspiring Immigration Stories Of 2019’, αυτό το άρθρο του Forbes δίνει μια 

εικόνα για τις όμορφες επιτυχημένες ιστορίες μεταναστών που βοηθούν ακόμη και άλλους. 

Από επιχειρηματικά εγχειρήματα, μέχρι την τέχνη, μέχρι πρωταθλητές στο σκάκι και 

γιατρούς. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-

immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6 

 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

‘50/30/20 Budgeting Rule: How to Use It [Οδηγίες + Αριθμομηχανή]’ : Ένα βίντεο που 

δείχνει πώς μπορεί να λειτουργήσει ο κανόνας 50/30/20 που αναφέρεται παραπάνω στη 

δραστηριότητα.  

https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6


Σύνδεσμος αναφοράς: https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/ 

Παράρτημα  

Βασικά στοιχεία: 50% του εισοδήματός σας 

Για να αρχίσετε να τηρείτε αυτόν τον κανόνα, βάλτε στην άκρη όχι περισσότερο από το μισό 

του εισοδήματός σας για τα απολύτως απαραίτητα στη ζωή σας. Αυτό μπορεί να σας φαίνεται 

υψηλό ποσοστό (και, στο 50%, είναι), αλλά μόλις αναλογιστείτε όλα όσα εμπίπτουν σε αυτή 

την κατηγορία, αρχίζει να αποκτά λίγο περισσότερο νόημα. 

 

Τα απαραίτητα έξοδά σας είναι αυτά που σχεδόν σίγουρα θα έπρεπε να πληρώσετε, 

ανεξάρτητα από το πού ζείτε, πού εργάζεστε ή τι τυχαίνει να περιλαμβάνουν τα μελλοντικά 

σας σχέδια. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα έξοδα είναι σχεδόν τα ίδια για όλους και 

περιλαμβάνουν: 

Στέγαση 

Τρόφιμα 

Έξοδα μεταφοράς 

Λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. 

 

Το ποσοστό σας επιτρέπει να προσαρμόζεστε, διατηρώντας παράλληλα έναν υγιή, 

ισορροπημένο προϋπολογισμό. Και να θυμάστε, πρόκειται περισσότερο για το συνολικό 

άθροισμα παρά για τα επιμέρους έξοδα. Για παράδειγμα, ορισμένοι άνθρωποι ζουν σε 

περιοχές με υψηλό ενοίκιο, αλλά μπορούν να πάνε στη δουλειά τους με τα πόδια, ενώ άλλοι 

απολαμβάνουν πολύ χαμηλότερο κόστος στέγασης, αλλά η μεταφορά είναι πολύ πιο ακριβή. 

 

Επιθυμίες: 30% του εισοδήματός σας 

Η δεύτερη κατηγορία, και αυτή που μπορεί να κάνει τη μεγαλύτερη διαφορά στον 

προϋπολογισμό σας, είναι τα περιττά έξοδα που βελτιώνουν τον τρόπο ζωής σας. Ορισμένοι 

οικονομικοί εμπειρογνώμονες θεωρούν αυτή την κατηγορία εντελώς διακριτική, αλλά στη 

σύγχρονη κοινωνία, πολλές από αυτές τις λεγόμενες πολυτέλειες έχουν αποκτήσει 

περισσότερο υποχρεωτικό καθεστώς. Όλα εξαρτώνται από το τι θέλετε από τη ζωή σας και τι 

είστε διατεθειμένοι να θυσιάσετε.  

 

Αυτές οι προσωπικές δαπάνες του τρόπου ζωής περιλαμβάνουν στοιχεία όπως: το 

πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας σας, ο λογαριασμός της καλωδιακής τηλεόρασης και οι βόλτες 

στην καφετέρια. Εάν ταξιδεύετε πολύ ή εργάζεστε εν κινήσει, το πρόγραμμα κινητής 

https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/


τηλεφωνίας σας είναι μάλλον περισσότερο ανάγκη παρά πολυτέλεια. Ωστόσο, έχετε κάποιο 

περιθώριο ευελιξίας, αφού μπορείτε να αποφασίσετε σχετικά με την κατηγορία της υπηρεσίας 

που πληρώνετε. Άλλα στοιχεία αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν τις συνδρομές στο 

γυμναστήριο, τα ταξίδια του Σαββατοκύριακου και τα δείπνα με τους φίλους σας. Μόνο εσείς 

μπορείτε να αποφασίσετε ποια από τα έξοδά σας μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

"προσωπικά" και ποια είναι πραγματικά υποχρεωτικά. Παρόμοια με το πώς το 50% του 

εισοδήματός σας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των βασικών δαπανών, το 30% είναι το 

μέγιστο ποσό που πρέπει να ξοδεύετε για προσωπικές επιλογές. Όσο λιγότερες δαπάνες 

έχετε σε αυτή την κατηγορία, τόσο μεγαλύτερη πρόοδο θα κάνετε στην αποπληρωμή του 

χρέους και στην εξασφάλιση του μέλλοντός σας. 

 

Αποταμιεύσεις: 20% του εισοδήματός σας 

Το επόμενο βήμα είναι να αφιερώσετε το 20% του εισοδήματός σας προς αποταμίευση. Αυτό 

περιλαμβάνει αποταμιευτικά προγράμματα, λογαριασμούς συνταξιοδότησης, πληρωμές 

χρεών και ταμεία για τις δύσκολες μέρες - πράγματα στα οποία θα πρέπει να προσθέτετε, 

αλλά τα οποία δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή σας ή δεν θα σας άφηναν άστεγους αν δεν το 

κάνατε. Αυτή είναι μια μικρή υπεραπλούστευση, αλλά ελπίζω να καταλάβατε την ουσία. Αυτή 

η κατηγορία δαπανών θα πρέπει να πληρώνεται μόνο αφού έχετε ήδη φροντίσει για τα βασικά 

σας και πριν καν σκεφτείτε οτιδήποτε στην τελευταία κατηγορία προσωπικών δαπανών. 

Σκεφτείτε αυτή την κατηγορία ως την κατηγορία σας "να προχωρήσετε μπροστά". Ενώ το 50% 

(ή λιγότερο) του εισοδήματός σας είναι ο στόχος για τα βασικά, το 20% -ή περισσότερο- θα 

πρέπει να είναι ο στόχος σας όσον αφορά τις υποχρεώσεις. Θα αποπληρώσετε τα χρέη σας 

πιο γρήγορα και θα κάνετε πιο σημαντικά βήματα προς ένα μέλλον χωρίς απογοητεύσεις, 

αφιερώνοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός σας σε αυτή την κατηγορία. 

 

Ο όρος "συνταξιοδότηση" μπορεί να μην έχει την αίσθηση του επείγοντος όταν είστε μόλις 24 

ετών, αλλά σίγουρα θα γίνει πιο πιεστικός τις επόμενες δεκαετίες. Απλώς να έχετε κατά νου 

ότι το πλεονέκτημα του να ξεκινάτε νωρίς είναι ότι θα κερδίζετε ανατοκιστικούς τόκους όσο 

περισσότερο αφήνετε αυτό το κεφάλαιο να αυξάνεται. 

 

Προσθέστε όλα τα εισοδήματα 

Το άθροισμα του εισοδήματός σας είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα όταν μαθαίνετε πώς να 

προϋπολογίζετε τα χρήματά σας χρησιμοποιώντας τον κανόνα 50/30/20, αλλά δεν είναι πάντα 

τόσο απλό όσο ακούγεται. Ανάλογα με τη δουλειά σας, μπορεί να έχετε έναν σχετικά σταθερό 



μισθό ή έναν μισθό που αυξομειώνεται από μήνα σε μήνα. Αν ισχύει το τελευταίο, 

συγκεντρώστε τη μισθοδοσία σας από τον τελευταίο  

έξι μήνες και βρείτε το μέσο εισόδημα μεταξύ τους.  

 

Το 50/30/20 τείνει να είναι μια απλή αλλά αποτελεσματική επιλογή για να ξεκινήσετε το ταξίδι 

σας στον προϋπολογισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται με διοικητικά ζητήματα που αντιμετωπίζει μια μετανάστρια 

(γυναίκα) κατά την είσοδο και την παραμονή της στην Ελλάδα. Ο κύριος στόχος αυτής της 

ενότητας είναι ένας μετανάστης (γυναίκα) να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα των διοικητικών 

διαδικασιών που υπάρχουν στην Ελλάδα, η οποία θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει καλύτερα 

τα καθημερινά ζητήματα αλλά και να ενταχθεί ομαλά στην κοινωνία.  

 

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η εισαγωγή αντικατοπτρίζει τις υπάρχουσες διοικητικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται στις χώρες εταίρους του WINGS. Εκτενείς εισαγωγές που περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένες λεπτομέρειες, συνδέσμους, ιστότοπους, τηλέφωνα και διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθηθούν θα βρείτε στις τοπικοποιημένες εκδόσεις του Εγχειριδίου Οικοδόμησης 

Βασικών Δεξιοτήτων. Κάθε κεφάλαιο των εντοπισμένων εισαγωγών είναι διαρθρωμένο σε 

επιμέρους θέματα, παρέχοντας λεπτομερή καθοδήγηση σχετικά με τα συγκεκριμένα βήματα 

που πρέπει να ακολουθηθούν, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μετανάστριες, 

καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα. 

 

Σε αυτή την εισαγωγή της μονάδας, μπορείτε να βρείτε βασικές αλλά χρήσιμες πληροφορίες 

για τα ακόλουθα θέματα: 

1. Πρόσβαση στην πρόνοια 

2. Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη 

3. Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

4. Πρόσβαση στην απασχόληση 

 

Πρόσβαση στην πρόνοια 

 

Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, "Καθένας 

έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο επαρκές για την υγεία και την ευημερία του ίδιου και της 

οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, της ένδυσης, της στέγασης και της 

ιατρικής περίθαλψης...". Η διακήρυξη υποστηρίζει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Σύμφωνα με αυτό, η Σύμβαση της Άλμα Άτα της 



ΠΟΥ του 1978 έχει ως στόχο την "καθολική πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη". Ωστόσο, 

διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την πρόσβαση των ανθρώπων στην 

υγειονομική περίθαλψη. Η ιδιότητα του μετανάστη, και ιδιαίτερα της μετανάστριας γυναίκας 

που συχνά εξαρτάται από άλλους για να επιβιώσει σωστά στη χώρα υποδοχής, είναι πράγματι 

ένας παράγοντας που περιπλέκει την πρόσβαση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η 

πρόσβαση συνδέεται συχνά με τις αρχές της ισότητας. Η ισότιμη πρόσβαση αφορά τη 

μεγιστοποίηση μιας δίκαιης και ομοιόμορφης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη και την 

ελαχιστοποίηση των διαφορών στην υγεία. Ίση πρόσβαση θεωρείται όταν η ανάγκη 

αποφασίζει για την κατανομή των πόρων, ανεξάρτητα από "άσχετους" παράγοντες όπως η 

εθνική καταγωγή. 

 

Ωστόσο, η πρόσβαση των μεταναστριών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα 

προορισμού μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων. Για παράδειγμα, ο τρόπος 

οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας μπορεί να περιλαμβάνει εμπόδια, όπως η χρέωση των 

χρηστών. Σε χώρες όπου οι ασθενείς πληρώνουν για τη θεραπεία, αυτό μπορεί να εμποδίσει 

την πρόσβαση των μεταναστριών στη βέλτιστη υγειονομική περίθαλψη, επειδή οι μετανάστριες 

συχνά θα έχουν φτωχότερες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες από τον πλειοψηφικό πληθυσμό. 

Τα τυπικά εμπόδια περιλαμβάνουν επίσης νομικούς περιορισμούς που επηρεάζουν την 

πρόσβαση των μεταναστών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία σε πολλές χώρες της ΕΕ, για 

παράδειγμα, οι αιτούντες άσυλο έχουν πρόσβαση μόνο σε οξεία θεραπεία. Οι γυναίκες και τα 

παιδιά, ωστόσο, εξαιρούνται από αυτόν τον περιορισμό σε αρκετές χώρες. Η πρόσβαση των 

αιτούντων άσυλο που απορρίφθηκαν περιορίζεται σε οξεία βοήθεια σε ακόμη περισσότερες 

χώρες. Η περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη χρησιμοποιείται όλο και 

περισσότερο ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης για να αναγκαστούν οι άνθρωποι να 

εγκαταλείψουν τη χώρα προορισμού. Η ειδική κατάσταση των ανθρώπων που είναι 

μετανάστες χωρίς χαρτιά δείχνει ότι δεν υπάρχει επίσημο δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης 

για αυτούς τους ανθρώπους στις περισσότερες δυτικές χώρες.  

 

Τα άτυπα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη μπορούν να χωριστούν σε 

ζητήματα γλώσσας, ψυχολογίας και κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων. Η πρόσβαση συχνά 

επηρεάζεται από μια σύνθετη αλληλεπίδραση μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων. Στα 

γλωσσικά εμπόδια περιλαμβάνεται η αδυναμία επικοινωνίας, ίσως λόγω έλλειψης διερμηνέα. 

Τα ψυχολογικά εμπόδια αφορούν την έλλειψη εμπιστοσύνης και τις δυσκολίες στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση. Τα κοινωνικοπολιτισμικά εμπόδια περιλαμβάνουν διαφορές μεταξύ των 



επαγγελματιών υγείας και των ασθενών σε σχέση με τις διαδικασίες, τα πρότυπα επικοινωνίας, 

τους ρόλους και τα επίπεδα γνώσεων σχετικά με την ασθένεια και τον τρόπο οργάνωσης των 

υπηρεσιών υγείας. Η σύγκρουση και η σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών 

προτύπων, π.χ. γύρω από το φύλο και την αυτονομία του γυναικείου σώματος, μπορεί να θέσει 

σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση των μεταναστριών στην υγειονομική περίθαλψη. 

 

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αναγνωρίσει επίσημα το δικαίωμα κάθε ατόμου στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. Ωστόσο, λόγω των διαφορών στο 

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφορετικών 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των διαφορών στον αριθμό των 

μεταναστών που φθάνουν, αυτό το υψηλότερο εφικτό επίπεδο σε όλες τις χώρες της ΕΕ 

αποτελεί πρόκληση. Για το λόγο αυτό, το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σημαντικές διοικητικές 

πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδεύσεις με μετανάστριες, 

καθώς και μια σειρά από ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων, 

των εκπαιδευτών και των εργαζομένων υποστήριξης μεταναστών ώστε να επικοινωνούν 

αποτελεσματικά τα πολιτιστικά, κοινωνικά και ψυχολογικά εμπόδια που ενδεχομένως έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι μετανάστριες. 

 

Πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας και στα επιδόματα για τους 

μετανάστες/πρόσφυγες στην Ελλάδα: 

 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας, έχετε το δικαίωμα από το νόμο να 

λαμβάνετε την απαραίτητη κοινωνική βοήθεια υπό τους ίδιους όρους με τους Έλληνες 

υπηκόους. Το ελληνικό σύστημα πρόνοιας εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας. 

Οι ακόλουθοι φορείς εποπτεύονται από το Υπουργείο. 

- Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Φορείς Πρόνοιας, όπως το Κέντρο Εκπαίδευσης και 

Αποκατάστασης Τυφλών, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), 

- Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, 

- Οι ιδιωτικοί φορείς πρόνοιας στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος, 

όπως σύλλογοι, ΜΚΟ, 

- Οι φορείς στην Ελλάδα που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο. 

 



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ στα ελληνικά, που παρέχονται από το 

Υπουργείο. 

 

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε εθνική οικονομική στήριξη; 

 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας με 

έγκυρη άδεια διαμονής, μπορεί να έχετε πρόσβαση στο εθνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. 

Ονομάζεται Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (SSI) και συνδυάζει: 

- Οικονομική στήριξη (μέγιστο ποσό 200€ για τον αρχηγό της οικογένειας, συν 100€ για κάθε 

επιπλέον ενήλικα, συν 50€ για κάθε παιδί της ίδιας οικογένειας- το μέγιστο μηνιαίο ποσό είναι 

900€, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού). 

- Πρόσβαση σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, όπως δωρεάν 

ιατρική περίθαλψη, ένταξη σε δομές κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξη, 

- Υπηρεσίες που προωθούν την ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 

Εάν ένα μέλος της οικογένειάς μου έχει αναπηρία, μπορούμε να βρούμε υποστήριξη στην 

Ελλάδα; 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας με 

έγκυρη άδεια διαμονής ή αιτών διεθνή προστασία - αιτών άσυλο με έγκυρη κάρτα αιτούντος 

άσυλο που δεν φιλοξενείται σε Κέντρο Υποδοχής, μπορείτε να περάσετε από διαδικασία 

αξιολόγησης για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε επίδομα αναπηρίας. 

Για να λάβετε το επίδομα αναπηρίας θα πρέπει να προβείτε στις ακόλουθες ενέργειες. 

 

Βήμα 1: Υποβάλετε την αίτησή σας. Μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά εδώ. Σημειώστε 

ότι οι πληροφορίες στον σύνδεσμο είναι στα ελληνικά. Ή μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 

στο Κέντρο Διαπίστευσης Αναπηρίας (ΚΕ.Δ.Α.) της περιοχής σας.  

 

Μαζί με την αίτησή σας, πρέπει επίσης να υποβάλετε: 

❖ Πλήρης φάκελος από το γιατρό σας, υπογεγραμμένος και σφραγισμένος, καθώς και με 

πιστοποίηση της υπογραφής του γιατρού.  

❖ Την άδεια διαμονής σας, 

❖ Το βιβλιάριο υγείας σας, εάν είστε ασφαλισμένος, 

❖ Τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισής σας (ΑΜΚΑ). 

 

https://ypergasias.gov.gr/
https://apps.ika.gr/eKEPA/


Βήμα 2: Μετά την υποβολή της αίτησής σας, θα ενημερωθείτε (συνήθως τηλεφωνικά) για το 

ραντεβού σας με την Υγειονομική Επιτροπή. Μετά από ένα ή δύο μήνες, θα ενημερωθείτε για 

την τελική απόφαση και τη "βαθμολογία" της αναπηρίας σας. Απαιτείται βαθμολογία 67% για 

τα άτομα με αναπηρία και 50% για τα οροθετικά άτομα, προκειμένου να δικαιούστε επίδομα. 

Εάν δεν συμφωνείτε με την αξιολόγηση και τη βαθμολογία, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε 

ένσταση εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση. Σημειώστε ότι θα χρειαστείτε νομική 

συμβουλή και υποστήριξη από ΜΚΟ στην περιοχή σας για να υποβάλετε ένσταση. 

 

Βήμα 3: Το τελευταίο βήμα της διαδικασίας είναι η υποβολή αίτησης στις δημοτικές υπηρεσίες 

της περιοχής σας. Πρέπει επίσης να υποβάλετε: 

❖ Τη γνωμοδότηση ή την απόφαση του ΚΕ.Π.Α, 

❖ Την ισχύουσα άδεια διαμονής σας ή την κάρτα αιτούντος άσυλο, 

❖ Το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής σας ενημερότητας (ekkatharistiko), 

❖ Αποδεικτικό στοιχείο της κατοικίας σας, 

❖ Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

 

Το ποσό του επιδόματος αναπηρίας ποικίλλει, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και 

αναπροσαρμόζεται περιοδικά και καταβάλλεται κάθε δύο μήνες. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες 

με την αίτησή σας, μπορείτε να ζητήσετε υποστήριξη από μια ΜΚΟ στον τόπο σας. 

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία: 

+30 210 9949837 ή στο e-mail: refugees@esaea.gr. 

 

Υπάρχει υποστήριξη για πολύτεκνες οικογένειες; 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας με έγκυρη άδεια διαμονής και ζείτε νόμιμα 

και μόνιμα στην Ελλάδα για περισσότερα από δέκα χρόνια, μαζί με τα παιδιά σας, μπορείτε να 

υποβάλετε αίτηση για ειδικό επίδομα για πολύτεκνες οικογένειες. Μπορείτε να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ. Μπορείτε επίσης να 

ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας. 

 

Εάν είμαι άνω των 67 ετών, μπορώ να βρω κάποια στήριξη στην Ελλάδα; 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας και πληροίτε τα ακόλουθα κριτήρια, έχετε 

δικαίωμα σε σύνταξη ανασφάλιστων ηλικιωμένων, η οποία παρέχεται από τον Οργανισμό 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). 

http://www.oga.gr/index.php
http://www.oga.gr/EN/index_en.php


❖ 67 ετών και άνω, 

❖ Έχετε έγκυρη άδεια διαμονής, 

❖ Δεν έχετε ασφάλιση, 

❖ Δεν δικαιούστε σύνταξη από άλλη χώρα, 

❖ Δεν δικαιούνται κανένα άλλο επίδομα στην Ελλάδα, 

❖ Έχετε παραμείνει νόμιμα στην Ελλάδα επί 15 συνεχή έτη. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ στα ελληνικά ή να ζητήσετε υποστήριξη 

από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας. 

 

2. Προσβαση στην υγεία 

Πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για μετανάστες/αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες στην Ελλάδα: 

Κάθε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Ελλάδα έχει δικαίωμα δωρεάν 

πρόσβασης σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη. 

Σε περίπτωση επίγοντος περιστατικού 

Εάν αντιμετωπίζετε επείγον ιατρικό περιστατικό και χρειάζεστε άμεση και επείγουσα ιατρική 

φροντίδα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών ενός νοσοκομείου. Για να μάθετε ποιο νοσοκομείο έχει τμήμα επειγόντων 

περιστατικών σε υπηρεσία και ποιες ημέρες, παρέχεται εδώ από το Υπουργείο Υγείας.  

Σημειώστε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον σύνδεσμο είναι μόνο στα ελληνικά. 

 

Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού μπορείτε να καλέσετε το 166 

Για να κλείσετε έναραντεβού σε νοσοκομείο 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κλείσετε ραντεβού σε ένα νοσοκομείο στην Ελλάδα. 

Αν έχετε ΑΜΚΑ (Εθνικός Αριθμός Ασφάλισης) ή ΠΑΑΥΠΑ: 

  Καλέστε την εθνική γραμμή 1535 και ακολουθήστε τις οδηγίες (ελληνικά-αγγλικά) 

http://www.oga.gr/index.php
https://www.vrisko.gr/en/hospital-duties


  Εάν υπάρχει συγκεκριμένο νοσοκομείο στο οποίο θα θέλατε να απευθυνθείτε, μπορείτε 

να κλείσετε ραντεβού καλώντας απευθείας στο νοσοκομείο 

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ιατρικές υπηρεσίες των Ιατρικών Κέντρων του 

ΙΚΑ. Για να κλείσετε ραντεβού σε αυτά τα Κέντρα χρησιμοποιήστε την εθνική γραμμή 14900 

και ακολουθήστε τις οδηγίες 

  Υπάρχει επίσης μια άλλη ιατρική μονάδα που ονομάζεται ΤΟΜΥ, όπου μπορείτε να 

λάβετε ιατρικές υπηρεσίες, ιδίως πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Για να λάβετε ιατρικές 

υπηρεσίες από την ΤΟΜΥ, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτήν που υπάρχει στην πόλη ή τη 

γειτονιά σας, αν υπάρχει. 

 

Στην Ελλάδα, η διευθέτηση ενός ραντεβού σε μια δημόσια εγκατάσταση (νοσοκομεία ή ιατρικά 

κέντρα) διαρκεί συνήθως από μερικές εβδομάδες έως μερικούς μήνες, ανάλογα με την ιατρική 

ειδικότητα ή την ιατρική εξέταση που απαιτείται. 

Νοσοκομεία στην Ελλάδα: 

Ο εγκεκριμένος από το Υπουργείο Υγείας κατάλογος όλων των νοσοκομείων στην Ελλάδα 

βρίσκεται εδώ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι πληροφορίες αυτές είναι στα αγγλικά. 

Ιατρικά κέντρα του δήμου: 

Πολλοί δήμοι διαθέτουν Ιατρικά Κέντρα όπου όλοι οι μετανάστες/πρόσφυγες (με ή χωρίς 

ΑΜΚΑ) μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το 

συγκεκριμένο κέντρο. Για να έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες θα πρέπει να τηλεφωνήσουν 

ή να επισκεφθούν το δήμο της περιοχής τους. 

Ιατρικά κέντρα που λειτουργούν από το ΜΚΟ: 

Πολλές ΜΚΟ λειτουργούν ιατρικά κέντρα και πολυϊατρεία που προσφέρουν διάφορες ιατρικές 

υπηρεσίες σε μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Για να μάθετε περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα ιατρεία, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης, τις 

διαθέσιμες ιατρικές υπηρεσίες και για να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να καλέσετε: 

PRAKSIS: 210-8213704 

https://www.xo.gr/dir-az/H/Hospitals/?lang=en


Γιατροί του Κόσμου: 210-3213150 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: 210-5200500 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 210-3613848 

Solidarity Now: 210-6772500 

 

Εμβολιασμοί 

Εάν έχετε ΑΜΚΑ, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εμβολιασμούς σε δημόσια νοσοκομεία και 

δημόσια ιατρικά κέντρα. Οι εμβολιασμοί είναι επίσης προσβάσιμοι στα κέντρα μητέρας-

παιδιού. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τα κέντρα αυτά (διεύθυνση, τηλέφωνο) μπορείτε να τα 

βρείτε στα ελληνικά εδώ. 

 

Οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι πιστοποιημένες ΜΚΟ που 

παρέχουν υπηρεσίες εμβολιασμού στα πολυϊατρεία τους. Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να καλέσετε στο εξής τηλέφωνο: 

Γιατροί του Κόσμου: 210-3213150 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: 210-3613848 

 

Παροχή φαρμάκων 

Για να έχετε πρόσβαση στα απαιτούμενα φάρμακα δωρεάν ή με μικρή αμοιβή, πρέπει να έχετε 

συνταγή από γιατρό σε δημόσια δομή - νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο. Εάν έχετε 

ΑΜΚΑ/ΠΑΑΥΠΑ και έχετε ηλεκτρονική συνταγή, μπορείτε να προμηθευτείτε τα φάρμακά σας 

από οποιοδήποτε φαρμακείο. 

Αν δεν έχετε ΑΜΚΑ, αλλά έχετε συνταγή από γιατρό σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο, 

ακόμη και αν είναι χειρόγραφη, μπορείτε να προμηθευτείτε τα φάρμακά σας δωρεάν από το 

φαρμακείο του νοσοκομείου όπου ο γιατρός σας έδωσε τη συνταγή. 

https://www.vrisko.gr/search/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85


 

Δηλητηρίαση 

 

Το Κέντρο Ελέγχου Δηλητηριάσεων στην Ελλάδα διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για 

πληροφορίες και συμβουλές, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 

Για συμβουλές σχετικά με δηλητηρίαση μπορείτε να καλέσετε: 210 7793777 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

Άλλες χρήσιμες πηγές: 

Ένα λεξικό με βασικές φράσεις και ιατρικούς όρους στα αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, φαρσί και 

ουρντού είναι διαθέσιμο εδώ. 

 

1. Πρόσβση στην εκπαίδευση 

 

Η εκπαίδευση είναι ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς ενδυνάμωσης των γυναικών, όπως 

επιβεβαίωσαν τόσο οι διασκέψεις του Καΐρου όσο και του Πεκίνου. Τα οφέλη που επιφέρει η 

εκπαίδευση κυμαίνονται από την προσωπική ικανοποίηση, την ψυχική και σωματική ευεξία 

των ατόμων έως τη συνολικά ισχυρότερη κοινωνική συνοχή, την οικονομική και πολιτική 

σταθερότητα και τις δικαιότερες κοινωνίες. Λίγες μελέτες ασχολούνται με το θέμα της ένταξης 

και της ενδυνάμωσης των μεταναστριών μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων- οι μετανάστες ή οι 

γυναίκες ως ξεχωριστές ομάδες-στόχοι για δραστηριότητες εκπαίδευσης ενηλίκων έχουν λάβει 

πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Η συμμετοχή των μεταναστών στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει 

καλυφθεί ευρέως, ιδίως μετά την αύξηση του αριθμού των μεταναστών και των αιτούντων 

άσυλο σε όλη την Ευρώπη μετά το 2015. Ενώ ορισμένες χώρες έχουν λάβει διάφορα μέτρα 

για την υποδοχή των νεοαφιχθέντων μεταναστών, είτε μέσω γλωσσικών μαθημάτων είτε μέσω 

εισαγωγικών προγραμμάτων, άλλες έχουν αποδειχθεί ανοιχτά εχθρικές απέναντι στις νέες 

κοινότητες. Ακόμη και σε εκείνες τις χώρες όπου παρέχεται συστημική υποστήριξη, αυτή 

μπορεί να περιορίζεται σε εκείνους των οποίων το νομικό καθεστώς έχει ήδη διευθετηθεί- 

μπορεί επίσης να επικεντρώνεται στους νεοαφιχθέντες, αγνοώντας τις ανάγκες των 

μεταναστών που δεν συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία ακόμη και μετά από αρκετά χρόνια 

https://www.eda.admin.ch/dam/countries/countries-content/greece/en/350.0_Kleines_Lexikon_1.pdf


μετά τη μετακίνησή τους σε μια νέα χώρα. Στην περίπτωση των μεταναστριών, το γεγονός ότι 

έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο είναι πιθανό να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την 

κοινωνική και οικονομική κατάσταση των γυναικών, καθώς τα γλωσσικά εμπόδια ή η έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με τα δικαιώματά τους μπορεί να εμποδίσουν την πρόσβασή τους στην 

αγορά εργασίας, στις ευκαιρίες μάθησης, στη φροντίδα των παιδιών και σε μια σειρά άλλων 

υπηρεσιών.  

 

Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση των μεταναστριών και των παιδιών τους, ιδίως των θυγατέρων 

τους, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την κοινωνική και οικονομική τους ένταξη. Η 

εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στις μετανάστριες να αναπτύξουν βιώσιμο βιοπορισμό και να 

ξεφύγουν από τη φτώχεια σε πολύ πιο πρώιμο στάδιο της ζωής τους. Αυτό δεν ωφελεί μόνο 

το άτομο, αλλά και την οικογένειά του, την τοπική κοινότητα και ενδυναμώνει την ευρύτερη 

κοινωνία να επιτύχει περισσότερα. Οι μορφωμένες γυναίκες είναι πιο πιθανό να ενθαρρύνουν 

μια καλή εκπαίδευση και να εμπνεύσουν συμπονετικές αξίες στα δικά τους σημαντικά 

πρόσωπα, όπως η οικογένεια, οι φίλοι, το εργασιακό περιβάλλον. Αυτό θα συμβάλει στην 

ενδυνάμωση άλλων γυναικών σε συλλογικό και κοινοτικό επίπεδο, αντί να ενισχύει απλώς το 

άτομο. Μια μετανάστρια με πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι καλύτερα ενημερωμένη για 

θέματα που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, καθώς και για τις επιρροές στη γενική υγεία της 

ίδιας και της οικογένειάς της. Με τη σειρά της, αυτή η γνώση όχι μόνο μειώνει τα ποσοστά μη 

προγραμματισμένης εγκυμοσύνης και τα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας- μπορεί να 

οδηγήσει αποτελεσματικά σε έμπειρες γυναίκες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που 

μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα στον τοκετό και τη φροντίδα που σχετίζεται με την 

εγκυμοσύνη. Αυτό το κεφάλαιο έχει ως στόχο να ενημερώσει τις μετανάστριες για τις ευκαιρίες 

μάθησης που μπορούν να απολαύσουν οι ίδιες και οι οικογένειές τους σε όλες τις χώρες 

εταίρους. 

 

 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση για τους μετανάστες/πρόσφυγες στην Ελλάδα: 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τελεί υπό την κεντρική ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 



Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ στα ελληνικά, που παρέχονται από το 

Υπουργείο.  

 

Μπορούν τα παιδιά μου να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα; 

 

Ναι, εάν είστε μετανάστης ή αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής 

προστασίας, τα ανήλικα παιδιά σας μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εθνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα υπό τους ίδιους όρους με τους Έλληνες υπηκόους. 

Για να εγγραφούν στα ελληνικά σχολεία, απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που ζητούνται από 

τους Έλληνες υπηκόους. Τα παιδιά σας μπορούν να εγγραφούν ακόμη και αν δεν έχετε 

πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ωστόσο, απαιτούνται τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

❖ Η "κάρτα αιτούντος διεθνούς προστασίας" ή η "κάρτα αιτούντος άσυλο" ή η έγκυρη άδεια 

διαμονής σας, 

❖ ένα βιβλιάριο υγείας ή ένα βιβλιάριο εμβολιασμών, 

❖ Αποδεικτικό διαμονής. 

 

Η εκπαίδευση για τα παιδιά των μεταναστών είναι διαθέσιμη για όσο διάστημα παραμένουν 

στη χώρα- τα δικαιολογητικά φοίτησης θα παρέχονται κατά την επίσημη αναχώρησή σας από 

την Ελλάδα.  

 

 

Είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην Ελλάδα; 

 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των 

μεταναστών/προσφύγων, αγοριών και κοριτσιών, ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών. Η υποχρεωτική 

εκπαίδευση περιλαμβάνει την προσχολική (ένα έτος), την πρωτοβάθμια και την κατώτερη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό) διαρκεί έξι χρόνια, η 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) διαρκεί τρία χρόνια. 

Η ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαρκεί τρία χρόνια και περιλαμβάνει το ενιαίο λύκειο 

(Εννιαίο Λύκειο) και την τεχνική επαγγελματική σχολή (ΤΕΕ). Οι μαθητές μπορούν να 

επιλέξουν μεταξύ επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών μαθημάτων στην ηλικία των 15 ετών, στο 

τέλος του Γυμνασίου. 

Προσχολική εκπαίδευση και εγκαταστάσεις για την πρώιμη παιδική ηλικία 

https://www.minedu.gov.gr/
https://blog.refugee.info/getting-kids-vaccinated-in-greece/


Στην Ελλάδα, τα παιδιά ηλικίας έξι μηνών έως πέντε ετών μπορούν να φοιτήσουν σε κέντρα 

προσχολικής αγωγής. 

Εάν το παιδί σας είναι ηλικίας μεταξύ 2,5 και 5 ετών, μπορείτε να ζητήσετε μια θέση σε παιδικό 

σταθμό, οι οποίοι είτε διοικούνται από τους δήμους είτε χρηματοδοτούνται από ιδιώτες. Από 

την ηλικία των τεσσάρων ετών, τα παιδιά μπορούν να φοιτήσουν σε δημοτικό, το οποίο είναι 

υποχρεωτικό μετά την ηλικία των πέντε ετών. 

Εάν ζείτε σε πόλη, μπορείτε να πάτε στο πλησιέστερο προσχολικό σχολείο για να εγγράψετε 

το παιδί σας. 

Θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση, να προσκομίσετε ένα έγγραφο που αποδεικνύει τη 

διεύθυνσή σας και να προσκομίσετε το "βιβλιάριο υγείας" του παιδιού που θα αποδεικνύει 

επίσης ότι έχει εμβολιαστεί. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από την 1η έως τις 

15 Ιουνίου, αλλά οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές και μετά τις ημερομηνίες αυτές, εφόσον 

υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο σχολείο. 

 

Πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) 

 

Εάν το παιδί σας γίνει έξι ετών, μπορεί να εγγραφεί στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου. 

Για τα παιδιά που είναι μεγαλύτερα των έξι ετών, πρέπει να προσκομίσετε σχετικό 

πιστοποιητικό ή να δηλώσετε πόσα χρόνια έχουν φοιτήσει στο παρελθόν σε σχολείο και σε 

ποια χώρα. 

Εάν μένετε σε διαμέρισμα ή ξενοδοχείο ή σε κτίριο σε πόλη, μπορείτε να εγγράψετε παιδιά 

ηλικίας από έξι έως δεκαπέντε ετών σε εκπαιδευτικές τάξεις. Τα πρωινά μαθήματα διεξάγονται 

στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

υπάρχει το πρόγραμμα "Ζώνη Εκπαιδευτικών Προτεραιοτήτων" (ΖΕΠ) που λειτουργεί από το 

Υπουργείο Παιδείας. Τα παιδιά φοιτούν στο σχολείο μαζί με Έλληνες υπηκόους. Θα 

δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής για την παροχή πρόσθετης υποστήριξης, ιδίως για την 

κατανόηση της ελληνικής γλώσσας. 

 

Θα πρέπει να πάτε στο σχολείο που βρίσκεται πλησιέστερα στην κατοικία σας και να δηλώσετε 

ότι θέλετε να εγγράψετε τα παιδιά σας στο σχολείο. Το πιο σημαντικό έγγραφο που πρέπει να 

έχετε μαζί σας είναι η απόδειξη ότι τα παιδιά σας έχουν κάνει τα σχετικά εμβόλια. 

Το σχολείο μπορεί επίσης να σας ζητήσει να προσκομίσετε: 

❖ Απόδειξη της διεύθυνσής σας.  



Εάν μένετε σε "ανοικτή δομή φιλοξενίας" ή σε χώρο, διαμέρισμα ή εγκατάσταση υποδοχής 

μιας ΜΚΟ ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (π.χ. δήμου), μπορείτε να ζητήσετε ένα 

πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη διεύθυνσή σας από τον φορέα που διαχειρίζεται τη 

δομή φιλοξενίας. Εάν φιλοξενείστε από Έλληνα ή από οποιονδήποτε άλλο μετανάστη ή 

μετανάστη/αναγνωρισμένο πρόσφυγα, πρέπει να προσκομίσετε επίσημη, γραπτή δήλωση 

του εν λόγω προσώπου στην οποία να αναφέρεται ότι σας φιλοξενεί. Αυτή πρέπει να 

περιλαμβάνει τον αριθμό φορολογικού μητρώου του και βεβαίωση της υπογραφής του σε 

Κέντρο Πολιτών ή ΚΕΠ. Επιπλέον, θα χρειαστείτε αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ο ιδιοκτήτης 

ή ο ενοικιαστής της διεύθυνσης, όπως μισθωτήριο συμβόλαιο, συμβόλαιο του σπιτιού ή 

αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας. 

❖ Πιστοποιητικό υγείας.  

Το έγγραφο αυτό το λαμβάνετε αφού το παιδί σας έχει υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Το 

πιστοποιητικό αυτό επιτρέπει στο σχολείο να γνωρίζει τυχόν προβλήματα υγείας που έχει 

το παιδί σας και τα οποία μπορεί να απαιτούν υποστήριξη. Οι ιατρικές εξετάσεις είναι 

δωρεάν και μπορούν να γίνουν στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο υγείας ή κλινική. 

❖ Την κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία του παιδιού σας (ή την κάρτα αιτούντος άσυλο) ή 

την έγκυρη άδεια διαμονής. 

 

Το σχολείο θα κάνει αντίγραφο αυτών των εγγράφων. 

Τι περιλαμβάνει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση; 

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει δύο επίπεδα: 

❖ Γυμνάσιο διάρκειας 3 ετών που είναι υποχρεωτική εκπαίδευση, 

❖ Γενικό Λύκειο, Επαγγελματικό Λύκειο και Επαγγελματικές Σχολές, που δεν είναι 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

 

 

Πώς μπορώ να εγγράψω το παιδί μου στο Γυμνάσιο ή το Λύκειο; 

Η εγγραφή είναι αυτόματη για τα παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο 

στην Ελλάδα. 

Εάν το παιδί σας έχει φοιτήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα σας ή σε άλλη χώρα, 

μπορείτε να προσκομίσετε το σχετικό πιστοποιητικό φοίτησης. Εάν δεν έχετε πιστοποιητικό 

φοίτησης, το παιδί σας μπορεί να συμμετάσχει σε εξετάσεις ενώπιον επιτροπής. 

Τι είναι τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία; 



Ορισμένα δημοτικά σχολεία διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και εκπαιδευτικούς για 

μαθητές με αναπηρία (σοβαρή βαρηκοΐα ή διανοητικά ή μαθησιακά προβλήματα). Για την 

εγγραφή σε ειδικά σχολεία, τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) εκδίδουν τη σχετική σύσταση και προβαίνουν στην παραπομπή. 

Τι είναι ένα Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης; 

Τα σχολεία αυτά υλοποιούν ειδικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με έμφαση στη 

διαπολιτισμική επικοινωνία και στις εκπαιδευτικές και πολιτισμικές ανάγκες των μαθητών. Οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγονται και προσλαμβάνονται με βάση την εμπειρία τους στη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, τη γνώση της μητρικής γλώσσας των μαθητών τους και τη διδασκαλία της 

ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στη χώρα λειτουργούν 13 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 13 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σχολείων στα 

ελληνικά εδώ. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον σύνδεσμο είναι στα 

ελληνικά. 

 

Μπορείτε επίσης να ρωτήσετε ΜΚΟ που υποστηρίζουν μετανάστες/πρόσφυγες σχετικά με τη 

λειτουργία διαπολιτισμικών σχολείων στον τόπο σας. 

Τι είναι το Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο; 

Πρόκειται για σχολεία για μαθητές άνω των 15 ετών που εργάζονται το πρωί. Η φοίτηση είναι 

επίσης για 3 χρόνια, για 4 ή 5 ώρες κάθε βράδυ. 

Ποιες ευκαιρίες υπάρχουν μετά το Λύκειο; 

Τα παιδιά που αποφοιτούν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα (Λύκειο) μπορούν 

να συμμετάσχουν σε εξετάσεις προκειμένου να εισαχθούν σε Πανεπιστήμια ή Ανώτατα 

Τεχνολογικά Ιδρύματα ή να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 

Υπάρχει δυνατότητα εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα; 

Υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες που διοργανώνονται από 

κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας είναι η αρμόδια αρχή για τα περισσότερα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για ενήλικες. Τα παρακάτω είναι μερικά παραδείγματα. 

https://edu.klimaka.gr/sxoleia/diapolitismika


Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας απευθύνονται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει την 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Η διάρκεια σπουδών είναι δύο έτη, η οποία περιλαμβάνει 

απογευματινά μαθήματα. Οι σπουδαστές που αποφοιτούν αποκτούν πιστοποιητικό ίσο με 

αυτό που αποκτάται από ένα Γυμνάσιο. Μπορείτε να βρείτε εδώ πληροφορίες στα ελληνικά 

για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της χώρας. 

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης λειτουργούν σε δήμους. 

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες οργανώνονται από 

Πανεπιστήμια, ΜΚΟ και Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μπορείτε να ρωτήσετε ΜΚΟ που 

υποστηρίζουν πρόσφυγες και μετανάστες για λεπτομέρειες ή για βοήθεια στην αναζήτηση 

πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων. 

Ηλεκτρονικά μαθήματα γλώσσας παρέχονται από Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, όπως το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο διαθέτει 1.000 διαθέσιμες θέσεις. Αυτά τα πανεπιστήμια 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus OLS+, το οποίο προσφέρει στους πρόσφυγες και τους 

μετανάστες την ευκαιρία να μάθουν μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιμες εδώ. 

 

Μπορώ να εγγραφώ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα; 

 

Εάν αποφοιτήσατε από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, έχετε πρόσβαση στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό τους ίδιους όρους με τους Έλληνες υπηκόους. Θα πρέπει να 

συμμετάσχετε σε σχετικές εξετάσεις. 

Εάν έχετε αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε άλλη χώρα, αντιμετωπίζεστε ως 

μετανάστης.  

 

Αναγνωρίζεται το πτυχίο μου από άλλη χώρα στην Ελλάδα; 

 

Εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, 

αντιμετωπίζεστε όπως και οι Έλληνες πολίτες όσον αφορά την αναγνώριση των αλλοδαπών 

διπλωμάτων, πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=38.76265021940464%2C24.213866999999944&spn=8.28124%2C10.964355&t=h&msa=0&z=6&source=embed&ie=UTF8&mid=1yPkrtenhB_GLqDrI8fhaq1i1c0g


Εάν δεν μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα σας, οι αρμόδιες 

ελληνικές αρχές θα πρέπει να διευκολύνουν τη διαδικασία- ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη 

διαδικασίες που να λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση των προσφύγων. 

Οι ακόλουθοι κρατικοί φορείς διευκολύνουν την αναγνώριση των διπλωμάτων: 

  Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων και Θεμάτων Υποτρόφων του Υπουργείου 

Παιδείας για την αναγνώριση τίτλων σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά εδώ. 

  Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά εδώ. 

  Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά εδώ. 

2. Πρόσβαση στην εκπαίδευση 

 

Ο κόσμος της εργασίας δεν ήταν ποτέ τόσο παγκοσμιοποιημένος και διασυνδεδεμένος όσο 

σήμερα. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ένα μέρος του κόσμου συχνά καλύπτεται από 

εργαζόμενους από την άλλη πλευρά του κόσμου. Οι γυναίκες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό 

μέρος αυτού του φαινομένου και μπορούν να βρεθούν σε όλους τους τομείς της αγοράς 

εργασίας. Για παράδειγμα, οι παγκόσμιες αλυσίδες φροντίδας δημιουργούν ζήτηση για 

φροντίδα και οικιακή εργασία που προσελκύει γυναίκες από χώρες της Νότιας Ασίας, της 

Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, για να εκτελέσουν τέτοιες εργασίες στην 

Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη Μέση Ανατολή. 

Στις χώρες καταγωγής επίσης, άλλες γυναίκες και κορίτσια αναπληρώνουν τα κενά υπηρεσιών 

που αφήνουν τα μέλη της οικογένειας που αναζήτησαν εργασία στο εξωτερικό.  Πολλές άλλες 

γυναίκες και κορίτσια μεταναστεύουν για να εργαστούν σε άλλους τομείς, όπως η γεωργία, η 

μεταποίηση και η φιλοξενία. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, για πολλές 

γυναίκες και κορίτσια, η μετανάστευση για εργασία είναι μια ελκυστική πρόταση. Μπορεί να 

τους επιτρέψει να προοδεύσουν οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά- μπορεί να συμβάλει 

στην αύξηση της αυτοπεποίθησης, της αυτονομίας και του ελέγχου της ζωής τους- και μπορεί 

να τους επιτρέψει να στηρίξουν καλύτερα τις οικογένειές τους. Μπορεί επίσης να τις εκθέσει σε 

νέα, πιο δίκαια πρότυπα φύλου. Για τις κοινωνίες υποδοχής, η συμβολή των γυναικών 

μεταναστριών έχει τεράστιο όφελος. Εκτός από την κάλυψη σημαντικών κενών σε εργατικό 

https://www.eoppep.gr/index.php/en/


δυναμικό, οι γυναίκες αυτές συμβάλλουν επίσης στις οικονομίες των κοινωνιών υποδοχής 

τους. Και όσες εκτελούν εργασίες φροντίδας και οικιακής εργασίας δίνουν επίσης τη 

δυνατότητα σε άλλα άτομα, συχνά γυναίκες, να ασχοληθούν με την απασχόληση και άλλες 

δραστηριότητες εκτός σπιτιού, απαλλάσσοντάς τα από καθήκοντα που διαφορετικά θα 

μπορούσαν να τους ανατεθούν. 

 

Ωστόσο, η ανεργία, η ακούσια μερική απασχόληση και η απασχόληση με συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του "διπλού μειονεκτήματος" της αγοράς 

εργασίας που συνεπάγεται η ιδιότητα του μετανάστη και της γυναίκας. Οι γυναίκες που 

καταφέρνουν να φτάσουν στον προορισμό τους συχνά καταλήγουν να εργάζονται σε πιο 

άτυπους και λιγότερο ρυθμιζόμενους τομείς της αγοράς εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της 

οικιακής εργασίας και της παροχής φροντίδας), όπου οι μισθοί είναι χαμηλοί και η προστασία 

των εργαζομένων ανεπαρκής. Στο άλλο άκρο της κλίμακας δεξιοτήτων, οι μετανάστριες με 

υψηλότερα προσόντα εργάζονται συχνά σε τομείς όπου δυσκολεύονται να λάβουν επίσημη 

αναγνώριση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και προσόντων. Ως αποτέλεσμα, συχνά 

υποφέρουν δυσανάλογα από την υποαπασχόληση και την υποαπασχόληση. Για όλες τις 

μετανάστριες - και ιδίως για τις παράνομες μετανάστριες - οι προκλήσεις αυτές μπορεί να 

επιδεινωθούν από τον σεξισμό, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία. Υπάρχει, ωστόσο, λόγος να 

ελπίζουμε σε μια καλύτερη συμφωνία και ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να ενημερώσει 

σχετικά με την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στις χώρες εταίρους. 

Πώς μπορώ να αποκτήσω φορολογικό αριθμό (ΑΦΜ); 

Για να εργαστείτε νόμιμα στην Ελλάδα, πρέπει να αποκτήσετε φορολογικό αριθμό. Πρέπει να 

απευθυνθείτε στην εφορία (ΔΟΥ) που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας σας.  

 

Στην εφορία (DOY) πρέπει να προσκομίσετε τα ακόλουθα έγγραφα: 

❖ Το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής σας 

❖ Απόδειξη της κατοικίας σας, εάν η άδεια διαμονής σας δεν αναφέρει την τρέχουσα 

διεύθυνσή σας. 

 



Σημειώστε ότι ο αριθμός φορολογικού μητρώου είναι απαραίτητος για όλες τις συναλλαγές με 

δημόσιες υπηρεσίες, προκειμένου να νοικιάσετε σπίτι/διαμέρισμα, να αγοράσετε αυτοκίνητο ή 

μοτοσικλέτα και γενικά διευκολύνει όλες τις συναλλαγές με τους παρόχους υπηρεσιών. 

Διατηρήστε τα στοιχεία σας ενημερωμένα! 

Κατά την πρώτη σας εγγραφή στο ΑΦΜ και αν υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή στα 

προσωπικά σας στοιχεία, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια αίτηση.. Ίσως χρειαστεί να 

ζητήσετε βοήθεια, ώστε να έχετε το έντυπο έτοιμο για να το υποβάλετε όταν πάτε στην εφορία. 

 

Εάν διαθέτετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό 

ελληνικό σύστημα υποβολής φορολογικών δηλώσεων "TAXISNET", το οποίο θα σας επιτρέψει 

να πραγματοποιείτε συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές μέσω διαδικτύου.  

 

Εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνσή σας, θα πρέπει να πάτε στην πλησιέστερη 

προς τη νέα σας κατοικία εφορία, να προσκομίσετε αποδεικτικό της νέας διεύθυνσης και να 

ενημερώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην εφορία. Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος στο 

TAXISNET, μπορείτε να επαληθεύσετε τις αλλαγές ηλεκτρονικά. 

Πώς μπορώ να αποκτήσω αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ); 

Για να εργαστείτε νόμιμα στην Ελλάδα, πρέπει να έχετε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Χρειάζεστε επίσης έναν ΑΜΚΑ για να ασφαλιστείτε και να επωφεληθείτε 

από τις διατάξεις κοινωνικής ασφάλισης για εργατικό ατύχημα, μητρότητα, ασθένεια, αναπηρία, 

ανεργία και οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Ο ΑΜΚΑ σας εξασφαλίζει τα δικαιώματά σας που σχετίζονται με την εργασία και τη σύνταξη 

και διευκολύνει επίσης την πρόσβασή σας σε νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ΑΜΚΑ μπορείτε να βρείτε εδώ. Σημειώστε ότι οι 

πληροφορίες στον σύνδεσμο είναι στα ελληνικά. 

 

https://www.amka.gr/


Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ΑΜΚΑ σε ένα γραφείο ΑΜΚΑ του Οργανισμού Κοινωνικής 

Ασφάλισης ή σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ-ΚΕΠ). Σημειώστε ότι οι 

πληροφορίες στους συνδέσμους είναι στα ελληνικά. Κατά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει 

να προσκομίσετε την ισχύουσα "άδεια διαμονής" και την απόδειξη της διεύθυνσής σας. 

Σημειώστε ότι η εμπειρία από την υποβολή αίτησης για τον ΑΜΚΑ διαφέρει από άτομο σε 

άτομο. Σε ορισμένες περιοχές ο ΑΜΚΑ χορηγείται γρήγορα στους μετανάστες, ενώ σε 

ορισμένες άλλες περιοχές οι αρχές ζητούν πρόσθετα έγγραφα. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες, 

μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από μια ΜΚΟ στην περιοχή σας. 

Πως ανοίγω ένα λογαριασμό στην τράπεζα; 

Μπορεί να χρειαστείτε τραπεζικό λογαριασμό για τις πληρωμές του μισθού σας. Εάν δεν έχετε, 

μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό προσκομίζοντας τα ακόλουθα έγγραφα σε μια 

τράπεζα. 

❖ Το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο της έγκυρης άδειας διαμονής σας, 

❖ Απόδειξη της τρέχουσας διεύθυνσής σας, 

❖ Πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την απασχόλησή σας, το οποίο εκδίδεται από τον 

εργοδότη σας, και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας σας, 

❖ Αντίγραφο του εγγράφου έκδοσης του φορολογικού σας αριθμού (ΑFΜ), 

❖ Το εκκαθαριστικό σας σημείωμα (ekkatharistiko eforias) ή επίσημη δήλωση ότι δεν 

είχατε υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. 

 

Σημειώστε ότι η εμπειρία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην Ελλάδα διαφέρει από 

άτομο σε άτομο. Ορισμένες τράπεζες είναι πιο εξυπηρετικές από άλλες. Μπορείτε να εξετάσετε 

το ενδεχόμενο να ζητήσετε βοήθεια από Έλληνες φίλους ή μια ελληνική ΜΚΟ. 

Πως μπορώ να εγγραφώ ως άνεργος; 

Εάν είστε άνεργος και αναζητάτε εργασία, έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε στο Μητρώο του 

ΟΑΕΔ, του "Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας. 

Εάν εγγραφείτε, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως να σας 

παραπέμψουν σε εργασία, εάν υπάρχει κενή θέση που αντιστοιχεί στα προσόντα και τα 

https://www.amka.gr/pdf/AMKA_Grafeia.pdf
http://www.kep.gov.gr/portal/page/portal/kep


ενδιαφέροντά σας, και να λάβετε δελτίο ανεργίας. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση 

σε υπηρεσίες και συμβουλές, όπως καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος, κατάρτιση 

ατομικού σχεδίου δράσης, ευκαιρίες συμμετοχής σε προγράμματα απασχόλησης ή 

επαγγελματικής κατάρτισης. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες, 

ανάλογα με την τοποθεσία σας.  

 

Σημειώστε ότι υπάρχουν γραφεία του ΟΑΕΔ σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Μπορείτε 

να βρείτε το τοπικό γραφείο ρωτώντας στη γειτονιά σας, ή μπορείτε να βρείτε τις τοποθεσίες 

στα ελληνικά εδώ. 

❖ Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο δελτίο ανεργίας, θα πρέπει να προσκομίσετε τα εξής: 

❖ άδεια διαμονής σε ισχύ, 

❖ Αριθμός ΑΜΚΑ, 

❖ φορολογική ενημερότητα (εκκαθαριστικό εφορίας) ή επίσημη δήλωση ότι δεν είχατε 

υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, 

❖ Λογαριασμό κοινής ωφέλειας ή μισθωτήριο συμβόλαιο για την απόδειξη της διεύθυνσής 

σας, 

❖ Κάθε άλλο έγγραφο που ο ΟΑΕΔ μπορεί να θεωρήσει απαραίτητο για την εξακρίβωση 

της ανεργίας σας. 

 

Η εγγραφή στον ΟΑΕΔ αποτελεί προϋπόθεση για τα άτομα που ενδιαφέρονται να 

επωφεληθούν από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα προώθησης 

στην απασχόληση, άλλες υπηρεσίες, καθώς και επιδόματα, εφόσον πληρούν τα πρόσθετα 

σχετικά κριτήρια που ισχύουν. 

Τα γραφεία εξωτερικού του ΟΑΕΔ σε όλη τη χώρα έχουν την εντολή να ολοκληρώνουν τις 

διαδικασίες εγγραφής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να ενημερώνουν τα 

https://www.oaed.gr/poy-aniko?belong-to=


εγγεγραμμένα άτομα για τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα στα οποία μπορούν να έχουν 

πρόσβαση. 

Σχετικές πληροφορίες μπορούν επίσης να αναζητηθούν (στα ελληνικά, αγγλικά, αραβικά και 

φαρσί) στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-

employment/ 

Πως νπορώ να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση; 

Ναι, εάν είστε μετανάστης/αναγνωρισμένος πρόσφυγας ή δικαιούχος επικουρικής προστασίας, 

έχετε το δικαίωμα να ιδρύετε εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες ή να εργάζεστε ως 

ελεύθερος επαγγελματίας. Για κάθε επάγγελμα υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Μπορεί να χρειαστεί να αναγνωρίσετε το πτυχίο σας στην Ελλάδα και μπορείτε να το κάνετε 

σε έναν από τους ακόλουθους φορείς: 

❖ Τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά 

εδώ. 

❖ Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά εδώ. 

❖ Εάν επιθυμείτε να ιδρύσετε επιχείρηση θα πρέπει να προεγγραφείτε στον Οργανισμό 

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και στο "Επιμελητήριο". Στην Ελλάδα 

υπάρχουν διάφορα Επιμελητήρια για τη βιομηχανία και το εμπόριο, για τους εμπόρους, 

για τις μικρές και μεσαίες βιομηχανίες και άλλα. Μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο 

https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-employment/
https://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/access-to-employment/
https://www.eoppep.gr/index.php/en/
https://www.doatap.gr/enhmerosh/


επιμελητήριο εδώ. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον σύνδεσμο είναι 

στα ελληνικά. 

❖ Τέλος, θα πρέπει να καταθέσετε τα σχετικά έντυπα για την έναρξη μιας επιχείρησης 

στην Εφορία. 

 

Σημειώστε ότι θα χρειαστείτε ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση για να το κάνετε αυτό. Τη 

βοήθεια αυτή μπορεί να σας παρέχει ένας εργασιακός σύμβουλος ενός γραφείου του ΟΑΕΔ, 

μια ΜΚΟ, ένας επαγγελματίας λογιστής ή δικηγόρος. 

 

Που μπορώ να υποβάλλω παράπονα για μια συμπεριφορά που δέχτηκα; 

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο χώρο εργασίας σας, ή θέλετε να ενημερωθείτε για τα 

δικαιώματά σας, ή θέλετε να υποβάλετε καταγγελία κατά του εργοδότη σας και να βρείτε λύση, 

μπορείτε να απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της Επιθεώρησης Εργασίας (SEPE). Το ΣΕΠΕ 

είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας για την ορθή εφαρμογή της εργατικής 

νομοθεσίας στην Ελλάδα. Σκοπός του είναι να διασφαλίζει τα εργασιακά δικαιώματα και την 

ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 

Το ΣΕΠΕ είναι σε θέση να διερευνήσει την αδήλωτη εργασία και έχει επίσης ρόλο ενημέρωσης, 

παροχής συμβουλών και πρόληψης των παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας. Καλύπτει 

όλες τις ελληνικές επικράτειες μέσω ενός δικτύου περιφερειακών υπηρεσιών. 

Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο γραφείο του ΣΕΠΕ ρωτώντας ή αναζητώντας το εδώ. 

Σημειώστε  

ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον σύνδεσμο είναι στα ελληνικά. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Συνολικά, το Κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει 6 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

εκπαιδευτικές συνεδρίες με γυναίκες μετανάστριες. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες που υποστηρίζουν αυτές τις γυναίκες να 

αναπτύξουν ικανότητες γύρω από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής και να βοηθήσουν στη 

https://acsmi.gr/
https://www.sepenet.gr/liferayportal/2


διευκόλυνση της κοινωνικής και οικονομικής ενδυνάμωσής τους. Οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων 

και οι εκπαιδευτές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες δραστηριότητες κρίνουν απαραίτητες 

προκειμένου να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική συνεδρία με 

βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Οι δραστηριότητες θεωρούνται ανοιχτά 

και ευέλικτα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τροποποιήσει για να καλύψει τις 

ανάγκες κατάρτισης και να αντανακλά το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο και την πραγματικότητα. 

Καθοδηγόντας τις, μέσα από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 3, οι 

εκπαιδευόμενές σας, δηλαδή οι μετανάστριες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν 

και να επιδείξουν τις ακόλουθες ικανότητες: 

– 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

Μαθησιακοί Στόχοι 

ΜΕΡΟΣ A 

U3 

Κεφάλαιο 

Διοικητική 

υποστήριξης 

 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κεφαλαίου,  

οι γυναίκες μετανάστριες  

Θα κατανοούν τι 

σημαίνει διοικητική 

υποστήριξη. 

Θα κατανοούν τη 

σημασία της γνώσης 

γύρω από τα διοικητικά 

ζητήματα της χώρας 

υποδοχής για την 

επιτυχή ένταξή τους. 

Θα κατανοούν βαθύτερα 

πώς θα επωφεληθούν 

από τη μονάδα. 

Θα εξοικειωθούν με τις 

βασικές διοικητικές 

διαδικασίες στα τοπικά 

τους πλαίσια. 

θα λάβουν κατάλληλη 

κατάρτιση σε θέματα, 

όπως το σύστημα 

υγείας, η κοινωνική 

ασφάλιση και οι 

εισφορές, το νομικό 

πλαίσιο, η εγγραφή των 

παιδιών στο σχολείο, η 

πρόσβαση στις 

κοινωνικές υπηρεσίες, η 

πρόσβαση στην 

αστυνομία, η πρόσβαση 

στο δικαστικό σύστημα, 

Θα εκμεταλευτούν την 

ευκαιρία να 

δημιουργήσετε αξία, 

συμπεριλαμβανομένων 

καλύτερων λύσεων σε 

υφιστάμενες και νέες 

προκλήσεις που 

σχετίζονται με τις 

διοικητικές διαδικασίες. 

Θα μάθουν να 

αξιολογούν ποιες 

πληροφορίες 

λειτουργούν καλύτερα 

για αυτούς. 

Θα μάθουν πώς να 

βλέπουν τα (διοικητικά) 

ζητήματα από 



 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U3A1 Σχολικό σύστημα και περιβάλλον 

Στόχοι 

- Υποστήριξη των μεταναστριών ώστε να συμμετέχουν στη σχολική ζωή των παιδιών 

τους 

- Να υποστηρίξουν τις μετανάστριες να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ξεπεράσουν τα 

πολιτισμικά εμπόδια με τους συμμαθητές τους 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: χαρτί, μολύβια/στυλό, πίνακας, μαρκαδόροι (για τον πίνακα), 

κουδούνι/κουδούνι, προβολέας, υπολογιστής, ηχεία. 

❖ Διάρκεια: 2 συνεδρίες - 60 λεπτά/συνεδρία 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10-12 συμμετέχοντες 

Οδηγίες  

1η Συνάντηση: 

η έκδοση ταξιδιωτικών 

εγγράφων. 

Ανάπτυξη της ικανότητας 

χρήσης των διοικητικών 

διαδικασιών που 

υπάρχουν στις χώρες 

υποδοχής. 

διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. 

Θα μάθουν να 

αξιολογούν κριτικά τις 

πληροφορίες. 

Θα εκτιμήσουν πώς 

μπορούν να 

αποσυμπιεστούν τα 

(διοικητικά) προβλήματα 

για καλύτερη κατανόηση. 



- Ξεκινήστε τη δραστηριότητα με την προβολή ενός βίντεο που σχετίζεται με την 

καθημερινή σχολική ζωή  

- Κάντε μια εισαγωγή σχετικά με τη σημασία της υποστήριξης των νεαρών μαθητών στις 

σχολικές τους υποχρεώσεις 

- Ρωτήστε τις εκπαιδευόμενες Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που θεωρούν ότι τους 

εμποδίζουν να συμμετέχουν αν υπάρχουν; Χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σε ομάδες των 

τριών ή τεσσάρων ατόμων για να προβληματιστούν και να συζητήσουν την ερώτηση για 

10 λεπτά.  

- Ζητήστε από τις ομάδες να μοιραστούν τα συμπεράσματά τους και να τα καταγράψουν 

στον πίνακα. 

- Εάν είναι δυνατόν, χωρίστε τα σε τομείς (π.χ. πολιτισμικούς, προσωπικούς, που 

σχετίζονται με τις πληροφορίες που λείπουν) 

- Οργανώστε μια δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων, όπου οι συμμετέχοντες χωρίζονται 

σε ζευγάρια και προβάρουν έναν διάλογο δασκάλου-γονέα. Μετά από περίπου 7-8 

λεπτά, το ζευγάρι θα πρέπει να αλλάξει ρόλους.  

- Ζητήστε από την ομάδα να επισημάνει ποιες είναι οι πληροφορίες που λείπουν και θα 

ήθελε να γνωρίζει, για να έχει μια πλήρη εικόνα του σχολικού συστήματος, μη διστάσετε 

να προσθέσετε μερικά ακόμη σημεία αν το θεωρείτε απαραίτητο. Γράψτε τις απαντήσεις 

στον πίνακα (Πόσες απουσίες μπορεί να έχει ένας μαθητής; Ποια είναι τα μαθήματα που 

διδάσκονται σε κάθε τάξη; Εάν υπάρχουν μαθήματα θρησκευτικών, ποιες επιλογές 

έχουν οι μαθητές για να τα παρακολουθήσουν; Υπάρχει επίσημο υποστηρικτικό σχολικό 

υλικό στο διαδίκτυο και πώς έχουν πρόσβαση σε αυτό; κ.λπ.) Αναθέστε κάθε ερώτηση 

σε έναν συμμετέχοντα και ζητήστε του να ψάξει την απάντηση είτε ρωτώντας έναν 

συμμαθητή γονέα ενός συμμαθητή του, είτε έναν καθηγητή, είτε τον διευθυντή του 

σχολείου κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας; 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό.  

2η Συνάντηση: 



- Κάθε συμμετέχουσα θα παρουσιάσει την απάντηση στις αντίστοιχες ερωτήσεις της και 

θα περιγράψει την εμπειρία της. Πόσο εύκολη ήταν η επικοινωνία με τους άλλους για να 

βρεθούν οι απαντήσεις; Ποια ήταν τα συναισθήματά της; Έχει αλλάξει το συναίσθημά 

της; 

- Οργανώστε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα χωρίζεται σε δύο ομάδες και κάθε ομάδα έχει 

ένα κουδούνι ή ένα κουδούνι. Κάντε τους ερωτήσεις με βάση την προηγούμενη έρευνά 

τους και αν η ομάδα που θα πατήσει πρώτη τον βομβητή, απαντήσει σωστά τότε κερδίζει 

έναν πόντο, αν όχι η δεύτερη ομάδα παίρνει να απαντήσει. Επαναλάβετε για 10-12 

γύρους. 

- Βάλτε την ομάδα σε μια συζήτηση σχετικά με τις συμπεριφορές ή τις συνήθειες των 

συμμαθητών τους των παιδιών τους που βρίσκουν εκτός τόπου και χρόνου; Έχουν 

νιώσει ότι κάτι ενοχλητικό/άδικο/προσβλητικό και αν ναι, πιστεύουν ότι ήταν κακόβουλο; 

Έχουν νιώσει ποτέ ότι κάτι που έκαναν ήταν προσβλητικό (χωρίς να το γνωρίζουν ή να 

το επιδιώκουν) για μια άλλη κουλτούρα; 

- Ζητήστε από την ομάδα να μοιραστεί δραστηριότητες που τα παιδιά τους και οι 

συμμαθητές τους απολαμβάνουν να παίζουν μαζί 

- Κλείνοντας μιλήστε για τη σημασία του να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τη σχολική 

προσπάθεια των παιδιών τους και να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να γνωρίσουν 

συμμαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο και να δείχνουν σεβασμό ο ένας στον 

άλλον. 

- Θυμηθείτε να δώσετε χρόνο και χώρο στις εκπαιδευόμενες να μοιραστούν τυχόν 

συμβουλές ή συμβουλές που έχουν με την υπόλοιπη ομάδα. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό.  

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Θα ήταν προτιμότερο να γνωρίζουμε τις ηλικίες και τις τάξεις των παιδιών των 

εκπαιδευομένων, για να μπορούμε να συνδεθούμε καλύτερα μαζί τους 

2) Να παρακολουθείτε τις συζητήσεις όταν η ομάδα χωρίζεται σε ομάδες και να 

ενθαρρύνετε τους πιο ήσυχους συμμετέχοντες κάνοντάς τους άμεσες ερωτήσεις. 



3) Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα κατανοεί το λεξιλόγιό σας και χρησιμοποιήστε απλές 

διατυπώσεις για να νιώθουν πιο άνετα να συμβάλλουν στη συζήτηση. 

4) Μεταξύ των δύο συνεδριών θα πρέπει να ερευνήσετε τις ερωτήσεις που προέκυψαν 

για να μπορέσετε να αξιολογήσετε τις απαντήσεις και να προετοιμαστείτε καλύτερα για 

το παιχνίδι του διαγωνισμού. 

Απολογισμός 

Ask the group: 

• What did you learn today? 

• Do you think you will use it later; do you think it’s helpful? 

• Are there any things I need to explain more? 

 

Print the small 

evaluation 

questionnaire to 

assess the extent of 

the helpfulness of 

this activity 

1.Strongly 

disagree 

2. Somewhat 

disagree 
3.I don’t know 

3. Somewhat 

agree 

4.  

Strongl

y Agree 

The goals of 

the training 

were clearly 

defined 

  

 

  

There was 

sufficient 

opportunity 

for 

interactive 

participation 

  

 

  

The 

practices 

provided me 

with new 

knowledge, 

skills and 

  

 

  



competence

s 

I got most of 

my 

questions 

answered 

during the 

training  

  

 

  

The Υλικάs 

for the 

training were 

helpful 

  

 

  

I had the 

tools and 

equipment 

that I needed 

for the tasks 

  

 

  

 
 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράρτημα  

n/a 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U3A1 Γράφοντας τα παιδιά στο σχολείο 

Στόχοι 

- Για να μάθετε για τη διαδικασία εγγραφής στα ελληνικά σχολεία 

- Να μάθετε ποια έγγραφα χρειάζονται 

- Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 



❖ Υλικά: παρουσίαση, βίντεο με ελληνικά σχολεία, δείγμα των εγγράφων που 

απαιτούνται για τη διαδικασία εγγραφής, χαρτί και στυλό για να κρατάτε σημειώσεις. 

❖ Χρονική διάρκεια: 2 ώρες: 120 λεπτά  

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 10 άτομα 

Οδηγίες  

- Για να προετοιμαστείτε για αυτή τη δραστηριότητα, διαβάστε προσεκτικά το Μέρος 3 

"Πρόσβαση στην εκπαίδευση" της Εισαγωγικής Ενότητας. 

- Για να προετοιμαστείτε για αυτή τη δραστηριότητα, θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε 

βίντεο με σχολεία στην περιοχή σας, τα οποία θα δείξετε στις εκπαιδευόμενες σας για 

να εξοικειωθούν με αυτές τις εγκαταστάσεις. 

- Προετοιμάστε μια παρουσίαση με όλα τα διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης που 

υπάρχουν στη χώρα σας. 

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι κατανοούν ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά 

στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών/προσφύγων, αγοριών και 

κοριτσιών, που είναι ηλικίας μεταξύ 5 και 15 ετών. 

- Στη συνέχεια, δείξτε στις εκπαιδευόμενες σας τα πρότυπα εγγράφων για τη διαδικασία 

εγγραφής. 

- Συμπληρώστε ένα από αυτά τα έγγραφα στην τάξη, ώστε οι μαθητές σας να 

κατανοήσουν σε βάθος τη διαδικασία. 

- Αρχικά χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σας σε ομάδες των δύο ατόμων για να 

συζητήσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους τυχόν προσωπικές ιστορίες/εμπειρίες 

σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. 

- Στη συνέχεια, φέρτε τους πίσω στην ολομέλεια για να μοιραστούν με την υπόλοιπη 

ομάδα τις εμπειρίες τους. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό (εκεί μπορείτε να συζητήσετε σχετικά 

θέματα που προκύπτουν π.χ. τη σημασία και τα οφέλη για τα παιδιά να έχουν μια καλή 

εκπαίδευση κ.λπ.) 



 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να έχετε εμπεριστατωμένη 

γνώση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των σχετικών διαδικασιών 

εγγραφής. 

2) Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να τους δώσετε να καταλάβουν τη σημασία 

της εκπαίδευσης των παιδιών τους. 

3) Λάβετε υπόψη σας οι εκπαιδευόμενες δεν θα έχουν πολύ καλή γνώση της 

ελληνικής γλώσσας, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλή γλώσσα και 

εκφράσεις. 

Απολογισμός 

- Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη συμπλήρωση των εγγράφων; 

- Θεωρείτε αυτή τη δραστηριότητα χρήσιμη; 

- Έχετε πρόσθετες ερωτήσεις; 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Η Zahra Moradi και η Sakineh Rahimi, (ΔΟΜ Ελλάδα, 2021) δύο γυναίκες με 

παρόμοιο υπόβαθρο συναντήθηκαν τυχαία στον καταυλισμό της Ριτσώνας και 

ενώθηκαν για να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο μέσω της εκπαίδευσης. Η 

Zahra και η Sakineh γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο Ιράν από Αφγανούς γονείς. 

Έζησαν ως μετανάστριες με τους συζύγους και τα παιδιά τους και αντιμετώπισαν τις 

ίδιες προκλήσεις. "Αντιμετωπίζαμε τον ρατσισμό στο Ιράν. Τα παιδιά μας δεν είχαν 

δικαίωμα ούτε καν στη βασική εκπαίδευση. Η κατάσταση ήταν πραγματικά άσχημη. 

Η αφγανική κοινωνία στο Ιράν οργάνωνε μαθήματα σε εγκαταλελειμμένα κτίρια 

κρυφά", παραδέχεται η Sakineh. "Δεδομένου ότι τα παιδιά μας δεν είχαν δικαίωμα 

να λάβουν εκπαίδευση, εγώ και άλλες κυρίες διδάσκαμε τα παιδιά στο σπίτι, σχεδόν 

κάθε μέρα. Είχαμε δημιουργήσει το δικό μας πρόγραμμα και τα μαθήματα στο σπίτι", 

προσθέτει η Zahra. Και οι δύο τονίζουν την αξία της εκπαίδευσης: "Η εκπαίδευση 

είναι ένα φως ικανό να αλλάξει τη ζωή ενός παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά 

είναι σε θέση να στηρίξουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους και την κοινωνία 

γενικότερα". Η εκπαίδευση ήταν επίσης το στοιχείο που ένωσε τις γυναίκες. Και οι 

δύο παρακολουθούσαν μαθήματα αγγλικών που γίνονταν στον καταυλισμό, στο 



πλαίσιο της συνιστώσας της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως υλοποιείται από τον 

ΔΟΜ σε συνεργασία με τη UNICEF και την Solidarity Now. Απόλαυσαν την 

εκμάθηση μιας νέας γλώσσας. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://greece.iom.int/en/migrants-stories 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τελεί υπό την κεντρική ευθύνη και εποπτεία του 

Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή μπορείτε να βρείτε στα ελληνικά 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου: https://www.minedu.gov.gr/ 

-Εμβολιάστε τα παιδιά σας στην Ελλάδα, https://blog.refugee.info/getting-kids-

vaccinated-in-greece/ 

 

-Δίκτυο Ελληνικών Σχολείων: www.sch.gr 

-Διαδικασίες και εγγραφα για την εγγραφή στο σχολείο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio  

 

Παράρτημα  

N/A 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U3A3 Μιλήστε για το σώμα σας και το μυαλό σας 

Στόχοι 

- Υποστήριξη των μαθητών να γνωρίζουν το σώμα, το μυαλό και τις πιθανές 

καταγγελίες τους 

- Να υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν με τους επαγγελματίες 

υγείας 

https://greece.iom.int/en/migrants-stories
https://www.minedu.gov.gr/
https://blog.refugee.info/getting-kids-vaccinated-in-greece/
https://blog.refugee.info/getting-kids-vaccinated-in-greece/
http://www.sch.gr/
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio


Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: υλικό: στυλό και χαρτί, πίνακας. Παράρτημα 1: διευθύνσεις και τηλέφωνα των 

ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης. Παράρτημα 2: σημειώσεις επίσκεψης γενικού 

ιατρού  

❖ Διάρκεια: 60-90 λεπτά 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 12 άτομα 

Οδηγίες  

- Ξεκινήστε αυτή τη δραστηριότητα καλώντας όλους να βγάλουν τα παπούτσια και 

τις κάλτσες τους και να σταθούν σε κύκλο. Ζητήστε τους να αισθανθούν πραγματικά 

το έδαφος, να νιώσουν το βάρος του σώματός τους και να νιώσουν σταθεροί και 

ασφαλείς.  

- Στη συνέχεια, συνεχίστε εξηγώντας τους στόχους της σημερινής εκπαίδευσης: να 

είστε σε θέση να επικοινωνείτε για το σώμα και το μυαλό σας και να αισθάνεστε 

άνετα να το κάνετε.  

- Ρωτήστε την ομάδα: Ποιοι τύποι πόνου υπάρχουν; (π.χ. ψυχικός, σωματικός, 

φανταστικός, πόνος λόγω απώλειας, λόγω στενοχώριας, απογοήτευσης κ.λπ.)  

- Ρωτήστε την ομάδα:  

• Ποιος έχει βιώσει ποτέ πόνο (ψυχικό, σωματικό); (όλοι θα σηκώσουν το χέρι τους) 

• Ποιος μοιράζεται αυτόν τον πόνο με τους ανθρώπους γύρω του; 

• Ποιος πηγαίνει να δει έναν επαγγελματία; 

• Ποιος περιμένει μέχρι να περάσει; 

Ο στόχος αυτών των ερωτήσεων είναι να δημιουργηθεί μια αίσθηση αναγνώρισης, 

ασφαλούς χώρου, κατανόησης, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν κατά κάποιο τρόπο 

κοινές εμπειρίες.  

- Στη συνέχεια, γυρίστε γύρω από την ομάδα, ρωτώντας: Τι κάνετε, ποια είναι η 

διαδικασία σας; 

- Στη συνέχεια, προχωρήστε στην εξήγηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να 

προκύψουν σωματικά παράπονα και του τρόπου με τον οποίο το μυαλό και το σώμα 

είναι πολύ στενά συνδεδεμένα. Για παράδειγμα: "Η ψυχή και το μυαλό είναι πολύ 

στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους: 

• Αν αισθάνεστε αγχωμένοι, το στομάχι σας μπορεί να γίνει ευερέθιστο και να πονάει 

• Αν είστε νευρικοί για κάτι, μπορεί να έχετε ναυτία ή πονοκέφαλο.  



Αν γνωρίζετε από πού προέρχονται τα παράπονά σας, μπορείτε να προσδιορίσετε 

αν χρειάζεστε βοήθεια και αν πρέπει να επισκεφθείτε έναν γενικό ιατρό.  

Αν δεν γνωρίζετε την αιτία, μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον συγγενή, φίλο ή 

κοινωνικό λειτουργό. Μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την αιτία. 

Μπορείτε πάντα να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πιθανές αιτίες, αλλά να γνωρίζετε ότι 

οι πληροφορίες αυτές δεν είναι πάντα σωστές. Γι' αυτό είναι καλό να μιλήσετε σε 

κάποιον για όσα αισθάνεστε. 

- Συνεχίστε περνώντας από μια επίσκεψη σε έναν γενικό ιατρό.  

• Αν πάτε να επισκεφθείτε έναν γενικό ιατρό, θα έχετε ήδη πει στον βοηθό ποιο είναι 

το πρόβλημά σας. Εκείνοι θα το μοιραστούν αυτό με τον γιατρό. Ο γιατρός θα σας 

ρωτήσει ξανά ποιο είναι το πρόβλημά σας και γιατί θα θέλατε να τον δείτε. Μερικές 

φορές οι άνθρωποι μπορεί να είναι συναισθηματικά φορτισμένοι όταν επισκέπτονται 

έναν γιατρό. Για παράδειγμα επειδή πονάνε ή επειδή ανησυχούν. Γι' αυτό είναι καλό 

να προετοιμάζετε αυτή τη συζήτηση. Μπορείτε να γράψετε κάποιες σημειώσεις για 

να τις φέρετε στον παθολόγο σας. Ρωτήστε την ομάδα τι θα έγραφε για να 

προετοιμαστεί. -> 

➢ Ποια είναι τα παράπονά μου; 

➢ Από πότε έχω αυτά τα παράπονα; 

➢ Από πότε έχω αυτά τα παράπονα; (Ποιες στιγμές της ημέρας) 

• Ο γενικός ιατρός θα σας ενημερώσει για μια πιθανή θεραπεία. Είναι συνετό να 

συζητήσετε αυτή τη θεραπεία. Ρωτήστε την ομάδα τι θα ρωτούσε -> 

➢ Τι ακριβώς περιλαμβάνει η θεραπεία;  

➢ Υπάρχουν παρενέργειες; 

➢ Ποιες είναι οι προοπτικές; 

➢ Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις; 

Πείτε στις εκπαιδευόμενες ότι αν δεν καταλαβαίνουν κάτι που τους λέει ένας γιατρός, 

πρέπει πάντα να ζητούν να τους εξηγήσει. Στο Άμστερνταμ και το Άλμερε, μπορείτε 

να ζητήσετε από τον γιατρό σας να ζητήσει τη βοήθεια ενός μεταφραστή, μέσω του 

AOF: Tolkentelefoon Amsterdam - AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds 

Ανατρέξτε στο παράρτημα για έναν εκτενή κατάλογο ερωτήσεων που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας. 

- Τώρα, θα κάνουμε απολογισμό. Έχουν οι συμμετέχοντες άλλες ερωτήσεις; Βρήκαν 

χρήσιμη αυτή την εκπαίδευση;  



- Ολοκληρώστε την εκπαίδευση με μια άσκηση αναπνοής. Όλοι οι συμμετέχοντες 

μπορούν να καθίσουν, είτε σε μια καρέκλα είτε στο πάτωμα, αρκεί να κάθονται 

άνετα. Πείτε τους: 

• Να βάλουν τα χέρια τους στην κοιλιά τους.  

• Τώρα εισπνεύστε αργά από τη μύτη σας, νιώστε την αναπνοή σας να φτάνει μέχρι 

την κοιλιά σας 

• Κρατήστε την αναπνοή σας για μερικά δευτερόλεπτα 

• Στη συνέχεια, εκπνεύστε αργά από τη μύτη σας, νιώστε την κοιλιά σας να ισιώνει και 

πάλι.  

• Επαναλάβετε αυτό άλλες 4 φορές.  

Αυτό είναι επίσης μια μεγάλη ανακούφιση από το άγχος! 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Για αυτήν την δραστηριότητα είναι καλύτερο να είστε όρθιοι/ες. Είναι σημαντικό να 

αισθάνεστε δυνατοί/ες και δραστήριοι/ες.  

2) Αυτή η δραστηριότητα έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τις εκπαιδευόμενες 

σχετικά με τη διαδικασία που περνούν ή μπορούν να περάσουν αν έχουν 

οποιαδήποτε σωματικά παράπονα. Δεν πρόκειται να μοιραστείτε όλα αυτά τα 

παράπονα, αλλά να μοιραστείτε τη διαδικασία γύρω από αυτά.  

3) Το να μιλήσουν για το σώμα τους μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για 

ορισμένους συμμετέχοντες. Φροντίστε να δημιουργήσετε έναν ασφαλή χώρο αλλά 

και να έχετε επίγνωση ότι η δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα. 

Απολογισμός 

Ρωτήστε την ομάδα: 

- Πώς αισθάνθηκαν κάνοντας αυτές τις δραστηριότητες; 

- Με ποια αίσθηση φεύγουν από την εκπαίδευση;  

- Άλλαξε κάτι στην προσέγγισή τους/στα συναισθήματά τους απέναντι στην ιατρική 

περίθαλψη/στην επικοινωνία με τους επαγγελματίες υγείας;  

- Αισθάνονται άνετα να συνομιλούν με έναν επαγγελματία υγείας;  

 

Παραπέμψτε τις εκπαιδευόμενες στα Παραρτήματα 1 και 2 ως πρακτικό οδηγό για το 

μέλλον. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή προσθήκες, μπορείτε να κλείσετε τη 

δραστηριότητα.    



Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Communication Skills in Healthcare: A Guide to Practice (ausmed.com). Οδηγός 

αυτός είναι γραμμένος για επαγγελματίες υγείας και όχι ασθενείς 

➢ Intercultural communication through the eyes of patients: experiences and 

preferences (nih.gov). Άρθρο στα αγγλικά   

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

Για περισσότερες πληροφορίες για ασκήσεις αναπνοής: Breathing exercises for stress 

- NHS (www.nhs.uk) 

Παράρτημα  

Παράρτημα 1: Διευθύνσεις και αριθμοί ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης 

στη (χώρα σας) 

 

Παράρτημα 2: Συνομιλία με το γιατρό σας 

Προετοιμασία 

Σκεφτείτε τα παράπονά σας: 

- Τι σας ενοχλεί; 

- Πότε άρχισαν τα παράπονα; 

- Πότε χειροτερεύουν; 

Μπορείτε να κάνετε κάποια έρευνα στην ιστοσελίδα www.thuisarts.nl. Έχετε υπόψη 

σας ότι αυτές οι πληροφορίες δεν θα ισχύουν για εσάς.  

Ρωτήστε τον εαυτό σας: 

- Τα παράπονά μου οφείλονται σε κάποια ασθένεια; 

- Είναι απαραίτητη η έρευνα για να το διαπιστώσετε αυτό;  

- Ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία; 

 

Μιλήστε για τη θεραπεία 

Ποιες είναι οι δυνατότητες; 

Τι συνεπάγεται η θεραπεία; 

https://www.ausmed.com/cpd/guides/communication-skills
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/


Υπάρχουν άλλες επιλογές; 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε θεραπείας; 

Ποιες είναι οι προοπτικές; 

Θα μπορούσαν να υπάρξουν επιπλοκές, και αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

 

Εάν γνωρίζετε ποια θεραπεία θα λάβετε, ρωτήστε λεπτομερώς γι' αυτήν.  

Πώς μοιάζει η θεραπεία, βήμα προς βήμα;  

Χρειάζεται να προετοιμαστείτε γι' αυτήν; 

Εάν έχετε άλλες παθήσεις, ρωτήστε εάν και πώς αυτές θα επηρεάσουν τη θεραπεία. 

Υπάρχουν πράγματα που μπορείτε ή δεν μπορείτε να κάνετε πριν ή μετά τη θεραπεία; 

 

Πότε θα επιστρέψετε για επανεξέταση 

Ποιες είναι οι προοπτικές; 

Υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε ώστε η θεραπεία να έχει καλύτερο αποτέλεσμα;  

 

Κατά την τελική συζήτηση (μετά τη θεραπεία)  

Ανακεφαλαιώστε ξανά ποια(ες) θεραπεία(ες) λάβατε 

Ρωτήστε αν είστε πραγματικά καλύτερα τώρα.  

Υπάρχει πιθανότητα τα παράπονα να επανέλθουν; 

Ποιον πρέπει να καλέσετε εάν αισθανθείτε ξανά άσχημα;  

- Υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να χρειαστείτε; Με ποιον πρέπει να μιλήσετε; 

 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U3A4 Πληροφορίες και υποστήριξη για την 

σεξουαλική υγεία  

Στόχοι 

- Να ενθαρρύνει τις μετανάστριες να μιλήσουν για τις ανησυχίες που έχουν σχετικά με 

τη σεξουαλική υγεία 

- Να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τη σημασία της γνωριμίας με το σώμα του καθενός. 

- Να αντιμετωπίσετε τυχόν προκαταλήψεις και προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν οι 

μαθητές σας σχετικά με τη σεξουαλική υγεία 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: δεν χρειάζονται υλικά 



❖ Διάρκεια: 40-60 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 10 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Το πρώτο βήμα αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσετε έναν ασφαλή χώρο 

στην τάξη σας, ώστε οι μετανάστριες να αισθάνονται αρκετά άνετα για να συζητήσουν 

μαζί σας τέτοια ευαίσθητα θέματα. Ελέγξτε τον πρώτο σύνδεσμο στον κατάλογο 

παραπομπών, ο οποίος σας ανακατευθύνει στον ιστότοπο του Initiatives for Change, 

όπου μπορείτε να βρείτε 10 σημαντικές συμβουλές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς 

χώρου. Συνολικά, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι ένας ασφαλής χώρος είναι "ένα 

μέρος ή περιβάλλον στο οποίο ένα άτομο ή μια κατηγορία ατόμων μπορεί να αισθάνεται 

σίγουρο ότι δεν θα εκτεθεί σε διακρίσεις, κριτική, παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη 

συναισθηματική ή σωματική βλάβη" (Λεξικό της Οξφόρδης). 

- Στη συνέχεια, ξεκινήστε να συζητάτε με τις εκπαιδευόμενες σας ορισμένα θέματα που 

αφορούν τη σεξουαλική υγεία και πώς αισθάνονται για τα θέματα αυτά. Ακολουθεί ένας 

ενδεικτικός κατάλογος θεμάτων που θα μπορούσατε να συζητήσετε. Μη διστάσετε να 

τον προσαρμόσετε στις ανάγκες των μαθητών σας: 

Πώς αισθάνεστε όταν συζητάτε τις ανάγκες της σεξουαλικής σας υγείας με έναν 

επαγγελματία υγείας; Αισθάνεστε άνετα; Ποια στοιχεία θα σας έκαναν να νιώθετε πιο 

άνετα να το συζητήσετε με τον γιατρό ή τον γυναικολόγο σας; Πώς αισθάνεστε όταν 

εκθέτετε το σώμα σας για εξέταση από έναν επαγγελματία υγείας; Ως εκπαιδευτές/τριες 

και επιμορφωτές, να έχετε υπόψη σας ότι λόγω πολιτισμικών πεποιθήσεων ορισμένες 

γυναίκες διστάζουν να εξεταστούν, ιδίως από άνδρα επαγγελματία υγείας. Για το λόγο 

αυτό, προτιμήθηκαν γυναίκες πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης όταν συζητούν 

"ευαίσθητα" θέματα ή όταν εξετάζονται σωματικά. 

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες όταν επικοινωνείτε με τον γιατρό σας για τα θέματα αυτά; 

Εάν ναι, γιατί το αισθάνεστε αυτό; Λάβετε υπόψη σας ότι οι μετανάστριες συνήθως 

αισθάνονται ότι υπάρχει αδιαφορία εκ μέρους των γιατρών, απουσία απτών λύσεων 

στα προβλήματά τους και πολύ σύντομοι χρόνοι διαβούλευσης για να αντιμετωπιστούν 

οι ανησυχίες τους. 

Για ποια θέματα ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Συζητήστε, εάν χρειάζεται, 

θέματα όπως η έμμηνος ρύση, η εμμηνόπαυση, η αντισύλληψη, ο έλεγχος σεξουαλικής 

υγείας, η άμβλωση, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, η σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση των νέων κ.λπ. 



Προτιμάτε να συζητάτε αυτά τα θέματα σε μια ομάδα ή σε ατομικές συζητήσεις; Ή 

προτιμάτε να λαμβάνετε υλικό για τη σεξουαλική υγεία που θα μπορούσατε να 

διαβάσετε ή να δείτε κατ' ιδίαν; Ως εκπαιδευτικοί, να έχετε υπόψη σας ότι διάφορες 

έρευνες επισημαίνουν διάφορα εμπόδια στη λήψη πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων εμπιστευτικότητας, καθώς και της ντροπής και του 

στίγματος που συνδέονται με τη συζήτηση για το σεξ. 

Θεωρείτε ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνετε τώρα σχετικά με αυτά τα θέματα είναι 

επαρκείς; Τι θα θέλατε να αλλάξετε; Πώς αισθάνεστε όταν μιλάτε με τον γιατρό σας για 

τα θέματα αυτά; 

- Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση δίνοντας χρόνο και χώρο σε κάθε 

γυναίκα να μοιραστεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες της. Σε κάθε περίπτωση της 

συζήτησης, θα πρέπει να αναφέρετε ποιες είναι οι επιλογές που υπάρχουν στη χώρα 

σας και πώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Λάβετε υπόψη σας ότι πρόκειται για μια δραστηριότητα που βασίζεται σε συζήτηση, 

οπότε θα πρέπει να έχετε κάποια προηγούμενη γνώση των θεμάτων που τίθενται μετά 

από πολλά χρόνια έρευνας στον τομέα. Η έρευνα δείχνει ότι πολλές μετανάστριες 

γυναίκες δίνουν χαμηλή προτεραιότητα στις δικές τους ανάγκες σεξουαλικής υγείας, με 

αποτέλεσμα να βάζουν τις ανάγκες υγείας των άλλων πάνω από τις δικές τους. Αυτό 

συχνά οφείλεται στο άγχος ή στις ευθύνες στο σπίτι. Άλλα εμπόδια στην πρόσβαση σε 

επαγγελματική υγειονομική περίθαλψη που ανέφεραν οι γυναίκες ήταν η έλλειψη 

εκπαίδευσης, ο αναλφαβητισμός, η έλλειψη πρόσβασης στο διαδίκτυο, η ανεπαρκής 

προώθηση της υγείας στη χώρα προέλευσης, οι πολιτιστικές και θρησκευτικές 

κατασκευές της υγείας και οι επιπτώσεις της μετανάστευσης. Οι γυναίκες που 

μετανάστευσαν χωρίς την ευρύτερη οικογένειά τους περιέγραψαν το νέο τους 

περιβάλλον ως πολύ απαιτητικό σωματικά και απομονωτικό, με τη σεξουαλική τους 

υγεία να βρίσκεται χαμηλά στην ατζέντα. Ορισμένες γυναίκες ανέφεραν την αρνητική 

στάση και την έλλειψη υποστήριξης από τους συζύγους τους ως εμπόδιο στην 

αναζήτηση επαγγελματικής σεξουαλικής υγείας. 

2) Ανά πάσα στιγμή, δείξτε σεβασμό και κατανόηση για τυχόν πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες που μπορεί να υπάρχουν στην ομάδα σας. Θα πρέπει να εφαρμόζετε 



ενεργητική ακρόαση και να είστε προσεκτικοί ώστε να μην είστε επικριτικοί ή να μην 

επιβάλετε τις δικές σας πολιτισμικές αντιλήψεις. 

3) Διαβάστε προσεκτικά το Παράρτημα 1 για συστάσεις όταν εργάζεστε με μετανάστριες 

σε θέματα γύρω από τη σεξουαλική υγεία. 

Απολογισμός 

- Πώς αισθάνεστε για αυτή τη δραστηριότητα; 

- Μετά από αυτή τη δραστηριότητα, θα αισθανόσασταν πιο άνετα να αντιμετωπίσετε 

αυτά τα θέματα με το γιατρό σας;  

- Αισθάνεστε ότι γνωρίζετε τώρα τις σχετικές υπηρεσίες που θα μπορούσατε να 

χρησιμοποιήσετε; 

Παραπομπές 

- 10 TIPS FOR CREATING A SAFE SPACE: https://www.iofc.ch/stories/10-tips-

creating-safe-space  

- Ussher, J.M., Perz, J., Metusela, C., Hawkey, A., Morrow, M., Narchal, R., Estoesta, 

J., Monteiro, M. (2017) Sexual and reproductive health of migrant and refugee women. 

Research report and recommendations for healthcare providers and community 

workers. Western Sydney University. 

https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD

_Report.pdf  

 

Παράρτημα  

Παράρτημα 1: Συστάσεις σχετικά με τη σεξουαλική ενημέρωση για τις γυναίκες 

μετανάστριες και πρόσφυγες: 

- Κατανόηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ως κεντρικής σημασίας για 

την "υγεία και την ευημερία των γυναικών  

- Εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και της κοινότητας σχετικά με 

τον τρόπο συνεργασίας με τις κοινότητες των μεταναστών 

- Κίνητρα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στις 

κοινότητες μεταναστών και προσφύγων 

- Οικοδόμηση συνεργασιών εντός των κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων και των 

υπηρεσιών για την εφαρμογή πολιτισμικά ασφαλών προγραμμάτων εκπαίδευσης σε 

θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων ομάδων 

υποστήριξης από ομοτίμους για τη σύνδεση με γυναίκες που μπορεί να είναι 

απομονωμένες  

https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf


- διαβούλευση με τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων σχετικά με τις κατάλληλες 

στρατηγικές για την αύξηση της ικανότητας πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας 

- Ανάπτυξη ειδικών πόρων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

προσαρμοσμένων για διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα σε συνεννόηση με τις 

κοινότητες 

- Ανάπτυξη πόρων για γυναίκες με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού, δηλ. υλικό με 

έντονα οπτικό χαρακτήρα, με απλή γλώσσα και χρήση διαγραμμάτων και εικόνων. 

- Πόροι για τη σεξουαλική υγεία που θα διαδοθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας 

επανεγκατάστασης 

- Συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων για να γνωρίζουμε ποιες πληροφορίες 

υπάρχουν και σε ποιες γλώσσες 

- Παροχή πληροφοριών για τις γυναίκες σε εκδηλώσεις όπως η Εβδομάδα της 

Γυναίκας, η Εβδομάδα Προσφύγων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

- Διαθεσιμότητα πληροφοριών και υποστήριξης σε διάφορες μορφές ανάλογα με τις 

προτιμήσεις των γυναικών: γραπτή, ατομική, ομαδική συζήτηση, εκπαίδευση από 

ομοτίμους, βίντεο. 

- Διαθεσιμότητα πληροφοριών και πόρων για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 

σε υπηρεσίες και χώρους που επισκέπτονται συχνά οι γυναίκες μετανάστριες και 

πρόσφυγες, όπως: κέντρα μεταναστών, ιατρεία γιατρών, υπηρεσίες κοινωνικής 

ασφάλισης και κυβερνητικές υπηρεσίες για τη στέγαση και την εκπαίδευση, κοινοτικά 

κέντρα και σύλλογοι. 

 

 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U3A3 Πρόσβαση στη πρόνοια   

Στόχοι 

- Για να ενημερωθείτε για τα δικαιώματα πρόνοιας στη χώρα σας   

- Να μάθετε ποια έγγραφα χρειάζονται 



- Να ενημερωθείτε για την οικονομική στήριξη που μπορείτε να λάβετε 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: παρουσίαση, δείγματα δικαιολογιτικών, χαρτί και μολύβι για σημειώσεις. 

❖ Διάρκεια: 120 λεπτά  

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

 

- Για να προετοιμαστείτε για αυτή τη δραστηριότητα, διαβάστε προσεκτικά το Μέρος 1 

"Πρόσβαση στην Πρόνοια" της Εισαγωγικής Ενότητας 

- Προετοιμάστε μια παρουσίαση που να εξηγεί στις εκπαιδευόμενες  για το σύστημα 

πρόνοιας στη χώρα σας, την υποστήριξη που μπορείτε να λάβετε, ανάλογα και με την 

ιδιότητά σας (άγαμος/(πολύτεκνος), άτομο με αναπηρία κ.λπ.) 

- Στη συνέχεια, παρουσιάστε τα απαιτούμενα έγγραφα 

- Δείξτε στις εκπαιδευόμενες σας τα υποδείγματα εγγράφων  

- Συμπληρώστε ένα από αυτά τα έγγραφα στην τάξη, ώστε οι μαθητές σας να 

κατανοήσουν σε βάθος τη διαδικασία 

- Στη συνέχεια, χωρίστε τις εκπαιδευόμενες σας σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων για 

να συζητήσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους τυχόν προσωπικές ιστορίες/εμπειρίες 

σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. 

- Στη συνέχεια, φέρτε τους πίσω στην ολομέλεια για να μοιραστούν με την υπόλοιπη 

ομάδα τις εμπειρίες τους. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό  

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε σε βάθος το 

ελληνικό σύστημα πρόνοιας και τις σχετικές διαδικασίες.  

2) Λάβετε υπόψη ότι οι εκπαιδευόμενες δεν θα έχουν καλή γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλή γλώσσα και εκφράσεις. 



3) Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να τους δώσετε να καταλάβουν ότι το κράτος 

είναι υποστηρικτικό απέναντί τους και όπως και οι Έλληνες πολίτες, τους προσφέρει 

την ίδια κοινωνική βοήθεια. 

4) Καθώς η διαδικασία αυτή είναι αρκετά περίπλοκη, κάντε τους να νιώσουν άνετα να 

κάνουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. 

Απολογισμός 

- Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη συμπλήρωση των εγγράφων; 

- Θεωρείτε αυτή τη δραστηριότητα χρήσιμη; 

- Έχετε πρόσθετες ερωτήσεις; 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

- Ο Faysal Gahmous είναι 32 ετών και κατάγεται από την Αλγερία.  Η εκ γενετής 

αναπηρία του δεν τον εμποδίζει να είναι μαχητής. Έφτασε στην Ελλάδα και στο νησί της 

Σάμου τον Σεπτέμβριο του 2018 και αυτή τη στιγμή διαμένει σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. 

Αγαπάει την Ευρώπη και θέλει να μείνει στην Ελλάδα, να λάβει θεραπεία και να 

αναζητήσει εργασία (ΔΟΜ Ελλάδα, 2019). Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://greece.iom.int/en/migrants-stories 

- Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Αίτηση για τη λήψη του επιδόματος αναπηρίας. Μπορείτε να το κάνετε ηλεκτρονικά εδώ. 

- Εάν είστε πολύτεκνοι, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 

διαθέσιμη στήριξη στα ελληνικά εδώ. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

https://apps.ika.gr/eKEPA/
https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/nomothetiko-plaisio/


Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U3A4 Πρόσβαση στην απασχόληση 

Στόχοι 

- Να μάθετε πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στην απασχόληση 

- Να μάθετε για τα δικαιώματά σας, αν είστε άνεργοι. 

- Να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση στην Ελλάδα 

- Να μάθετε ποια έγγραφα χρειάζονται 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: παρουσίαση, δείγματα δικαιολογιτικών, χαρτί και μολύβι για σημειώσεις. 

❖ Διάρκεια: 180 λεπτά  

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

 

- Για να προετοιμαστείτε για αυτή τη δραστηριότητα, διαβάστε προσεκτικά το 

Κεφάλαιο 4 "Πρόσβαση στην απασχόληση" της Εισαγωγικής Ενότητας 

- Προετοιμάστε μια παρουσίαση που να εξηγεί στις εκπαιδευόμενες  το σύστημα 

απασχόλησης στην Ελλάδα. 

- Μετά, εξηγήστε στις εκπαιδευόμενες , πώς μπορούν να αποκτήσουν έναν Αριθμό 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)  

- Στη συνέχεια, για τις πληρωμές του μισθού θα χρειαστούν τραπεζικό λογαριασμό, 

επομένως, εξηγήστε τους πώς μπορούν να αποκτήσουν έναν 

- Δείξτε στις εκπαιδευόμενέςσας τα υποδείγματα εγγράφων  

- Συμπληρώστε ένα από αυτά τα έγγραφα στην τάξη, ώστε οι μαθητές σας να 

κατανοήσουν σε βάθος τη διαδικασία 



- Στη συνέχεια, σε περίπτωση που είναι άνεργοι και αναζητούν εργασία, παρουσιάστε 

τους τα οφέλη της εγγραφής στο Μητρώο του ΟΑΕΔ, του "Οργανισμού Απασχόλησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού" του Υπουργείου Εργασίας 

- Μπορείτε να αφιερώστε χρόνο στο πώς οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν 

τη δική τους επιχείρηση  

- Στη συνέχεια, χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων για 

να συζητήσουν και να μοιραστούν μεταξύ τους τυχόν προσωπικές ιστορίες/εμπειρίες 

σχετικά με την απασχόληση/ανεργία/έναρξη της δικής τους επιχείρησης. 

- Συγκεντρώστε τους πίσω στην ολομέλεια για να μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα 

τις εμπειρίες τους και να τους παρουσιάσουν ιστορίες επιτυχίας μεταναστών που 

εργάζονται ή έχουν τη δική τους επιχείρηση. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό  

 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε σε βάθος το 

ελληνικό σύστημα απασχόλησης και τις σχετικές διαδικασίες.  

2) Λάβετε υπόψη ότι οι εκπαιδευόμενες δεν θα έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής 

γλώσσας, επομένως θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε απλή γλώσσα και εκφράσεις. 

3) Καθώς η διαδικασία αυτή είναι αρκετά περίπλοκη, κάντε τους να αισθάνονται άνετα 

να κάνουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια.  

4) Κάντε τους να νιώσουν αυτοπεποίθηση και να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι 

αδύνατο και ότι μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση αν το θέλουν. 

Απολογισμός 

- Αντιμετωπίσατε δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας; 

- Αντιμετωπίσατε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας σας; 

- Πώς αισθάνεστε για την έναρξη της δικής σας επιχείρησης; 

- Θεωρείτε αυτή τη δραστηριότητα χρήσιμη; 

- Έχετε άλλες ερωτήσεις; 



 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

- Fatma*, 20 ετών, μαθητευόμενη βοηθός νοσηλευτή (Aljazeera, 2021): Ήρθα στην 

Ελλάδα όταν ήμουν 16 ετών, μαζί με την αδελφή μου. Θα ήθελα πολύ να γίνω γιατρός, 

αλλά είναι δύσκολο για μένα, καθώς πρόκειται για μια ξένη χώρα και ξεκινάω από το 

μηδέν. Εκπαιδεύομαι για να γίνω βοηθός νοσηλευτή στην Ελλάδα τα τελευταία 

δυόμισι χρόνια και τώρα μένω μόνη μου σε ένα διαμέρισμα. Όταν πρωτοήρθα εδώ, 

πήγα σχολείο και έμαθα αγγλικά και ελληνικά και τελείωσα τη σχολική μου εκπαίδευση 

εδώ. Εκείνοι (οι Έλληνες) με προστάτεψαν και με βοήθησαν, οπότε θέλω να τους 

βοηθήσω γιατί τώρα είναι η σειρά μου. Σύνδεσμος αναφοράς: Aljazeera (2021) 

"Starting from zero": In Greece, refugee women forge new careers, ανακτήθηκε από 

https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/29/starting-from-zero-greeces-female-

refugees-try-again.  

- Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να 

παροτρύνετε τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 

υλικό. 

Παραπομπές 

- Κατάλογος ΔΟΥ, για την απόκτηση φορολογικού αριθμού. Μπορείτε και να εκδώσετε 

ΑΦΜ ηλεκτρονικά εδώ. 

- Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης Αριθμού Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) εδώ. 

- Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εγγραφείτε 

στο Μητρώο του "Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού" (ΟΑΕΔ) του 

Υπουργείου Εργασίας στα ελληνικά εδώ. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

 

 

https://www.aade.gr/map-doy
https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/apodose-arithmou-phorologikou-metroou-aphm-kai-kleidarithmou-se-phusiko-prosopo
https://www.amka.gr/
https://www.oaed.gr/eggrafh-sto-mhtroo-anergon-deltia-anergias


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γιατί να εργαστείς; 

Η συμμετοχή στην αγορά εργασίας είναι σημαντική για τους μετανάστες για πολλούς λόγους: 

συμβάλλει στην ψυχική και σωματική ευεξία, στην οικονομική αυτοσυντήρηση, στο κοινωνικό 

δίκτυο και στην αίσθηση του ανήκειν. Οι γυναίκες μετανάστριες αποτελούν μια ομάδα-στόχο που 

χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, καθώς συχνά 

αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια στη συμμετοχή από ό,τι οι σύντροφοί τους. Τι γνωρίζουμε 

για αυτή την ομάδα-στόχο στην Ελλάδα: 

- Στην πλειοψηφία ροέρχονται από γειτονικές βαλκανικές χώρες, αν και κύματα οικονομικών 

μεταναστών καταφθάνουν επίσης από την Ανατολική Ευρώπη, την πρώην ΕΣΣΔ, τη Μέση 

Ανατολή και διάφορες ασιατικές και αφρικανικές χώρες, δημιουργώντας μια ετερογενή ομάδα 

- Συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στο εργατικό δυναμικό της χώρας, αν και η συμμετοχή τους 

είναι συνήθως στον άτυπο τομέα και στο νοικοκυριό. Είναι ως επί το πλείστον κακοπληρωμένοι 

για την εργασία τους, συχνά χωρίς ασφάλιση, και είναι σύνηθες να διατηρούν περισσότερες από 

μία θέσεις εργασίας 

- Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι προέρχονται από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το 

Πακιστάν, είναι κυρίως μεταξύ 18-33 ετών, έχοντας συνήθως μαζί τους μικρά παιδιά 

- Υπήρχε ένας τεράστιος αριθμός γυναικών που μετανάστευαν μόνες τους στο παρελθόν, αλλά 

τα τελευταία χρόνια είναι πιο συνηθισμένο οι γυναίκες να μεταναστεύουν με τις οικογένειές τους, 

και έχει αποδειχθεί ότι και με τους δύο τρόπους διατηρούν ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς 

- Είναι ευρέως συνδεδεμένες με την εθνική τους ομάδα και αλληλοϋποστηρίζονται 

- Πολλές δεν είχαν την ευκαιρία να τελειώσουν το πτυχίο τους, και ως εκ τούτου μπορεί να έχουν 

μικρή εργασιακή εμπειρία, αλλά υπάρχουν επίσης πολλές μετανάστριες που είναι υψηλά 

καταρτισμένες και μορφωμένες 

- Μεγάλο ποσοστό είναι είτε εκούσια είτε ακούσια άνεργες, ενώ η απασχόληση γι' αυτές 

συνήθως επιτυγχάνεται μέσω συγγενών και φίλων 

- Πολλές γυναίκες επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση και την εκμάθηση της εθνικής γλώσσας 

- Συχνά βάζουν πρώτα τους άλλους: πρώτα την οικογένεια και τον σύζυγο 



- Θα ήθελαν να συμμετέχουν στην κοινωνία και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο 

 

Οι γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα γραφειοκρατικής και 

εργασιακής φύσης, μια κατάσταση που τις κρατά μακριά από τη θέλησή τους να ξεκινήσουν να 

εργάζονται, η οποία γι' αυτές μπορεί να είναι πολύ σημαντική . Θα ήθελαν να έχουν 

δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Θεωρούν ότι η εργασία είναι μια σημαντική χρήση χρόνου και 

απαραίτητη για να αισθάνονται ότι εκτιμώνται ή ότι είναι χρήσιμες. Άλλοι θέλουν να συμβάλλουν 

στην απόκτηση χρημάτων. Ορισμένες γυναίκες δηλώνουν ότι θέλουν να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητες από την κοινωνική πρόνοια. Η εργασία είναι επίσης σημαντική για την ύπαρξη ενός 

κοινωνικού δικτύου.  

 

Είναι στοιχειώδες να σημειωθεί ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες εταίρους (Κάτω Χώρες, Ιταλία, 

Ισπανία, Κύπρος) σχεδόν όλες οι νεοεισερχόμενες γυναίκες δηλώνουν ότι θεωρούν σημαντικό 

να αρχίσουν να εργάζονται. Θα ήθελαν να έχουν δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Θεωρούν ότι η 

εργασία είναι μια σημαντική χρήση χρόνου και απαραίτητη για να αισθάνονται ότι εκτιμώνται ή 

ότι είναι χρήσιμες. Άλλες θέλουν να συμβάλλουν στην απόκτηση χρημάτων. Ορισμένες γυναίκες 

δηλώνουν ότι θέλουν να είναι οικονομικά ανεξάρτητες από την κοινωνική πρόνοια. Στις χώρες 

της νότιας Ευρώπης, όπως στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ισπανία, οι μετανάστριες 

αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα γραφειοκρατικής και εργασιακής φύσης, κατάσταση που τις 

απομακρύνει από τη θέλησή τους να αρχίσουν να εργάζονται, η οποία γι' αυτές μπορεί να είναι 

πολύ σημαντική, ιδίως για τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου. 

 

Ιδέες και εμπόδια σχετικά με τη συμμετοχή στην εργασία 

Όταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες βρίσκουν καταφύγιο στις νέες χώρες υποδοχής τους, η 

εργασία συχνά δεν είναι το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους. Η δημιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, έχει πρώτη προτεραιότητα. 

Μετά την πρώτη φάση του εγκλιματισμού, αρχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους στη χώρα υποδοχής 

τους. Ενώ οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να αρχίσουν να εργάζονται, συχνά δεν έχουν 

συγκεκριμένα σχέδια για το πού θα ξεκινήσουν ή πώς θα φτάσουν στον τομέα εργασίας που 

προτιμούν. Οι γνώσεις σχετικά με τις τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης και την εκπαίδευση είναι 

ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης, ενώ δεν παύουν να είναι 

συνηθισμένα τα αιτήματα για βοήθεια: 

- Υπάρχει έλλειψη γνώσεων σχετικά με τον εργασιακό προσανατολισμό και τους τρόπους 

εύρεσης εργασίας  



- Υπάρχει έλλειψη διορατικότητας σχετικά με τις δικές του δεξιότητες και τους στόχους του 

ατόμου 

- Υπάρχει ανάγκη για αντιστοίχιση των δεξιοτήτων με τις τοπικές τρέχουσες ευκαιρίες 

απασχόλησης 

- Υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός τοπικού κοινωνικού δικτύου 

 

Στόχοι του κεφαλαίου Αναζήτηση Εργασίας 

Στόχος του εν λόγω κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τις μετανάστριες να αντιληφθούν τις δεξιότητες, 

τις ιδιότητες, και τους στόχους, να τους αντιστοιχίσουν με τις τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης 

και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την κοινωνική ενσωμάτωση. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών 

εκπαιδεύσεων, ο/η εκπαιδευτής/τρια θα ασχοληθεί με τα θέματα Community Building, 

Empowerment, Skills, Goals, Communication και Pitching. Οι αντίστοιχες δραστηριότητες 

επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός Προσωπικού Σχεδίου Δράσης (ΠΣΔ) και στην εξοικείωση 

με τις τοπικές εταιρείες και τις τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης. Οι Κεφάλαια ηλεκτρονικής 

μάθησης παρέχουν στις εκπαιδευόμενες  εργαλεία για να επεξεργαστούν το ΠΣΔ τους και να 

αποκτήσουν πιο εμπεριστατωμένες γνώσεις σχετικά με την τοπική αγορά εργασίας. 

 

To κεφάλαιο αυτό περιέχει στοιχεία συναλλακτικής ανάλυσης και τη μεθοδολογία 7ROSES, που 

αναπτύχθηκε από μια ευρωπαϊκή κοινοπραξία οργανισμών, η οποία συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Netwerkpro, συντονιστής του έργου, είναι διαπιστευμένος 

οργανισμός κατάρτισης 7ROSES. 

 

Στο τέλος αυτής της ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα 

- Διαθέτουν ένα προσωπικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τις δεξιότητες, τις 

ιδιότητες, τους στόχους τους και ένα σύνολο συγκεκριμένων βημάτων για το πώς θα έρθουν σε 

επαφή με έναν τοπικό εργοδότη (επαγγελματικός αγωγός). Αυτό το ΠΣΔ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος (Ενότητα 5) 

- Να γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιστοιχίσουν το προφίλ τους με τοπικές ευκαιρίες 

απασχόλησης. 

- Έχουν διευρύνει το κοινωνικό τους δίκτυο 



- Έχουν επεκτείνει το επαγγελματικό τους δίκτυο 

- Γνωρίζουν πώς να βρουν το δρόμο τους προς τον τοπικό φορέα απασχόλησης 

- Γνωρίζουν πώς να βρουν το δρόμο τους προς έναν τοπικό φορέα απασχόλησης 

- Έχουν γνώσεις σχετικά με τη διαπολιτισμική επικοινωνία σε επαγγελματικό πλαίσιο 

- Έχουν μια ισχυρή προσωπική πρόταση που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια 

συνεντεύξεων για εργασία.  

 

Ας λάβουμε υπόψη 

Πολλές γυναίκες έχουν μικρά παιδιά να φροντίσουν. Η οργάνωση της φροντίδας των παιδιών 

ενθαρρύνεται ήδη κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών. Εάν είναι δυνατόν, οι 

γυναίκες πρέπει να βρουν τρόπους για να οργανώσουν τη φροντίδα των παιδιών, π.χ. 

εναλλασσόμενες ημέρες μερικής απασχόλησης με τους αντίστοιχους εταίρους, εύρεση τοπικών 

οργανισμών φροντίδας παιδιών, οργάνωση ενός εναλλασσόμενου προγράμματος φύλαξης 

παιδιών με άλλες μητέρες.  

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Συνολικά, το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει 6 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 

εκπαιδευτικές συνεδρίες με μετανάστριες γυναίκες. Οι δραστηριότητες αυτές αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες που υποστηρίζουν τις μετανάστριες γυναίκες να 

αναπτύξουν ικανότητες γύρω από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής και να διευκολύνουν 

την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωσή τους. Οι εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων και οι 

εκπαιδευτές/τριες καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες δραστηριότητες κρίνουν απαραίτητες 

προκειμένου να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική συνεδρία 

με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Οι δραστηριότητες θεωρούνται 

ανοικτού τύπου και ευέλικτα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τροποποιήσει για 

να καλύψει τις ανάγκες κατάρτισης και να αντανακλά το τοπικό πλαίσιο και την πραγματικότητα. 

Διευκολύνοντας τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην Ενότητα 4, οι εκπαιδευόμενές 

σας, δηλαδή οι μετανάστριες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να βελτιωθούν και να επιδείξουν 

τις ακόλουθες ικανότητες: 

 



 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U4A1 Community building 

Στόχοι 

ΜΕΡΟΣ Α 

U4 

Κεφάλαιο 

Αναζήτησης 

Εργασίας 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 

 οι γυναίκες μετανάστριες: 

Θα έχουν κατανοήσει 

βαθύτερα τις 

διαδικασίες 

αναζήτησης εργασίας. 

Θα έχουν λάβει 

υποστήριξη και να 

επωφεληθούν από το 

μαθησιακό υλικό του 

κεφαλαίου 

Θα έχουν λάβει 

υποστήριξη σχετικά 

με τον τρόπο 

αναζήτησης εργασίας 

στις κοινότητες 

υποδοχής τους. 

Θα έχουν μάθει πώς 

να αναζητούν 

εργασία 

χρησιμοποιώντας 

διαδικτυακά και μη 

διαδικτυακά 

διαθέσιμα μέσα στο 

τοπικό τους πλαίσιο. 

Θα έχουν εντοπίσει 

τις κατάλληλες 

ευκαιρίες 

σταδιοδρομίας. 

Θα έχουν 

μεγιστοποιήσει τις 

ικανότητές τους όσον 

αφορά τις δεξιότητες 

αναζήτησης 

εργασίας. 

Θα έχουν ενδυναμωθεί 

ώστε να 

ανταποκρίνονται 

δημιουργικά στις 

προκλήσεις. 

Θα έχουν λάβει 

υποστήριξη για την 

αντιμετώπιση 

ζητημάτων που μπορεί 

να συναντήσουν κατά 

την αναζήτηση 

εργασίας. 

Θα έχουν μοιραστεί 

καλές πρακτικές με 

άλλες μετανάστριες, 

καθώς και με 

εκπαιδευτές/τριες/ 

εκπαιδευτές/τριες 

ενηλίκων και να 

εμπνευστούν για να 

αναλάβουν δράση. 



- Προσδιορισμός βασικών συνδέσεων, κοινοτικών και κοινωνικών ρόλων 

- Να μάθουν πώς να διατηρούν και να χρησιμοποιούν αυτές τις συνδέσεις 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: τα φύλλα εργασίας U4A1 για τους μαθητευομένους (αναφορά στο Παράρτημα), 

πίνακας και μαρκαδόροι, (φορητό) ηχείο και κινητό/υπολογιστής για να παίζει μουσική 

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά, συμπεριλαμβάνει μια 5-λεπτη σωματική άσκηση στην αρχή, και 5 

λεπτά για συζήτηση και ερωτήσεις 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 8 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Ξεκινήστε τη δραστηριότητα με την ανάγνωση του ακόλουθου ενδυναμωτικού κειμένου 

που θα παρακινήσει τις εκπαιδευόμενές σας σας να συμμετάσχουν ενεργά:  

Το να αισθάνεστε συνδεδεμένοι με άλλους ανθρώπους είναι ένα σημαντικό μέρος της 

ζωής. Μας βοηθά να νιώθουμε ότι ανήκουμε κάπου και μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε 

ότι μας αγαπούν και μας υποστηρίζουν. Αν μοιραζόμαστε συναισθήματα όπως η χαρά, 

η ευτυχία, η λύπη και η θλίψη, νιώθουμε πιο δυνατοί και συχνά βρίσκουμε τη δύναμη να 

συνεχίσουμε. Ένα "κοινωνικό δίκτυο" αποτελείται από ανθρώπους που είναι σημαντικοί 

για εσάς. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθετε σύνδεση ή οι οποίοι επηρεάζουν 

τη ζωή σας. Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο αν έπρεπε να αφήσετε πίσω σας αυτούς 

τους ανθρώπους επειδή έπρεπε να εγκαταλείψετε το σπίτι ή τη χώρα σας. Μερικές φορές 

μπορεί να μην είναι ασφαλές να μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας. 

Η ανοικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού δικτύου μπορεί να είναι δύσκολη αν δεν 

γνωρίζετε τη γλώσσα ή τον πολιτισμό. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, αξίζει 

πολύ τον κόπο αν μπορέσετε να ξαναχτίσετε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ενημερώστε τις εκπαιδευόμενές σας ότι θα ενημερωθούν τι είναι ένα δίκτυο και θα 

αποκτήσουν εικόνα για το δικό τους κοινωνικό δίκτυο. Πείτε τους περισσότερα για το τι 

είναι ένα δίκτυο και δείξτε τους την παραπάνω εικόνα για τον κοινωνικό κύκλο.  

- Εξηγήστε ότι όλοι μπορούν να είναι στο δίκτυο, άνθρωποι που είναι ακόμα παρόντες, 

αλλά και άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο χωρίς τη φυσική τους παρουσία 

(άνθρωποι με τους οποίους μιλάτε στο τηλέφωνο, ένας μέντορας). Επιπλέον, είναι 

χρήσιμο να ευαισθητοποιήσετε τους διάφορους τύπους συνδέσεων (κάποιος που 

προσφέρει υποστήριξη, φίλοι, οικογένεια, οργανώσεις, γείτονες, άλλοι γονείς κ.λπ.)  

- Στη συνέχεια, αφήστε τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν τον κύκλο του 

κοινωνικού δικτύου στο Φύλλο Εργασίας 1 (βλ. Παράρτημα). Εξηγήστε ότι αυτοί μπορεί 

να είναι άνθρωποι στη γειτονιά τους, η οικογένεια, οι φίλοι, οι άνθρωποι που 

εξακολουθούν να ζουν στην πατρίδα τους. Μπορεί να πρόκειται για διαφορετικούς 

τύπους επαφών. Πείτε τους ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν με τους πιο κοντινούς τους 

ανθρώπους (πνευματικά) και να τελειώσουν με τους γνωστούς τους. 

- Αφήστε της εκπαιδευμόμενές σας να χαράξουν γραμμές μεταξύ αυτών και των 

ανθρώπων από τους οποίους μπορούν να ζητήσουν υποστήριξη. Δώστε τους 5-10 

λεπτά για να ολοκληρώσουν αυτή τη δραστηριότητα. 

- Μετά από αυτό, πείτε τους ότι θα συζητήσετε επίσης πώς να δικτυώνονται: να 

προσεγγίζουν ενεργά ανθρώπους και να διατηρούν επαφές που μπορούν να είναι 

χρήσιμες στην καριέρα τους ή στην προσωπική τους ζωή και να αυξάνουν τις κοινωνικές 

τους δεξιότητες.  

- Εξηγήστε ότι δικτύωση σημαίνει να μιλάτε σε ανθρώπους που γνωρίζετε και δεν 

γνωρίζετε. Η ανταλλαγή πληροφοριών για τον εαυτό σας και το ενδιαφέρον για τον 

συνομιλητή σας είναι σημαντικά. Φυσικά, έχετε έναν στόχο όταν κάνετε αυτές τις 

συζητήσεις, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι η μόνη σας εστίαση. Πρόκειται επίσης για 

την κοινωνική αλληλεπίδραση. Για παράδειγμα: όταν μιλάτε με κάποιον, δεν τον ρωτάτε 

αν έχει δουλειά για εσάς, αλλά τον ενημερώνετε ότι ψάχνετε για δουλειά και αναρωτιέστε 

αν μπορεί να σας δώσει συμβουλές. 

- Εξηγήστε ότι αυτή η επόμενη δραστηριότητα θα βοηθήσει στις δεξιότητες συζήτησης - 

πάντα υπάρχει ένα "αγκίστρι" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια 

συζήτηση. Επίσης, η πρώτη εντύπωση που δίνετε είναι σημαντική! Το να μοιραστείτε 

κάτι προσωπικό θα κάνει το άλλο άτομο να σας θυμάται.  

- Μετά από αυτό, βγάλτε κάτι από την τσάντα σας, αυτό μπορεί να είναι ένα μπρελόκ, 

ένας μικρός καθρέφτης, μια επαγγελματική κάρτα από ένα μέρος που επισκεφτήκατε. 



Εξηγήστε στην ομάδα τι σημαίνει αυτό το αντικείμενο για εσάς, πείτε τους για ένα 

γεγονός που σας θυμίζει ή χρησιμοποιήστε το για να μοιραστείτε μια προσωπική 

ιστορία.  

- Ζητήστε από κάθε συμμετέχουσα να βγάλει κάτι από την τσάντα της, κάτι που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει για να πει κάτι για τον εαυτό της.  

- Δημιουργήστε ζευγάρια των δύο ατόμων και αφήστε τις εκπαιδευόμενες να μοιραστούν 

την ιστορία τους μεταξύ τους, 4 λεπτά ανά ομάδα συνολικά. 

- Αλλάξτε ομάδες και αφήστε τις εκπαιδευόμενες να μιλήσουν για άλλα 4 λεπτά.  

- Επαναλάβετε το ίδιο για άλλη μια φορά.  

- Τώρα, φέρτε όλους τις εκπαιδευόμενες πίσω σε μια ολομέλεια. Αφήστε κάθε 

συμμετέχουσα να πει κάτι προσωπικό για έναν από τους συνομιλητές του.  

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Το να μιλάτε για κάτι προσωπικό μπορεί να προκαλέσει κάποιο άγχος ή ανησυχία. 

Συμβάλλετε στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου λέγοντας πρώτα κάτι προσωπικό 

για τον εαυτό σας. 

2) Αν παρατηρήσετε ότι τα ζευγάρια δυσκολεύονται να μιλήσουν για τον εαυτό τους, 

βοηθήστε τα συμμετέχοντας στη συζήτηση, δίνοντας συμβουλές ή αφήστε τα να 

ξαναπροσπαθήσουν ώστε να τελειώσουν την άσκηση με θετικό αποτέλεσμα.  

3) Σημειώστε τα ζευγάρια που θα φτιάξετε, ώστε να μπορείτε να ολοκληρώσετε την 

άσκηση διασφαλίζοντας ότι κάθε συμμετέχουσας θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει για 

κάποιον άλλον/συζητείται από κάποιον άλλον.  

4) Αν η ομάδα αποτελείται από άνισο αριθμό ατόμων, μπορείτε να κάνετε μια ομάδα 

των 3, φροντίζοντας να είστε ελεύθεροι να περιφέρεστε και να παρακολουθείτε τις 

συζητήσεις.  

5) Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, χρησιμοποιήστε ένα flip-over για να καταγράφετε 

τις "νέες λέξεις". Εξηγήστε στην αρχή ότι οι εκπαιδευόμενοι σηκώνουν το χέρι τους αν 

υπάρχει μια άγνωστη λέξη. Προσπαθήστε να εξηγήσετε αυτή τη λέξη με άλλες λέξεις και 

σημειώστε την στο flip-over. Ενθαρρύνετε τις εκπαιδευόμενες να κρατούν σημειώσεις 

για αυτές τις λέξεις. 

Απολογισμός 

Ρωτήστε την ομάδα: 

- Τι μάθατε σήμερα; 



- Πιστεύετε ότι θα το χρησιμοποιήσετε αργότερα; Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμο; 

- Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να εξηγήσω περισσότερο; 
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Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- https://www.solidaritynow.org/en 

- https://www.refugeesintowns.org/athens 

- https://www.refugee.info/greece 

- https://www.gcr.gr/el/ 

 -Equator Foundation, Toolbox 7ROSES, 2018 

Παράρτημα  

https://www.solidaritynow.org/en
https://www.refugeesintowns.org/athens
https://www.refugee.info/greece
https://www.gcr.gr/el/


 

Φύλλο Εργασίας 1 

Το να αισθάνεστε συνδεδεμένοι με άλλους ανθρώπους είναι ένα σημαντικό μέρος της 

ζωής. Μας βοηθά να νιώσουμε ότι ανήκουμε κάπου και μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε 

ότι μας αγαπούν και μας υποστηρίζουν. Αν μοιραζόμαστε συναισθήματα όπως η χαρά, η 

ευτυχία, η λύπη και η θλίψη, νιώθουμε πιο δυνατοί και συχνά βρίσκουμε τη δύναμη να 

συνεχίσουμε. Ένα "κοινωνικό δίκτυο" αποτελείται από ανθρώπους που είναι σημαντικοί 

για εσάς. Είναι οι άνθρωποι με τους οποίους νιώθετε σύνδεση ή οι οποίοι επηρεάζουν τη 

ζωή σας. Μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο αν έπρεπε να αφήσετε πίσω σας αυτούς 

τους ανθρώπους επειδή έπρεπε να εγκαταλείψετε το σπίτι ή τη χώρα σας. Μερικές φορές 

μπορεί να μην είναι ασφαλές να μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας. 

Η ανοικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού δικτύου μπορεί να είναι δύσκολη αν δεν γνωρίζετε 

τη γλώσσα ή τον πολιτισμό. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται τρομακτικό, αξίζει πολύ τον 

κόπο αν μπορέσετε να ξαναχτίσετε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό δίκτυο. 

 



Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U4A2 Δυνάμεις και ικανότητες 

Στόχοι 

- Να αποκτήσετε εικόνα των προσωπικών δεξιοτήτων και ιδιοτήτων 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Προετοιμασία: Τυπώστε και κόψτε το φύλλο εργασίας 1, κατά προτίμηση σε 

σκληρό χαρτί, τυπώστε αρκετά από τα φύλλα εργασίας 2 και 3 για να μοιράσετε 

στην ομάδα (αναφορά στο Παράρτημα)  

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 8 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

Εισαγωγή 

Σε αυτή την εκπαίδευση, θα βοηθήσετε τις γυναίκες να αποκτήσουν εικόνα των 

προσωπικών τους δεξιοτήτων και ιδιοτήτων. Ορισμένες γυναίκες έχουν εργασιακή 

εμπειρία και γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία. Άλλες μπορεί να μην έχουν εργαστεί 

στη χώρα καταγωγής τους. Όλες έχουν αναπτύξει δεξιότητες που είναι χρήσιμες 

αργότερα στη ζωή τους. Όταν αναζητάτε εργασία, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα 

δυνατά σας σημεία. Αυτό είναι επίσης το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός καλού 

βιογραφικού σημειώματος (Ενότητα 5). Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι 

να βοηθήσει τις γυναίκες να κατανοήσουν πώς η εμπειρία (ζωής) τους μπορεί να 

μεταφραστεί σε δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην απασχόληση.  

Σας συμβουλεύουμε να αναφέρεστε στα παρακάτω όπου μπορείτε, καθώς είναι 

σημαντικό να το τονίσετε! 

- Πείτε στις εκπαιδευόμενέςσας ότι η αναζήτηση εργασίας μπορεί να είναι μια 

δύσκολη διαδικασία, ειδικά όταν είστε νέοι σε μια χώρα. Πολλές γυναίκες θέλουν να 

βρουν αμέσως τη δουλειά των ονείρων τους.  

- Σχεδιάστε μια κουκκίδα στο flip-over και εξηγήστε ότι αυτή μπορεί να είναι η θέση 

των μαθητών: κάποιοι μπορεί να έχουν μια θέση μερικής απασχόλησης ή να 

εργάζονται εθελοντικά, κάποιοι μπορεί να αναζητούν ακόμη δουλειά.  



- Στη συνέχεια, σχεδιάστε μια δεύτερη κουκκίδα, που μοιάζει με το όνειρό τους ή το 

στόχο τους.  

 

 

 

 

 

 

- Η μετάβαση από το σημείο 1 στο σημείο 2 είναι ένα πολύ μεγάλο άλμα, πρακτικά 

αδύνατο για οποιονδήποτε. Αντ' αυτού, σχεδιάστε μια σκάλα στο ενδιάμεσο. 

Εξηγήστε ότι αυτό που κάνουμε σε όλη αυτή την εκπαιδευτική ενότητα, είναι να 

βοηθήσουμε τις εκπαιδευόμενες να ανέβουν το πρώτο σκαλοπάτι. Αυτό σημαίνει 

"ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση", αλλά εξακολουθεί να είναι ένα μικρό βήμα.  

- Υποδείξτε ότι η επόμενη δραστηριότητα ή εργασία τους δεν θα είναι η δουλειά των 

ονείρων τους, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Εδώ είναι που θα βελτιώσετε τη γλώσσα 

σας, θα διευρύνετε το δίκτυό σας, θα αποκτήσετε περισσότερη εμπειρία, θα 

φτιάξετε το βιογραφικό σας. Τονίστε το εξής: όταν αρχίσετε να ψάχνετε, αναζητήστε 

κάτι που είναι ρεαλιστικό τώρα.  

- Κατόπιν αυτού, πείτε στις εκπαιδευόμενες σας ότι στόχος της ακόλουθης άσκησης 

είναι να καταγράψουν και να αποσαφηνίσουν τα δυνατά τους σημεία. Περισσότερα 

σχετικά με αυτό μπορείτε να διαβάσετε στο Vermin, S. (ανατρέξτε στην ενότητα 

Αναφορές/Περαιτέρω ανάγνωση). 

- Ξεκινήστε με το ποιοτικό παιχνίδι: Χρησιμοποιήστε τις έτοιμες κομμένες κάρτες 

στο φύλλο εργασίας 1. Έχετε μερικές κενές κάρτες που περισσεύουν, ώστε να 

μπορούν να προστεθούν ιδιότητες (βλ. παράρτημα- φύλλο εργασίας 1).  

- Τοποθετήστε όλες τις κάρτες στη μέση του τραπεζιού (επιλέξτε πόσες κάρτες 

ανάλογα με το επίπεδο και το μέγεθος της ομάδας) και πείτε στις εκπαιδευόμενες 

να επιλέξουν τρεις ιδιότητες που έχουν από τις κάρτες ή να γράψουν μια ιδιότητα 

του εαυτού τους αν δεν μπορούν να τη βρουν στις κάρτες.  

- Αφήστε τον καθένα να επιλέξει και βοηθήστε όταν χρειάζεται, ρωτώντας για 

πράγματα που μπορούν να κάνουν ή που θεωρούν σημαντικά και συνδέοντάς τα 

με τις ιδιότητες. Για παράδειγμα:   



Things you can do: repair things           Things 

you find important: being handy and being 

nice to people 

          Quality: caring/ helpful.  

 

- Πείτε στις εκπαιδευόμενες να παρουσιάσουν τις τρεις ιδιότητες στην 

ομάδα/επαγγελματία και να προσπαθήσουν να δώσουν ένα παράδειγμα για κάθε 

ποιότητα.  

- Δώστε σε κάθε συμμετέχουσα την ευκαιρία να παρουσιάσει και ενθαρρύνετε 

ερωτήσεις ή φιλοφρονήσεις από την ομάδα. 

- Αφήστε τους εκπαιδευόμενους να καταγράψουν τα δυνατά τους σημεία στο κέντρο 

του Φύλλου Εργασίας 3 (βλ. Παράρτημα) στο πεδίο "Εγώ είμαι". 

- Στη συνέχεια, πείτε στις εκπαιδευόμενες σας ότι η επόμενη άσκηση θα τους 

υποστηρίξει να ξεκινήσουν με ένα προσωπικό σχέδιο δράσης, χρησιμοποιώντας 

τον πίνακα των δυνατών σημείων στο Φύλλο Εργασίας 3 (Παράρτημα). 

 

Πίνακας Δυνατών Σημείων 

- Εξηγήστε τους πέντε τύπους δυνατών σημείων για να εξοικειωθούν οι μαθητές 

σας με αυτά:  

ΜΠΟΡΩ (ταλέντα και δεξιότητες) 

Όλοι έχουν ταλέντα και δεξιότητες. Να παίζεις ένα μουσικό όργανο, να τρέχεις, να 

είσαι άνετος κοινωνικά, να μιλάς πολλές γλώσσες, να είσαι καλός μαθήτριας ή 

μάγειρας κ.λπ. Μερικές φορές έχετε να κάνετε κάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Όταν αρχίζετε να αναζητάτε τα ταλέντα σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να σκεφτείτε 

τα πράγματα στα οποία ήσασταν καλοί. 

  ΕΙΜΑΙ (χαρακτηριστικά, ιδιότητες) 

Παραδείγματα είναι: φιλικός, στοργικός, δημιουργικός, χιουμορίστας, 

υπομονετικός, ειλικρινής, πιστός 

  ΓΝΩΡΙΖΩ (τι έχω μάθει (για τον εαυτό μου)) 

Όλοι έχουν μάθει πράγματα στη ζωή τους. Οι εμπειρίες σας αποτελούν πηγή 

δυνάμεων. Για παράδειγμα, μπορεί να ξέρετε πώς να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο ή 

πώς να φτιάχνετε τη διάθεση κάποιου όταν είναι λυπημένος. Έχετε επίσης μάθει 



από την αντιμετώπιση εμπειριών ή προβλημάτων της ζωής. Για παράδειγμα: "Ξέρω 

πώς να φροντίζω την υγεία μου", "Ξέρω πώς να χαλαρώνω", "Ξέρω πώς να ζητάω 

βοήθεια" ή "Ξέρω πώς να αντιμετωπίζω το θυμό μου". 

  ΕΧΩ (δυνάμεις στο περιβάλλον μου) 

Εκτός από τις δυνάμεις μέσα σας έχετε και δυνάμεις στο περιβάλλον σας. Αυτές 

μπορεί να είναι άνθρωποι: ένας φίλος που σας βοηθάει ή ένα πρόσωπο επαφής 

που σας δίνει ελπίδα. Μπορεί επίσης να είναι υλικές: εισόδημα, ένα σπίτι κ.λπ. 

Πολιτιστικοί ή πνευματικοί χώροι ή τελετουργίες μπορεί επίσης να είναι πηγές 

δύναμης. 

  ΘΕΛΩ (επιθυμίες και στόχοι) 

Όλοι έχουν επιθυμίες ή στόχους. Πρόκειται για πράγματα που θα θέλατε να κάνετε 

ή ελπίζετε να επιτύχετε. Σας δίνουν ενέργεια. Μπορείτε επίσης να έχετε επιθυμίες 

και όνειρα για κάποιον άλλο, για παράδειγμα "Εύχομαι μια καλύτερη ζωή για τα 

παιδιά μου". 

- Αφήστε τις εκπαιδευόμενες να συμπληρώσουν αυτόν τον πίνακα στο Φύλλο 

Εργασίας 3. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις του καταλόγου των δυνατών 

σημείων από το Φύλλο Εργασίας 2 (βλ. Παράρτημα).    

- Τέλος, φέρτε όλους τους εκπαιδευόμενους πίσω σε μια ολομέλεια και κλείστε τη 

δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο σε αυτή την άσκηση. Προσπαθήστε να 

εξηγήσετε τα δυνατά σημεία με άλλες διατυπώσεις ή με παραδείγματα. 

Χρησιμοποιήστε το flip-over για να καταγράψετε νέες και άγνωστες λέξεις. Μπορείτε 

επίσης να ζητήσετε τη βοήθεια ενός φυσικού ομιλητή στην ομάδα με καλύτερη 

γλωσσική κατανόηση για να γράψει τις μεταφράσεις στο πίσω μέρος των καρτών.  

2) Λάβετε υπόψη σας ότι τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας θα 

χρησιμεύσουν ως βάση για τη δραστηριότητα U4A4 στην οποία οι μαθητές θα 

εργαστούν πάνω στους στόχους τους. Σε αυτή την δραστηριότητα, δίνεται το ερέθισμα 

να ονειρεύονται, αλλά και να είναι ρεαλιστές όσον αφορά τις δυνατότητες ή τις 

ευκαιρίες. Μπορεί να είναι χρήσιμο να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να 



μεταφράσουν ήδη κάποιους στόχους ή όνειρα σε αυτές τις ασκήσεις σε κάτι 

συγκεκριμένο και απτό. 

Απολογισμός 

Ask the group: 

- What did you learn today? 

- Do you think you will use it later, do you think it’s helpful? 

- Are there any things I need to explain more? 

Print the small 

evaluation 

questionnaire to 

gauge the extent 

of helpfulness of 

this game 

1. 

Strongly 

disagree 

2. 

Somewhat 

disagree 

3.  

Neutral/I 

don’t 

know 

3. 

Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 

The goals of the 

training were clearly 

defined 

  

 

  

There was sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

  

 

  

The practices 

provided me with 

new knowledge, 

skills and 

competences 

  

 

  

I got most of my 

questions answered 

during the training  

  

 

  

The Υλικάs for the 

training were helpful 
  

 
  



 

I had the tools and 

equipment that I 

needed for the tasks 

  

 

  

 

 

Follow-up 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να 

παροτρύνετε τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό 

εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Den Hollander, D., & Wilken, J. P. (2011). Zo worden clienten burgers. Praktijkboek 

systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 

- Vermin, S. (2015) Systematisch Rehabilitatiegericht handelen voor getraumatiseerde 

vluchtelingen. Handleiding werkmodel. 

Παράρτημα  



 

Φύλλο Εργασίας 1 

Λίστα με ιδιότητες 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο εργασίας  

Δυνάμεις 

 

 

Φύλλο Εργασίας  

Πίνακας Δυνατών Σημείων 

 

 



Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U4A3 Ευκαιρίες στην γειτονιά μας 

Στόχοι 

- Να αποκτήσετε εικόνα των τοπικών επιχειρήσεων, οργανισμών και ευκαιριών εργασίας 

- Να αντιστοιχίσετε τις προσωπικές σας δεξιότητες με τις τοπικές ευκαιρίες απασχόλησης 

- Να μάθουν τι να αναζητούν σε κενές θέσεις εργασίας 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: Post-it σε διαφορετικά χρώματα, πίνακας  

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 8 συμμετέχοντες/ουσες 

❖ Προετοιμάστε τα παρακάτω για την επιτυχημένη διεξαγωγή της δραστηριότητας: 

Γράψτε τις ετικέτες στα διαφορετικού χρώματος post-it. Π.χ, 

Μπλε - Χειροπιαστά (πρακτικά, σωματικά, ενεργά) 

Ροζ - "Mind-on" (θεωρητικά) 

Κίτρινο - "Front of house" (αλληλεπίδραση με πελάτες ή πελάτες) 

Πράσινο - Πίσω από το σπίτι (εργάζεστε με την ομάδα σας ή μόνοι σας) 

Πορτοκαλί - ποικιλόμορφο (με πολλά καθήκοντα) 

Λευκό - Εστιασμένο (με 1 κύριο καθήκον) 

Σημειώστε μερικές από κάθε ετικέτα. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες ετικέτες αν 

χρειαστεί. 

 

Εκτυπώστε 3 αγγελίες εργασίας. Δεν χρειάζεται να είναι από εργοδότες της περιοχής 

σας, αλλά θα τις χρησιμοποιήσετε ως παραδείγματα για να μάθετε τι πρέπει να 

αναζητάμε στις κενές θέσεις εργασίας. Ψάξτε σε κλάδους με αρχικές 

ευκαιρίες/χαμηλότερη εκπαίδευση, π.χ. στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές, 

στην καθαριότητα, στην παραγωγή, στο λιανικό εμπόριο, στον τουρισμό. 
 

Οδηγίες  

- Παρουσιάστε αυτή τη δραστηριότητα στην ομάδα: Κατά τη διάρκεια αυτής της 

δραστηριότητας, η ομάδα θα σχηματίσει μια εικόνα των τοπικών ευκαιριών στην πόλη. 

Οι εκπαιδευόμενοι θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις δεξιότητες και 

τις ιδιότητές τους και θα τις χαρτογραφήσουν σε τοπικές εταιρείες. Στόχος είναι να 



αρχίσουν να αναγνωρίζουν πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους 

στην τοπική αγορά εργασίας, διαπιστώνοντας ίσως ότι μπορούν να αντιστοιχίσουν την 

εμπειρία τους σε θέσεις εργασίας που δεν γνώριζαν προηγουμένως. Πρόκειται για μια 

διαδραστική δραστηριότητα, που ζητά τη συμβολή όλων των εκπαιδευομένων.  

Συγκέντρωση επιχειρήσεων 

- Στη συνέχεια, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους τον κατάλογο των επιρήσεων που 

συνέλεξαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στο σπίτι (εάν υπάρχει). Προσθέστε τις 

δικές σας κενές θέσεις εργασίας, εάν είναι απαραίτητο.  

- Γράψτε στον πίνακα τα ονόματα των επιχειρήσεων και το είδος τους. 

- Μαζί με την ομάδα, συζητήστε για τους πιθανούς ρόλους που μπορείτε να έχετε σε 

αυτήν την επιχείρηση/οργανισμό και χρησιμοποιήστε τα post-it για να προσθέσετε 

ετικέτες στις εταιρείες. Για παράδειγμα: σε μια καφετέρια μπορεί να βρείτε έναν 

σερβιτόρο/ξενιστή. Αυτή η δουλειά έχει τις ετικέτες "πρακτικός", "εξυπηρέτηση 

πελατών", "ορθοστασία".   

Τι μου ταιριάζει; 

- Ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους αν έκαναν τη δραστηριότητα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα σχετικά με το τεστ προσωπικότητας. Εάν όχι, χρησιμοποιήστε τον πίνακα 

δυνατών σημείων (ανατρέξτε στο φύλλο εργασίας 3 στο παράρτημα για τη 

δραστηριότητα U4A2).  

- Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ρίξουν ξανά μια ματιά στα αποτελέσματα του 

τεστ/του πίνακα δυνατών σημείων. Σύμφωνα με αυτά, ποιες θέσεις εργασίας θα 

μπορούσαν να τους ταιριάζουν; Ζητήστε από όλους να επιλέξουν 3 

εταιρείες/αγγέλματα και να τα καταγράψουν στο Φύλλο Εργασίας 1 (βλ. Παράρτημα).  

- Ζητήστε από κάθε συμμετέχουσα να κατονομάσει έναν ρόλο/μια εταιρεία που 

πιστεύει ότι θα του ταίριαζε και γιατί. 

- Τέλος, συγκεντρώστε όλους τους εκπαιδευόμενους και κλείστε τη δραστηριότητα με 

τον απολογισμό.    

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, δώστε προσοχή στις "νέες λέξεις". Εξηγήστε στην 

αρχή ότι οι μαθητές σηκώνουν το χέρι τους αν υπάρχει μια άγνωστη λέξη. 

Προσπαθήστε να εξηγήσετε αυτή τη λέξη με άλλες λέξεις και ενθαρρύνετε τις 



εκπαιδευόμενες να κρατήσουν σημειώσεις για αυτές τις λέξεις. Μπορείτε να τις γράψετε 

στον πίνακα. 

Απολογισμός 

Ask the group: 

- What did you learn today? 

- Do you think you will use it later, do you think it’s helpful? 

- Are there any things I need to explain more? 

Print the small 

evaluation 

questionnaire to 

gauge the extent 

of helpfulness of 

this game 

1. 

Strongly 

disagree 

2. 

Somewhat 

disagree 

3.  

Neutral/I 

don’t 

know 

3. 

Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 

The goals of the 

training were clearly 

defined 

  

 

  

There was sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

  

 

  

The practices 

provided me with 

new knowledge, 

skills and 

competences 

  

 

  

I got most of my 

questions answered 

during the training  

  

 

  

The Υλικάs for the 

training were helpful 
  

 
  



 

I had the tools and 

equipment that I 

needed for the tasks 

  

 

  

 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- https://www.solidaritynow.org/en/theseis-ergasias/ 

Παράρτημα  

 

 

 

Φύλλο εργασίας 1 

Τι μου ταιριάζει; 

Θέση/Επιχείρηση: 

 

 

 

Θέση/Επιχείρηση: 

 

 

 

Θέση/Επιχείρηση: 

 



Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U4A4 Οι Στόχοι σας 

Στόχοι 

- Να αποκτήσετε εικόνα για διαφορετικούς τύπους στόχων 

- Να χαρτογραφήσουν τους προσωπικούς στόχους 

- Να καταρτίσουν ένα σχέδιο για την πραγματοποίηση προσωπικών επόμενων 

βημάτων 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: τυπώστε αρκετά φύλλα εργασίας για όλη την ομάδα 

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 8 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Ξεκινήστε αυτή την δραστηριότητα με την εισαγωγή της: Σε αυτή την εκπαίδευση θα 

αποκτήσετε εικόνα για τους διάφορους τύπους στόχων και θα μάθετε πώς να θέτετε 

βραχυπρόθεσμους στόχους που είναι ρεαλιστικοί.  

Μακροπρόθεσμοι 

- Εξηγήστε στις εκπαιδευόμενες : Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους 

μακροπρόθεσμους από τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Σε αυτή την άσκηση, θα 

ξεκινήσουμε με τους μακροπρόθεσμους. Αυτοί μπορεί να είναι γενικοί στόχοι ή 

όνειρα, για παράδειγμα: "Θέλω να τελειώσω το πανεπιστήμιο", "Θέλω να μιλάω τη 

γλώσσα", "Θέλω να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση".  

- Αφήστε κάθε συμμετέχουσα να γράψει έναν μακροπρόθεσμο στόχο στο φύλλο 

εργασίας 1 (βλ. παράρτημα).  

- Αφήστε τους να μοιραστούν αυτόν τον στόχο με την ομάδα. 

Βραχυπρόθεσμος 

Τώρα θα εργαστούμε προς τα πίσω.  

- Αφήστε κάθε συμμετέχουσα να σκεφτεί τι θέλει να πετύχει και να σχεδιάσει τα βήματα 

που πηγαίνουν πίσω σε αυτό που μπορεί να κάνει τώρα. Αφήστε τους να εξετάσουν 

ξανά τις ευκαιρίες από την προηγούμενη δραστηριότητα - πώς μπορεί η προτιμώμενη 

εργασία τους να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου τους;  



- Αφήστε τους να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν π.χ. σε 5 χρόνια και 6 μήνες, 2 

εβδομάδες, για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν 

πιο συγκεκριμένοι, για παράδειγμα: "εγγραφείτε σε αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο 

για ένα μάθημα υγιεινής στη φιλοξενία", αντί για "να αποκτήσετε τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά για να εργαστείτε στην κουζίνα". 

- Κατά τη διάρκειά, περπατήστε και βοηθήστε όπου χρειάζεται. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φορητό υπολογιστή για να αναζητήσουν 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματά τους, ίσως χρειάζονται ένα 

πιστοποιητικό ή ένα δίπλωμα ή πρέπει να βελτιώσουν λίγο ακόμα τη γλώσσα τους.  

- Τέλος, συγκεντρώστε όλες τις εκπαιδευομένες και αφήστε τις να μοιραστούν το 

πρώτο τους βήμα με την ομάδα. Ο καθένας μπορεί να δώσει συμβουλές ή συμβουλές. 

Διεγείρετε το δίκτυο: ίσως κάποιος μπορεί να βοηθήσει ένα μέλος της ομάδας με το 

δικό του βήμα! 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Με τους στόχους, βοηθήστε τους μαθητές να είναι ρεαλιστές: η εκμάθηση της γλώσσας 

με ευχέρεια θα πάρει χρόνια, όχι μήνες. Πολλοί πρόσφυγες αισθάνονται ότι η εκμάθηση 

της γλώσσας είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί πριν αρχίσουν να εργάζονται - 

εξηγήστε τους ότι όλα αυτά πάνε χέρι-χέρι, δεν μπορούμε να το τονίσουμε αρκετά. Ναι, 

για ορισμένες θέσεις εργασίας θα χρειαστεί να μιλάτε άπταιστα, αλλά ο μόνος τρόπος για 

να μάθετε είναι να περιβάλλετε τον εαυτό σας με αυτή και να αρχίσετε να εξασκείστε 

καθημερινά σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας στις οποίες 

μπορείτε να αναπτύξετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες. 

Απολογισμός 

Ask the group: 

- What did you learn today? 

- Do you think you will use it later, do you think it’s helpful? 

- Are there any things I need to explain more? 



 

Print the small 

evaluation questionnaire 

to gauge the extent of 

helpfulness of this game 

1. 

Strongl

y 

disagr

ee 

2. 

Somewha

t disagree 

3.  

Neutral

/I don’t 

know 

3. 

Somewh

at agree 

4.  

Strong

ly 

Agree 

The goals of the training 

were clearly defined 
  

 
  

There was sufficient 

opportunity for interactive 

participation 

  

 

  

The practices provided me 

with new knowledge, skills 

and competences 

  

 

  

I got most of my questions 

answered during the 

training  

  

 

  

The Υλικάs for the training 

were helpful 
  

 
  

I had the tools and 

equipment that I needed 

for the tasks 

  

 

  

 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράρτημα  



 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U4A5 Υπηρεσίες Εύρεσης εργασίας δίπλα μου 

Φύλλο εργασίας 1 

Ο μακροπρόθεσμός μου στόχος είναι: 

1. 

 

Πηγαίνετε προς τα πίσω, Τι χρειάζεστε για να πετύχετε αυτό το στόχο? 

 

Βήμα 5: 

Πότε: 

Βήμα 4: 

Πότε: 

Βήμα 3: 

Πότε: 

Βήμα 2: 

Πότε: 

Βήμα 1: 

Πότε: 

 

Το πρώτο βήμα είναι να: 

 

Από ποιον μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια για αυτό το βήμα; 

 

 



Στόχοι 

• Να κατανοήσουμε της ευκαιρίες εργασίας μέσω ενός γραφείου ευρέσεως εργασίας 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Δραστηριότηατ πεδίου 

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά 

❖ Αριθμός συμμετοχόντων: 8 άτομα 

Εάν δεν είναι δυνατόν να συναντήσετε έναν υπάλληλο γραφείου εργασίας: 

❖ Διάρκεια: 60 λεπτά 

❖ Αριθμός εκπαιδευομένων: 8 άτομα 

❖ Υλικά: 4 υπολογιστές, το Φύλλο εργασίας 1 (αναφορά στο παράρτημα) 

εκτυπωμένο δύο φορές για κάθε συμμετέχοντα 

Οδηγίες  

- Ξεκινήστε αυτή την εκπαίδευση με την εισαγωγή της: Σε αυτή την εκπαίδευση θα 

αποκτήσετε εικόνα για τους διάφορους τύπους στόχων και θα μάθετε πώς να θέτετε 

βραχυπρόθεσμους στόχους που είναι ρεαλιστικοί.  

Μακροπρόθεσμοι 

- Εξηγήστε στις εκπαιδευόμενες : Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους μακροπρόθεσμους 

από τους βραχυπρόθεσμους στόχους. Σε αυτή την άσκηση, θα ξεκινήσουμε με τους 

μακροπρόθεσμους. Αυτοί μπορεί να είναι γενικοί στόχοι ή όνειρα, για παράδειγμα: "Θέλω 

να τελειώσω το πανεπιστήμιο", "Θέλω να μιλάω τη γλώσσα", "Θέλω να ξεκινήσω τη δική 

μου επιχείρηση".  

- Αφήστε κάθε συμμετέχουσα να γράψει έναν μακροπρόθεσμο στόχο στο φύλλο εργασίας 

1 (βλ. παράρτημα).  

- Αφήστε τους να μοιραστούν αυτόν τον στόχο με την ομάδα. 

Βραχυπρόθεσμος 

Τώρα θα εργαστούμε προς τα πίσω.  

- Αφήστε κάθε συμμετέχουσα να σκεφτεί τι θέλει να πετύχει και να σχεδιάσει τα βήματα 

που πηγαίνουν πίσω σε αυτό που μπορεί να κάνει τώρα. Αφήστε τους να εξετάσουν ξανά 

τις ευκαιρίες από την προηγούμενη δραστηριότητα - πώς μπορεί η προτιμώμενη εργασία 

τους να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου τους;  

- Αφήστε τους να σκεφτούν τι πρέπει να κάνουν π.χ. σε 5 χρόνια και 6 μήνες, 2 εβδομάδες, 

για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο 

συγκεκριμένοι, για παράδειγμα: "εγγραφείτε σε αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο για ένα 



μάθημα υγιεινής στη φιλοξενία", αντί για "να αποκτήσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά για 

να εργαστείτε στην κουζίνα". 

- Κατά τη διάρκειά της, περπατήστε και βοηθήστε όπου χρειάζεται. Οι εκπαιδευόμενοι 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το φορητό υπολογιστή για να αναζητήσουν περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματά τους, ίσως χρειάζονται ένα πιστοποιητικό ή 

ένα δίπλωμα ή πρέπει να βελτιώσουν λίγο ακόμα τη γλώσσα τους.  

- Τέλος, φέρτε όλους τις εκπαιδευόμενες πίσω σε μια ολομέλεια. Αφήστε τις 

εκπαιδευόμενες να μοιραστούν το πρώτο τους βήμα με την ομάδα. Ο καθένας μπορεί να 

δώσει ανατροφοδότηση, συμβουλές ή συμβουλές. Διεγείρετε το δίκτυο: ίσως κάποιος 

μπορεί να βοηθήσει ένα μέλος της ομάδας με το δικό του βήμα! 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε την προεραιτική δραστηριότητα: 

1) Βοηθήστε όπου μπορείτε, κάποιοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να μην είναι εξοικειωμένοι με 

τα ψηφιακά εργαλεία.  

2) Προσπαθήστε να αποκτήσετε σαφή εικόνα των απαιτήσεων των θέσεων εργασίας που 

οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν ενδιαφέρουσες και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Ίσως είναι 

απαραίτητη μια ειδική εκπαίδευση ή ίσως οι εκπαιδευόμενοι είναι μη ρεαλιστές ως προς 

τις δυνατότητες. Προσπαθήστε να τις  βοηθήσετε να κάνουν την αναζήτησή τους όσο το 

δυνατόν πιο ρεαλιστική και συγκεκριμένη. 

3) Ο εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να έχει εκτεταμένη γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας 

ή/και των υπηρεσιών απασχόλησης. 

Απολογισμός 

Ask the group: 

- What did you learn today? 

- Do you think you will use it later, do you think it’s helpful? 

- Are there any things I need to explain more? 

Print the small 

evaluation questionnaire 

1. 

Strongl

y 

2. 

Somewha

t disagree 

3.  3. 

Somewh

at agree 

4.  



 

to gauge the extent of 

helpfulness of this game 

disagr

ee 

Neutral

/I don’t 

know 

Strong

ly 

Agree 

The goals of the training 

were clearly defined 
  

 
  

There was sufficient 

opportunity for interactive 

participation 

  

 

  

The practices provided me 

with new knowledge, skills 

and competences 

  

 

  

I got most of my questions 

answered during the 

training  

  

 

  

The Υλικάs for the training 

were helpful 
  

 
  

I had the tools and 

equipment that I needed 

for the tasks 

  

 

  

 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

(PDF) Effective Group Training Techniques in Job-Search Training. (researchgate.net) 

UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf 

Italy: Gamified app assists migrants with job search - InfoMigrants 

Παράρτημα  

https://www.researchgate.net/publication/7686297_Effective_Group_Training_Techniques_in_Job-Search_Training
https://www.oecd.org/els/mig/UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/25556/italy-gamified-app-assists-migrants-with-job-search


 

Ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας 

www.jobfind.gr : για την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

www.kariera.gr : αγγελίες θέσεων για την Ελλάδα 

www.ngoheroes.gr : ευκαιρίας απασχόλησης σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην 

Ελλάδα  

Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 

www.hrstrategy.gr 

www.randstad.gr 

Φύλλο Εργασίας 

1. Επιχείρηση: 

Τίτλος Θέσης: 

Λεπτομέριες: 

 

2. Επιχείρηση: 

Τίτλος Θέσης: 

Λεπτομέριες: 

 

3. Επιχείρηση: 

Τίτλος Θέσης: 

Λεπτομέριες: 

 

 

 

http://www.jobfind.gr/
http://www.kariera.gr/
http://www.ngoheroes.gr/
http://www.hrstrategy.gr/
http://www.randstad.gr/


 

 

 

Κωδικός Δραστηριότητας Τίτλος  

U4A6 Σύντομη παρουσίαση του εαυτού σας 

Στόχοι 

• Να γράψετε μία πρώτη σύντομη παρουσίαση του εαυτού σας ενούς λεπτού 

• Να νιώσετε άνετα να παρουσιάζεται τον ευατό σας δημόσια 

• Να αποκτήσετε συμβουλές και εργαλεία για να βελτιώσετε την παρουσίασή σας και  

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: φύλλο εργασίας της δραστηριότητας 

❖ Διάρκεια: 75 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 8 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Ξεκινήστε με την εξήγηση του στόχου της δραστηριότητας: 

Το pitch είναι μια σύντομη (1 λεπτό) παρουσίαση ενός προϊόντος, μιας ιδέας ή του 

εαυτού σας. Λέγοντας μια ιστορία για τον εαυτό σας, τις ιδιότητές σας και αυτό που σας 

κάνει ευτυχισμένους. Αυτό είναι διαφορετικό για όλους, αλλά αν έχετε ένα καλό pitch, 

Συμβουλές για την αιτήσεις που κάνετε online 

❖ Χρησιμοποιήστε μια επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το όνομά 

σας. Π.χ. firstname.lastname@gmail.com. 

❖ Χρησιμοποιήστε το σωστό θέμα για το email σας: το σωστό όνομα της κενής θέσης, 

προαιρετικά την τοποθεσία/τον αριθμό αναφοράς. 

❖ Μην στέλνετε μεγάλα αρχεία (όχι μεγαλύτερα από 3 mb). 

❖ Χρησιμοποιήστε μια επαγγελματική φωτογραφία, αν αυτή δεν υπάρχει στο βιογραφικό 

σας. (όχι φωτογραφίες διακοπών ή φωτογραφίες με φίλτρο). Σας συνιστούμε να στέλνετε 

πάντα μια φωτογραφία μαζί με την αίτησή σας 

❖ Γράψτε ένα σύντομο αλλά φιλικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα κίνητρά σας 

και το βιογραφικό σας σημείωμα ως συνημμένο αρχείο 



είναι πιο πιθανό να σας θυμούνται οι άνθρωποι. (Υπενθυμίστε στις εκπαιδευόμενες  για 

την εκπαίδευση δικτύωσης, το να μοιραστείτε μια προσωπική λεπτομέρεια που 

ξεχωρίζει, θα βοηθήσει τους ανθρώπους να σας θυμούνται). Είναι σημαντικό να έχετε 

ένα καλό pitch όταν ψάχνετε για δουλειά ή εκπαίδευση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

(μέρη) του pitch σας κατά τη διάρκεια της δικτύωσης, σε μια συνέντευξη για δουλειά ή 

στην επιστολή της αίτησής σας. Το να ανέβετε στη σκηνή και να πείτε την ιστορία σας 

θα σας δώσει ώθηση αυτοπεποίθησης!  

Σε αυτή την εκπαίδευση, θα δουλέψετε πάνω στο κείμενο του pitch σας, αυτό το ένα 

ισχυρό μήνυμα που σας ταιριάζει. Οπότε: γράψιμο, σβήσιμο, εξάσκηση φωναχτά, 

επεξεργασία. Στη συνέχεια, θα ακούσουμε ο ένας τα pitches του άλλου και θα δώσουμε 

ανατροφοδότηση.  

- Στη συνέχεια, εξηγήστε στις εκπαιδευόμενες : Αυτή είναι η πρώτη ιδέα της ομιλίας σας. 

Χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες εκπαιδεύσεις σχετικά με τις δεξιότητες και τους 

στόχους σας, γράψτε μια σύντομη ιστορία για τον εαυτό σας (Φύλλο εργασίας 1, βλ. 

παράρτημα), χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ποιος είστε (όνομα και ενδεχομένως ηλικία, εθνικότητα) 

Η εμπειρία σας 

2 ή 3 προσόντα 

Ο στόχος/επιθυμία/αναζήτηση σας 

- Πείτε τους ότι αυτή είναι η πρώτη εκδοχή, οπότε εσείς και η ομάδα θα δώσετε 

ανατροφοδότηση και συμβουλές, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη συγγραφή 

του τέλειου μηνύματος αμέσως. 

- Αφού οι μαθητές γράψουν την ιστορία τους, συνεχίστε με μια εισαγωγή σχετικά με τη 

στάση του σώματος και τη γλώσσα του σώματος. Αφήστε όλους τις εκπαιδευόμενες να 

σηκωθούν όρθιοι, με τα πόδια στο πλάτος των γοφών, τους ώμους πίσω και χαλαρούς. 

- Στη συνέχεια, κάντε μια σύντομη πρακτική με το κούνημα των χεριών και των ποδιών 

για να απελευθερώσετε τυχόν ένταση, πάρτε μια βαθιά ανάσα και εκπνεύστε αργά. Κάθε 

εκπαιδευόμενος παίρνει τη σειρά του να παρουσιάσει το βήμα στην ομάδα.  

- Τώρα, η πρώτη μαθήτρια μπορεί να πάρει τη θέση της στη μέση του κύκλου, οι 

υπόλοιποι μπορούν να επιστρέψουν να καθίσουν. Αφήστε την πρώτη μαθήτρια να 

παρουσιάσει την ομιλία της, μπορεί φυσικά να χρησιμοποιήσει τις σημειώσεις της. Πείτε 

στην ομάδα να δώσει προσοχή στο περιεχόμενο καθώς και στη μορφή της ιστορίας.  

- Μετά, ζητήστε από την ομάδα να δώσει ανατροφοδότηση - τι έκανε καλά; Υπάρχουν 

πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν; Δώστε κι εσείς ανατροφοδότηση, δώστε 



συγκεκριμένες συμβουλές και προσέξτε την άρθρωση, την ταχύτητα και την ένταση του 

λόγου, τη στάση του σώματος. Και επίσης: αυτό που θέλει να πει η μαθήτρια βγήκε 

πραγματικά στην ιστορία; 

- Ευχαριστείτε την πρώτη εκπαιδευόμενη και την αφήνετε να καθίσει ξανά στη θέση της.  

- Επαναλάβετε έως ότου όλοι οι μαθητές έχουν εξασκηθεί στην ομιλία τους.  

- Τέλος, επαναφέρετε όλους τους εκπαιδευόμενους σε μια ολομέλεια και κλείστε τη 

δραστηριότητα με τον απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Αυτή η εκπαίδευση μπορεί να είναι τρομακτική για ορισμένους εκπαιδευόμενους- η 

δημόσια ομιλία συχνά προκαλεί νευρικότητα στους ανθρώπους! Κάντε την ομάδα να νιώσει 

άνετα, είναι ένας ασφαλής χώρος. Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους να δίνουν 

ανατροφοδότηση και συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον. Ευχαριστήστε τους εκπαιδευόμενους 

για την απόδοσή τους και δώστε ενδυναμωτικά και θετικά σχόλια. Αυτές οι ασκήσεις θα 

πρέπει να συμβάλλουν στην αυτοπεποίθηση και τη χαρά των εκπαιδευομένων στη δημόσια 

ομιλία.  

2) Προαιρετικά: Αυτή η εκπαίδευση είναι χρονοβόρα και οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

τελειοποιήσουν τις ομιλίες τους. Θα μπορούσατε να συζητήσετε με τους εκπαιδευόμενους 

να καταγράψουν την ομιλία τους (με το τηλέφωνο/τον φορητό υπολογιστή τους) αφού 

ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική μάθηση και να τη μοιραστούν μαζί σας, ώστε να μπορέσετε 

να δώσετε περαιτέρω ανατροφοδότηση. 

Απολογισμός 

Ρωτήστε την ομάδα: 

- Τι μάθατε σήμερα; 

- Πιστεύετε ότι θα τα χρησιμποποιήστε αργότερα; Πιστεύετε ότι ήταν χρήσιμα; 

- Είναι κάτι που χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερο; 

 

Print the small 

evaluation 

questionnaire to 

gauge the extent 

1. 

Strongly 

disagree 

2. 

Somewhat 

disagree 

3.  

Neutral/I 

don’t 

know 

3. 

Somewhat 

agree 

4.  

Strongly 

Agree 



 

of helpfulness of 

this game 

The goals of the 

training were clearly 

defined 

  

 

  

There was sufficient 

opportunity for 

interactive 

participation 

  

 

  

The practices 

provided me with 

new knowledge, 

skills and 

competences 

  

 

  

I got most of my 

questions answered 

during the training  

  

 

  

The Υλικάs for the 

training were helpful 
  

 
  

I had the tools and 

equipment that I 

needed for the tasks 

  

 

  

 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

how to give a tedx talk final copy_em 

How to Tell a Story Effectively: 7 Storytelling Tips - 2021 - MasterClass 

How To Use Body Language During A Presentation - EtonX 

TED's secret to great public speaking | Chris Anderson - YouTube 

https://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf
https://www.masterclass.com/articles/how-to-tell-a-story-effectively#how-to-tell-a-story-effectively
https://etonx.com/how-to-use-body-language-during-a-presentation/#:~:text=DON%27T%20slouch%20%E2%80%93%20In%20almost,rather%20than%20pushing%20them%20away.&text=DON%27T%20be%20tense%20%E2%80%93%20It%27s,feel%20relaxed%20during%20a%20presentation.
https://www.youtube.com/watch?v=-FOCpMAww28


 

Παράρτημα  

 

Φύλλο Εργασίας 1  | pitch 

❖ Ποια είστε εσείς; 

❖ Η εμπειρία σας 

❖ 2 ή 3 χαρακτηριστικά σας 

❖ Οι στόχοι σας/ευχές 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και  

δεξιότητες επαγγελματικής συνέντευξης  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρόγραμμα "Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος και δεξιότητες συνέντευξης για εργασία" 

στοχεύει στην εκπαίδευση των μεταναστριών, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές στην 

αγορά εργασίας. Σε αυτό το Κεφάλαιο η σχέση εκπαιδευτή/τριας-εκπαιδευομένης θα είναι 

σημαντική. Αυτό συμβαίνει επειδή στόχος του προγράμματος είναι να μάθουν όσο το δυνατόν 

περισσότερα για το πώς να γίνουν ελκυστικές στην αγορά εργασίας και να ξεπεράσουν τους 

φόβους και τις ανασφάλειες που εμποδίζουν τις μετανάστριες να εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας. 

 

Το κεφάλαιο αποτελείται από έξι δραστηριότητες, καθεμία από τις οποίες έχει συγκεκριμένο 

σκοπό. Τα θέματα που καλύπτονται θα κάνουν το προφίλ των μαθητών σας πλήρες. Το 

κεφάλαιο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτές ενηλίκων να προετοιμάσουν τις 

μετανάστριες για όλα τα ενδεχόμενα, από το πότε να στείλουν μια αίτηση, μέχρι το πότε να 

γράψουν ένα βιογραφικό σημείωμα. Το κεφάλαιο θα υποστηρίξει τις μετανάστριες με 

διάφορους τρόπους, καθώς φιλοδοξεί, για παράδειγμα, να τους δείξει πόσο σημαντική είναι η 

πρώτη εντύπωση και να τις προετοιμάσει για όλα τα είδη των ερωτήσεων που μπορεί να τους 

γίνουν σε μια συνέντευξη για δουλειά, ενώ θα τους δώσει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να 

αντιμετωπίσουν ατομικές και ομαδικές εργασίες. 

 

Είναι σημαντικό οι γυναίκες μετανάστριες να έχουν μια καλή κατανόηση των χαρακτηριστικών 

της ζωής στη νέα χώρα για να είναι έτοιμες να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μέσω 

αυτής της διαδικασίας, θα μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα ποιες είναι και τι μπορούν να 

κάνουν και να καταλάβουν ποιες είναι οι επαγγελματικές προτιμήσεις και να φανταστούν τον 

εαυτό τους να εργάζεται σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος. Αυτή η διαδικασία θα 

αναδείξει τη σημασία του να περιγράφουν επαρκώς τον εαυτό τους σε ένα βιογραφικό 

σημείωμα, να βρίσκουν τα δυνατά τους σημεία και τελικά να πιστεύουν στον εαυτό τους. 



 

Επιπλέον, το κεφάλαιο θα δώσει έμφαση στη σημασία της σύνταξης ενός καλού βιογραφικού 

σημειώματος. Είναι πραγματικά σημαντικό να κατανοήσουν οι μετανάστριες πόσο σημαντικό 

είναι να μιλούν για τον εαυτό τους και ότι το βιογραφικό σημείωμα είναι ένα σημαντικό έγγραφο 

για να διεκδικήσουν τη φωνή τους σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά εργασίας. Για το λόγο 

αυτό, οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές που εργάζονται με μετανάστριες θα πρέπει 

να θέσουν στο επίκεντρο της προσοχής τους τη σύνταξη ενός καλού, συνοπτικού και σαφούς 

βιογραφικού σημειώματος. Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται σε αυτό και υποστηρίζει επίσης 

τις μετανάστριες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες με την εκμάθηση κατάλληλων 

λογισμικών και προγραμμάτων, όπως το Canva, το Word και το Latox, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος. Στο ίδιο σημείο, το κεφάλαιο 

θα διδάξει στις μετανάστριες πώς να δημιουργούν μια συνοδευτική επιστολή και θα 

εξασκηθούν χρησιμοποιώντας διάφορες συμβουλές για να γράψουν μια τέλεια συνοδευτική 

επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της βασικής δομής και του χρήσιμου και σημαντικού 

περιεχομένου. 

 

Επιπλέον, το κεφάλαιο φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία της προετοιμασίας για μια 

συνέντευξη για εργασία. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιήσουν το κεφάλαιο για να διευκολύνουν την κατάρτιση με τις μετανάστριες, θα είναι 

σε θέση να τονίσουν ότι οι μετανάστριες πρέπει να προετοιμάζονται για κάθε πιθανή ερώτηση 

που θα τους γίνει, αν επιθυμούν να βρουν δουλειά. Έτσι, οποιοσδήποτε εκπαιδευτής ενηλίκων 

ή/και εκπαιδευτής θα έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις δραστηριότητες και να διδάξει 

στις μετανάστριες πώς να συμπεριφέρονται σε κάθε περίπτωση συνέντευξης. Η ομαδική 

εργασία στην οποία βασίζεται το κεφάλαιο φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για 

όλες τις γυναίκες εκπαιδευόμενες και να ενισχύσει την αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα αυτή 

και στην τοπική κοινότητα γενικότερα. Επιπλέον, μέσω των δραστηριότητες, οι εκπαιδευτές και 

οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις μετανάστριες να φανταστούν τους 

εαυτούς τους ως ηγέτες της κοινότητάς τους, ενώ θα τις υποστηρίξουν να ενισχύσουν τις 

ικανότητές τους στην επίλυση προβλημάτων, να τονώσουν τη δημιουργικότητά τους και να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

 

Υπάρχουν πολλά ακόμη θέματα που θα αντιμετωπίσει αυτό το κεφάλαιο εκτός από τα 

προαναφερθέντα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι συχνά οι γυναίκες μετανάστριες είναι πιο 

πιθανό να έχουν υπερβολικά προσόντα για την εργασία τους και λιγότερο πιθανό να 



απασχολούνται. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τις μετανάστριες που έχουν ποσοστό 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρόμοιο με εκείνο των γηγενών γυναικών, διότι θα είναι δύσκολο 

να βρουν δουλειά, ακόμη και με ένα σπουδαίο βιογραφικό σημείωμα. Αυτό πιθανώς σημαίνει 

ότι θα μπορούσαν ενδεχομένως να εργάζονται σε ένα σούπερ μάρκετ ή ως καθαρίστριες, 

παρόλο που μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα, με βάση τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

τους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να αναγνωριστούν οι 

δεξιότητές τους, καθώς μελέτες υπογραμμίζουν ότι οι γυναίκες στις αναπτυσσόμενες χώρες 

είναι πιθανότερο από τους άνδρες να έχουν δεξιότητες που δεν πιστοποιούνται επίσημα με 

διπλώματα. Ακόμα και όταν οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες στις 

χώρες καταγωγής τους, η μετανάστευση μπορεί να σημαίνει αποδοχή θέσεων με χαμηλότερη 

εξειδίκευση, ουσιαστικά "μείωση των δεξιοτήτων" και δημιουργία μιας κατάστασης όπου ούτε 

η χώρα καταγωγής ούτε η χώρα υποδοχής επωφελούνται από τις δεξιότητες.  Πρέπει να 

αναγνωρίσουμε ότι οι μετανάστριες με υψηλότερα προσόντα συχνά αντιμετωπίζουν την 

υποαπασχόληση - εργάζονται σε θέσεις με χαμηλότερα προσόντα από αυτά που έχουν τα 

προσόντα. 

Αυτό μπορεί να είναι πολύ απογοητευτικό. Πρέπει να διδάξουμε στις συμμετέχουσες γυναίκες 

μας ότι αυτό το πρώτο βήμα είναι ένα από τα πολλά βήματα. Και πρέπει να κάνουν αυτό το 

πρώτο μικρό βήμα για να φτάσουν κάπου, ειδικά επειδή αυτό το πρώτο βήμα είναι εξαιρετικά 

σημαντικό. 

Συνολικά, είναι σημαντικό να προετοιμαστούν οι μετανάστριες για να υποβάλουν αίτηση για 

θέσεις εργασίας που έχουν μεγάλη ζήτηση, όπως εργαζόμενες στη φροντίδα ηλικιωμένων, στη 

φροντίδα παιδιών και στην οικογενειακή και οικιακή φροντίδα, τόσο σε ιδρύματα όσο και σε 

ιδιωτικές κατοικίες. Η ζήτηση αυτή έχει αυξηθεί σημαντικά και η ζήτηση αυτή καλύπτεται σε 

μεγάλο βαθμό από γυναίκες. Εξίσου, οι μετανάστριες τείνουν να υπερεκπροσωπούνται και σε 

αυτά τα επαγγέλματα. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις εργασίας (π.χ. βοηθοί 

νοσηλευτών, βοηθοί νοσηλευτών, βοηθοί οικιακής φροντίδας, εργαζόμενοι σε οικιακές και 

προσωπικές υπηρεσίες, νταντάδες και οικιακοί βοηθοί γενικότερα) θεωρούνται χαμηλής 

ειδίκευσης. Υπό αυτή την έννοια, θα πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι θέσεις εργασίας 

αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια πιο επιθυμητή σταδιοδρομία. Εν τω μεταξύ, οι 

μετανάστριες θα πρέπει να εφαρμόσουν τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει και μάθει σε αυτό 

το νέο περιβάλλον.  

 

Τούτου λεχθέντος, εμείς, ως εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτές και εργαζόμενοι υποστήριξης 

μεταναστών, θα πρέπει να ασκήσουμε πολιτική πίεση ώστε οι δεξιότητες των μεταναστριών 



να αναγνωρίζονται και να πιστοποιούνται επίσημα, εφόσον αυτό μπορεί να ενισχύσει την 

ικανότητα μιας εργαζόμενης να διαπραγματευτεί υψηλότερους μισθούς και να έχει πρόσβαση 

σε καλύτερες θέσεις εργασίας. Επομένως, η τάση να υποτιμώνται ή να μην αναγνωρίζονται 

επίσημα οι δεξιότητες των μεταναστριών επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση των γυναικών σε 

αξιοπρεπή εργασία και διαιωνίζει τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των φύλων σε ολόκληρη 

την ΕΕ. 

 

Μαθησιακοί Στόχοι 

Συνολικά, το Κεφάλαιο 5 περιλαμβάνει 6 δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε εκπαιδευτικές συνεδρίες με μετανάστριες. Αυτές οι δραστηριότητες αναμένεται να 

χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές συνεδρίες που υποστηρίζουν τις μετανάστριες γυναίκες να 

αναπτύξουν ικανότητες γύρω από βασικές πτυχές των χωρών υποδοχής και να διευκολύνουν 

την κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωσή τους. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές 

καλούνται να χρησιμοποιήσουν όσες δραστηριότητες κρίνουν απαραίτητες προκειμένου να 

δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική συνεδρία με βάση τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων τους. Οι δραστηριότητες θεωρούνται ανοικτά και 

ευέλικτα εργαλεία που κάθε εκπαιδευτής/εκπαιδευτής μπορεί να τροποποιήσει για να 

αντιμετωπίσει τις ανάγκες κατάρτισης και να αντανακλά το τοπικό πλαίσιο και την 

πραγματικότητα. Με τη διευκόλυνση των δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 

5, οι εκπαιδευόμενοι σας, δηλαδή οι μετανάστριες, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, να 

βελτιωθούν και να επιδείξουν τις ακόλουθες ικανότητες: 

 

 

 

– 

 

Γνώσεις Δεξιότητες Στάσεις 

Μαθησιακοί Στόχοι 

ΜΕΡΟΣ A 

U5 

Δεξιότητες 

Συγγραφής 

Βιογραφικού 

και 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κεφαλαίου, οι γυναίκες μετανάστριες  

θα κατανοούν τι σημαίνει 

σύνταξη βιογραφικού 

σημειώματος και δεξιότητες 

επαγγελματικής 

συνέντευξης. 

θα αποκτήσουν αυξημένες 

γνώσεις σχετικά με τον 

τρόπο σύνταξης του 

βιογραφικού τους 

σημειώματος και 

Θα αισθάνονται ότι έχουν 

την ικανότητα και την 

υποστήριξη να 

ανταποκρίνονται 

δημιουργικά στις 



 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A1 Κατνοώντας τις εργασιακές αξίες της αγοράς 

Στόχοι 

● Να ανοίξει η συζήτηση γύρω από τις οργανωσιακές αξίες και τη σημασία τους για την εύρεση 

εργασίας 

● Να μοιραστείτε ορισμένες συμβουλές σχετικά με τις οργανωτικές και εργασιακές κουλτούρες 

στη χώρα σας, προκειμένου να υποστηρίξετε την εργασιακή ένταξη των μεταναστριών 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: στιλό και συμειωματάρια, post-it, πίνακας. 

❖ Διάρκεια: 40-60 λεπτά 

❖ Αριθμός Συμμετεχόντων: 10-15 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Πρόκειται για μια δραστηριότητα που βασίζεται σε συζήτηση σχετικά με τις οργανωτικές αξίες 

που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι μετανάστριες όταν υποβάλλουν αίτηση για εργασία.  

Επαγγελματικής 

Συνέντευξης 

 

Θα καταοούν τη σημασία 

της σύνταξης βιογραφικού 

σημειώματος και των 

δεξιοτήτων συνέντευξης για 

την επιτυχή ένταξή τους 

στην αγορά εργασίας. 

Να κατανοήσουν βαθύτερα 

πώς θα ωφεληθούν από 

αυτό το κεφάλαιο. 

παρουσίασης του εαυτού 

τους. 

Θα αναπτύξουν νέες και θα 

αυξήσουν τις ικανότητές 

τους σχετικά με τον τρόπο 

προετοιμασίας τους για μια 

επιτυχημένη συνέντευξη. 

Θα αναπτύξουν νέεςκαι να 

αυξήσουν τις ικανότητές 

τους σχετικά με τη σύνταξη 

βιογραφικού σημειώματος 

και τις δεξιότητες 

συνέντευξης για εργασία. 

προκλήσεις που ενδέχεται 

να αντιμετωπίσουν στην 

αγορά εργασίας. 

Θα μοιραστούν καλές 

πρακτικές με άλλες τις 

άλλες εκπαιδευόμενες και 

τους εκπαιδευτές/τριες και 

θα εμπευστούν για να 

αναλάβουν δράση. 



- Ξεκινήστε τη δραστηριότητα εξηγώντας τι είναι οι οργανωτικές ή/και εργασιακές αξίες. Αναφέρετε 

ότι οι εργασιακές αξίες είναι ένας πολιτισμικός κανόνας που δίνει θετική ηθική αξία στο να κάνεις 

καλή δουλειά. Οι αξίες που σχετίζονται με την εργασία αντιπροσωπεύουν ένα μέρος της κλίμακας 

αξιών των ανθρώπων που αποτελεί τη βάση για την καθημερινή τους συμπεριφορά, τις αποφάσεις 

και τις αλληλεπιδράσεις τους. Οι αξίες που σχετίζονται με διάφορους τομείς της ζωής δεν είναι 

ανεξάρτητες μεταξύ τους: η αφοσίωση, τα κίνητρα ή η απόδοση στην εργασία, για παράδειγμα, 

επηρεάζονται επίσης από αξίες που αφορούν την οικογένεια, τους φίλους, τον ελεύθερο χρόνο, 

τη θρησκεία, ακόμη και την πολιτική. 

- Στη συνέχεια ζητήστε από τους μαθητές σας να καταγράψουν στο ατομικό τους σημειωματάριο 

ποιες εργασιακές αξίες θεωρούν ότι είναι σημαντικές για την εύρεση εργασίας στη χώρα σας.  

- Ζητήστε τους να μην μοιραστούν μαζί σας ακόμη τις απαντήσεις τους, αλλά να αρχίσουν να 

παρουσιάζουν εν συντομία τις σημαντικές εργασιακές αξίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ελέγξτε 

στο Παράρτημα 1 ένα σύντομο ανάγνωσμα σχετικά με τις εργασιακές αξίες που αναζητούν οι 

εργοδότες.  

- Όταν ολοκληρώσετε την παρουσίαση, ζητήστε από τους μαθητές σας να έχουν στο μυαλό τους 

την παρουσίασή σας και να διαβάσουν σιωπηλά ξανά τις αξίες που έχουν καταγράψει και να 

επιλέξουν 1 (από αυτές τις αξίες) που τους κάνει να αισθάνονται δυνατοί και ενδυναμωμένοι και 1 

που τους κάνει να αισθάνονται αποδυναμωμένοι. Πείτε τους να τις γράψουν σε ξεχωριστά post-it 

σημειώματα. 

- Σχεδιάστε μια γραμμή στον πίνακα και ζητήστε τους να κολλήσουν τα post-it τους πάνω και κάτω 

από τη γραμμή. Οι ενδυναμωτικές αξίες πάνω από τη γραμμή και οι αποδυναμωτικές αξίες κάτω 

από τη γραμμή. 

- Στη συνέχεια, διαβάστε δυνατά τις αξίες που ήταν πάνω από τη γραμμή και συζητήστε με τους 

συμμετέχοντες τυχόν μοτίβα ή κοινά σημεία, καθώς και το πώς τους κάνουν να αισθάνονται. 

- Στη συνέχεια, διαβάστε τα post-it κάτω από τη γραμμή και ρωτήστε τους συμμετέχοντες γιατί 

θεωρούν αυτές τις αξίες ως αποδυναμωτικές και πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτές τις αξίες 

ώστε να νιώθουν πιο ενδυναμωμένοι. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον Απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Να είστε ανοιχτοί και να ακούτε προσεκτικά τους μαθητές σας 

2) Μην προσπαθήσετε να επιβάλλετε τις εργασιακές αξίες της χώρας σας, αλλά ανοίξτε το χώρο 

για μια γόνιμη συζήτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι αξίες αυτές θεωρούνται τόσο 

σημαντικές στη χώρα σας 



Απολογισμός 

- Τι μάθατε σήμερα για τις εργασιακές αξίες; Πιστεύετε ότι είναι τόσο σημαντικές για την εύρεση 

εργασίας; 

- Πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προσαρμοστείτε σε αυτές τις αξίες προκειμένου να βρείτε 

δουλειά; 

- Αισθάνεστε κοντά σε αυτές τις αξίες ή απέχουν πολύ από το δικό σας σύστημα αξιών; 

Παραπομπές 

Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Available: Top 10 Work Values 

Employers Look For (thebalancecareers.com) 

Παράρτημα  

Παράρτημα 1: Εργασιακές Αξίες 

Οι εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους που κατανοούν και έχουν την προθυμία να εργάζονται 

σκληρά. Εκτός από το να εργάζεστε σκληρά, είναι επίσης σημαντικό να εργάζεστε έξυπνα. Αυτό 

σημαίνει Μαθησιακοί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ολοκλήρωση των καθηκόντων και η 

εξεύρεση τρόπων εξοικονόμησης χρόνου κατά την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών. Οι 

εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους που έρχονται στην εργασία τους στην ώρα τους, είναι εκεί 

όταν πρέπει και είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις και τη συμπεριφορά τους. Είναι σημαντικό να 

ενημερώνετε τους προϊσταμένους σας για αλλαγές στο πρόγραμμά σας ή αν πρόκειται να 

αργήσετε για οποιονδήποτε λόγο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να ενημερώνετε τον 

προϊστάμενό σας για το πού βρίσκεστε σε όλα τα έργα που σας έχουν ανατεθεί. Ο ενθουσιώδης 

εργαζόμενος είναι αυτός που δημιουργεί ένα περιβάλλον καλής θέλησης και που αποτελεί θετικό 

πρότυπο για τους άλλους. Η θετική στάση είναι κάτι που εκτιμάται περισσότερο από τους 

προϊσταμένους και τους συναδέλφους, και αυτό κάνει επίσης τη δουλειά πιο ευχάριστη και 

διασκεδαστική για να πηγαίνετε κάθε μέρα. Οι εργοδότες αναζητούν εργαζόμενους που είναι 

προσαρμόσιμοι και διατηρούν ευελιξία στην ολοκλήρωση των καθηκόντων τους σε ένα διαρκώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Προσαρμοστικότητα σημαίνει επίσης προσαρμογή στην 

προσωπικότητα και τις εργασιακές συνήθειες των συναδέλφων και των προϊσταμένων. Οι 

εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους που διατηρούν πάνω απ' όλα το αίσθημα της ειλικρίνειας 

και της ακεραιότητας. Οι καλές σχέσεις βασίζονται στην εμπιστοσύνη. Όταν εργάζεστε για έναν 

εργοδότη, θέλουν να γνωρίζουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται αυτά που λέτε και αυτά που κάνετε. 

Οι εργοδότες αναζητούν εργαζόμενους που χρειάζονται λίγη επίβλεψη και καθοδήγηση για να 

κάνουν τη δουλειά τους έγκαιρα και επαγγελματικά. Οι προϊστάμενοι που προσλαμβάνουν 

εργαζόμενους με αυτο-κίνητρα κάνουν τεράστια χάρη στον εαυτό τους. Εργαζόμενους που έχουν 

https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763
https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763


κίνητρο να αναπτυχθούν και να μάθουν. Η αυτοπεποίθηση έχει αναγνωριστεί ως το βασικό 

συστατικό μεταξύ κάποιου που είναι επιτυχημένος και κάποιου που δεν είναι. Ένα άτομο με 

αυτοπεποίθηση είναι κάποιος που εμπνέει τους άλλους. Ένα άτομο με αυτοπεποίθηση δεν 

φοβάται να κάνει ερωτήσεις για θέματα στα οποία νιώθει ότι χρειάζεται περισσότερες γνώσεις. Οι 

εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους που επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά ανά πάσα 

στιγμή. Η επαγγελματική συμπεριφορά περιλαμβάνει Μαθησιακοίόλες τις πτυχές μιας εργασίας 

και την εκτέλεση της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι επαγγελματίες φαίνονται, μιλούν και 

ντύνονται ανάλογα για να διατηρούν την εικόνα κάποιου που είναι περήφανος για τη συμπεριφορά 

και την εμφάνισή του. Οι εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους που μπορούν να εμπιστευτούν 

και οι οποίοι επιδεικνύουν την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Οι εταιρείες που προσφέρουν στους 

εργαζομένους ανάπτυξη και ευκαιρίες θα κερδίσουν τελικά την αίσθηση της αφοσίωσης από τους 

υπαλλήλους τους. Οι εργαζόμενοι σήμερα θέλουν να αισθάνονται μια αίσθηση ικανοποίησης στη 

δουλειά τους και θα κάνουν καλή δουλειά όταν αισθάνονται ότι ο εργοδότης είναι δίκαιος και θέλει 

να τους δει να πετυχαίνουν. 

Πηγή: ΕΛ: Προσαρμογή από: Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Διαθέσιμο: 

Top 10 Work Values Employers Look For (thebalancecareers.com) 

 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A2 Τι να γράψεις στο βιογραφικό σου; (CV) 

Στόχοι 

● Να γράψετε ένα καλό βιογραφικό σημείωμα 

● Να παρουσιάζετε τον εαυτό σας 

● Να παρουσιάσετε το βιογραφικό σας σημείωμα 

● Να επιλέξετε την τέλεια εικόνα για το βιογραφικό σας σημείωμα 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: Example of a good CV, paper and pens 

❖ Διάρκεια: 90 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 10-12 συμμετέχοντες/ουσες 



Οδηγίες  

- Δείξτε στους μαθητές ένα απλό αλλά εντυπωσιακό βιογραφικό σημείωμα και ρωτήστε τους τι 

πιστεύουν. 

- Ρωτήστε τους ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποιον τον τέλειο επαγγελματία 

και χρησιμοποιήστε τις απαντήσεις τους για να δημιουργήσετε το "τέλειο βιογραφικό σημείωμα" 

στον πίνακα.  

- Διαβάστε δυνατά αυτό το βιογραφικό σημείωμα σαν να περιγράφετε την εμπειρία και την 

προσωπικότητά σας και χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο τόνο και δείξτε ότι πιστεύετε σε αυτά που 

λέτε.  

- Τώρα, κάθε μαθητής αφιερώνει λίγο χρόνο (20 λεπτά) για να γράψει το δικό του βιογραφικό 

σημείωμα. 

- Μετά από αυτό, όλοι πρέπει να διαβάσουν το βιογραφικό σημείωμα και εσείς θα πρέπει να 

δώσετε ανατροφοδότηση με τη βοήθεια της υπόλοιπης ομάδας.  

-Για να κάνετε το μάθημα πιο διασκεδαστικό, προετοιμάστε μια φωτογράφιση. Με αυτόν τον τρόπο 

οι γυναίκες θα έχουν την τέλεια φωτογραφία για το βιογραφικό τους σημείωμα. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1) Ενθαρρύνετε τη δημιουργικότητα και ενθαρρύνετε τις γυναίκες να συντάξουν ένα 

ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα. 

2) Φροντίστε κάθε μαθητή ώστε να τον ακολουθείτε σε κάθε του βήμα. 

Απολογισμός 

- Τι πιστεύετε για το βιογραφικό σας σημείωμα; 

- Ήταν χρήσιμο να ακούσετε τις συμβουλές του εκπαιδευτή; 

- Σας βοήθησε να ακούσετε τις συμβουλές των άλλων εκπαιδευομένων; 

- Αισθάνεστε σίγουροι ότι μπορείτε να γράψετε ένα καλό βιογραφικό σημείωμα μόνοι σας; 

- Σας αρέσει το βιογραφικό σημείωμα που δημιουργήσατε στην τάξη; 

- Έχετε επιλέξει την κατάλληλη φωτογραφία; 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Ο Özlem Taskin Önen είναι ιδρυτής ενός πολυδιάστατου ατελιέ. Γεννήθηκε στην 

Τουρκία, στην Άγκυρα, σπούδασε και εργάστηκε ως πιστοποιημένη αρχιτέκτονας το 



1978.  Το 2005 πήγε στη Βιέννη, αλλά στην αρχή δεν της άρεσε η πόλη, έφτασε εκεί 

με τον τότε φίλο της και νυν σύζυγό της για να σπουδάσει. Μέρα με τη μέρα 

ανακάλυπτε την πόλη και της άρεσε περισσότερο. Την ίδια χρονιά επέστρεψε στην 

Τουρκία για να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην αρχιτεκτονική και τη δημιουργική 

τέχνη. Αναζήτησε άλλες ευκαιρίες για να αναπτύξει την καριέρα της μαζί με τον φίλο 

της. Εγγράφηκε στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης για ένα πρόγραμμα PHD. 

Ήθελε να ζήσει σε πόλεις όπως το Παρίσι ή το Λονδίνο, αλλά η Özlem και ο σύζυγός 

της κατέληξαν στη Βιέννη άδοξα και απλά έμειναν. Η άνεση της ζωής συνέβαλε στην 

απόφαση της παραμονής. Ήρθε για να κάνει το διδακτορικό της, αλλά στη συνέχεια 

εγκατέλειψε τις σπουδές της και άρχισε να εργάζεται με πλήρη απασχόληση αντ' 

αυτού. Τώρα η Özlem εργάζεται με μερική απασχόληση και ως αρχιτέκτονας και 

παράλληλα στο εργαστήριο κεραμικής. Αγαπάει τη Βιέννη επειδή οι πολιτιστικές 

ευκαιρίες και η καθημερινή ζωή έπαιξαν ρόλο. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-

va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε 

τις εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Paul McGee, How To Write a CV That Really Works: A Concise, Clear and Comprehensive Guide 

to Writing an Effective CV. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A3 Το CV σας με ένα κλικ! 

Στόχοι 



● Να μάθετε ποιο πρόγραμμα να χρησιμοποιήσετε για τη σύνταξη βιογραφικού 

σημειώματος 

● Να κατανοήσουν ότι η απλότητα στο βιογραφικό σημείωμα είναι σημαντική 

● Να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούν το σωστό μοντέλο  

● Να ολοκληρώσουν τα πρωτότυπα βιογραφικού σημειώματος 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: Υπολογιστές με ένα από τα παραάτω λογισμικά: Microsoft Word, Canva, 

Latex. Σιγουρευτείτε ότι έχετε λογαριασμό στο MS Office, Canva, and LinkedIn. 

❖ Διάρκεια: Πρώτο μάθηαμα για να εξετάσουμε ένα βιογραφικό και δευτερο μάθημα 

για να ολοκληρώσουμε ένα. 2 ώρες 

❖   Αριθμών συμμετεχόντων: 10-12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Δείξτε τι πρέπει να περιέχει ένα τυπικό βιογραφικό σημείωμα μέσω παραδειγμάτων. 

Επικεντρωθείτε στη μορφή και την απλότητα. 

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο και δείξτε 

πώς να επιλέγουν γραμματοσειρές και μεγέθη κειμένου. 

- Δείξτε ότι το Microsoft Word διαθέτει πρότυπα βιογραφικού σημειώματος που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν και υποδείξτε πώς μπορούν να συμπληρώσουν τις δικές τους πληροφορίες. 

- Μεταβείτε στον λογαριασμό σας στο Canva και δείξτε ότι το Canva διαθέτει επίσης πρότυπα 

βιογραφικού σημειώματος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές σας και να 

συμπληρώσουν τις δικές τους πληροφορίες.   

- Τώρα, μεταβείτε στο λογαριασμό σας στο LinkedIn και δείξτε στους εκπαιδευόμενούς σας πώς 

να ανεβάζουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο LinkedIn. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια 

επιπλέον μίνι-δραστηριότητα σχετικά με το πώς οι μαθητές σας μπορούν να φτιάξουν το προφίλ 

τους στο LinkedIn, αν το επιθυμούν.  

- Στη συνέχεια, χωρίστε τους εκπαιδευόμενούς σας σε ομάδες των δύο ατόμων και δώστε τους το 

προφίλ ενός ατόμου και πείτε τους να συμπληρώσουν το βιογραφικό σημείωμα του ατόμου αυτού. 

Πείτε τους ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουν και τα δύο προγράμματα που εξηγήθηκαν στην τάξη. 

- Ελέγξτε την εργασία που έγινε και δώστε ανατροφοδότηση. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 



1) Πριν από αυτή τη δραστηριότητα, είναι απαραίτητο να έχετε καλή γνώση των 

προγραμμάτων που θα καλυφθούν.  

2) Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενους ακόμη και 

αν έχουν δυσκολίες στη μάθηση. 

Απολογισμός 

- Νομίζετε ότι ξέρετε να χρησιμοποιείτε το Word; 

- Νομίζετε ότι ξέρετε να χρησιμοποιείτε το Canva; 

- Πιστεύετε ότι μπορείτε να επιλέξετε ένα καλό πρωτότυπο βιογραφικού σημειώματος μετά από 

αυτό; 

- Αισθάνεστε σίγουρες ότι μπορείτε να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα τώρα; 

- Αισθάνεστε σίγουρες ότι μπορείτε να αναδείξετε τα δυνατά σας σημεία σε ένα βιογραφικό 

σημείωμα; 

- Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε πληροφορίες όπως η ημερομηνία γέννησης; 

- Είναι σημαντική η σειρά των τμημάτων;  

- Πώς θα διατάσσατε την επαγγελματική σας εμπειρία; 

- Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε προσωπικές δεξιότητες; 

 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 



➢ Asetila Köstinger: είναι επιχειρηματίας με έδρα τη Βιέννη. Κατάγεται από την Αλβανία. 

Σπούδασε οικονομικά και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις διεθνείς σχέσεις. 

Εργάστηκε σε διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που επικεντρώθηκαν στη βοήθεια για τη 

μετάβαση και την οικοδόμηση θεσμών στην Αλβανία. Ήρθε στη Βιέννη για τον έρωτα. Ξεκίνησε 

μια νέα ζωή από το μηδέν, σπούδασε διεθνείς επιχειρήσεις. Ίδρυσε την Kulturenreich και την 

Kostinger Consulting. Πήγε από το 2008 έως το 2010 στη Μολδαβία, την Τουρκία για διεθνείς 

δουλειές και αποστολές. Έζησε και εργάστηκε μεταξύ 3 χωρών. Το 2017 πήγε ξανά στη Βιέννη 

και έγινε πιστοποιημένη σύμβουλος διοίκησης Ίδρυσε εκ νέου το KulturenReich με 6 άλλες 

μητέρες-επιχειρηματίες που γεννήθηκαν στο εξωτερικό . Έγινε μέλος της ιδρυτικής ομάδας της 

GreenWell. Το 2018 δήλωσε ότι υπήρξαν πολλά μικρά βήματα επιτυχίας. Τώρα βρίσκεται στη 

Βιέννη και βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον σε διαφορετικές πόλεις, επειδή θέλει να διευρύνει 

τις εμπειρίες της όσον αφορά την κουλτούρα, θα μπορούσε να είναι είτε στη Βιέννη είτε στο 

Βερολίνο, στο Άμστερνταμ, στο Παρίσι κ.λπ. Σύνδεσμος αναφοράς: 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-

va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

Paul Hichens, The One Page CV: Create your own high impact CV. Clever, clear, and 

comprehensive. Get noticed and beat the competition. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A4 Πώς να προετοιμαστείτε για μια επαγγελματική συνέντευξη 

Στόχοι 

- Να καταλάβετε πώς να ντυθείτε για μια συνέντευξη εργασίας 

- Να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των χρηστών σε μια συνέντευξη για δουλειά 



- Να κατανοήσουν πώς να μιλούν για τον εαυτό τους, την κουλτούρα τους και τη ζωή τους γενικά 

- Να είστε σε θέση να εργάζεστε σε ομάδα  

- Να κατανοήσουν το πλαίσιο του ευρωπαϊκού κόσμου της εργασίας. 

- Να είστε εντυπωσιακοί και να φαίνεστε αξιόπιστοι 

- Να ξέρετε πώς να απαντάτε σε όλα τα είδη των ερωτήσεων 

- Να διατηρείτε την ψυχραιμία σας και να αισθάνεστε άνετα 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: διαφάνειες για να υποστηρίξουν τη διδασκαλία, ένα σετ ερωτήδεων 

συνεντευξης  

❖ Διάρκεια: 150-180 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 10-12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

- Ζητήστε από τους μαθητές σας να μιλήσουν λίγο στην ολομέλεια για τους φόβους και τις 

αδυναμίες τους. Πρέπει να μάθετε τι φοβίζει περισσότερο τους μαθητές σας όσον αφορά την 

είσοδο στην αγορά εργασίας, ώστε να προσεγγίσετε κάθε μαθητή με βάση τις ανάγκες του.  

- Στη συνέχεια, τονίστε ότι η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική στην αγορά εργασίας. Για το 

λόγο αυτό, μπορείτε να τους δείξετε διαφάνειες με επαγγελματικά casual ρούχα που θα 

μπορούσαν να φορέσουν σε μια συνέντευξη για να κάνουν καλή εντύπωση. 

- Μπορείτε να τους κάνετε να αρχίσουν να λένε κάτι για την οικογένειά τους και τον πολιτισμό τους, 

τον τρόπο ζωής τους για να καταλάβετε τη σχέση τους με την οικογένεια και τη χώρα τους. Πρέπει 

να τους εξηγήσετε ότι όταν έχουν συνεντεύξεις για δουλειά, πρέπει να εμφανίζονται διαθέσιμοι και 

να μην είναι πολύ συνδεδεμένοι με την οικογένειά τους.  

- Είναι απαραίτητο να μπορούν να εργάζονται σε μια ομάδα, εξηγήστε τους τη σημασία αυτής της 

δεξιότητας και ζητήστε τους να πουν μια αστεία ιστορία που έχουν βιώσει όταν εργάζονταν σε μια 

ομάδα. 

- Στη συνέχεια, ρωτήστε τους αν φοβούνται τη διαδικασία της συνέντευξης για δουλειά. Εάν 

απαντήσουν θετικά, ρωτήστε τους τι ακριβώς φοβούνται. Προσπαθήστε να καταλάβετε από πού 

πηγάζει η ανασφάλειά τους προκειμένου να τους δώσετε κάποιες συμβουλές αυτοπεποίθησης 

που μπορούν να τους βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το εμπόδιο. 



- Μπορείτε να τους αναφέρετε τη σημασία του να βάλουν το καλύτερο χαμόγελό τους, επειδή ένα 

ειλικρινές χαμόγελο είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξετε τον ενθουσιασμό σας για τη δουλειά.  

-Στη συνέχεια προσπαθήστε να προετοιμάσετε τις μετανάστριες για όλες τις ερωτήσεις που μπορεί 

να τους γίνουν σε μια συνέντευξη για δουλειά. Εξηγήστε τους ότι δεν υπάρχει λάθος απάντηση 

και ότι πρέπει να δείξουν ότι είναι δραστήριες, εξυπηρετικές, αξιόπιστες και με αυτοπεποίθηση, 

ενώ τονίστε πόσο σημαντικό είναι να μάθουν το ιστορικό της εταιρείας στην οποία υποβάλλουν 

αίτηση. 

- Ρωτήστε τους αν αισθάνονται πιο δυνατοί και σίγουροι μετά από αυτόν τον πρώτο γύρο 

ερωτήσεων. 

- Στη συνέχεια, προσπαθήστε να κάνετε πιο "δύσκολες" ερωτήσεις και δείτε τις απαντήσεις. Κάντε 

σε κάθε έναν από τους μαθητές σας μια ξεχωριστή ερώτηση και ταυτόχρονα γράψτε τις σε έναν 

πίνακα. Στο τέλος, συζητήστε με την τάξη ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος να απαντήσετε σε αυτές 

τις ερωτήσεις.  

- Στη συνέχεια, χωρίστε την ομάδα σε ζευγάρια και ζητήστε τους να πραγματοποιήσουν κάποιες 

εικονικές συνεντεύξεις μπροστά στην υπόλοιπη ομάδα. Αφήστε τους να δώσουν ανατροφοδότηση 

σε κάθε ζεύγος. 

- Για να ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα με νόημα, χωρίστε την ομάδα σας σε ομάδες των 3 

ατόμων και πείτε τους να δημιουργήσουν από κοινού κάτι χρησιμοποιώντας παιδικά τουβλάκια, 

όπως τα LEGO, και οι άλλες ομάδες πρέπει να μαντέψουν τι είναι. Κάθε ομάδα έχει 3 λεπτά για 

να αποφασίσει τι θα φτιάξει και στη συνέχεια να το δημιουργήσει. Αφού τελειώσει το παιχνίδι, πείτε 

τους ότι η ομαδική εργασία και το να δέχεστε τις συμβουλές του συμπαίκτη σας είναι πολύ 

σημαντικά στοιχεία για να χτίσετε ισχυρές γέφυρες και σχέσεις και να δοκιμάσετε πώς 

συμπεριφέρεται κανείς σε αγχωτικές καταστάσεις. Με αυτό το παιχνίδι μπορεί να ενισχυθεί η 

ηγεσία και η αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα.  

- Ρωτήστε τους αν αισθάνονται πιο δυνατοί και σίγουροι μετά τον δεύτερο γύρο ερωτήσεων και 

κλείστε τη δραστηριότητα με τον Απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

1. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσωπικά παραδείγματα για να κάνετε την τάξη να νιώσει 

άνετα. Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και ευγενικοί και να δίνετε κίνητρα. 

2. Μπορείτε να διαβάσετε στην ομάδα την ιστορία έμπνευσης που περιλαμβάνεται στη 

δραστηριότητα για να τους δείξετε ότι δεν πρέπει να αισθάνονται φόβο. 



3. Αντί να τους ρωτήσετε απλώς αν αισθάνονται πιο δυνατοί και σίγουροι, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα κουίζ προσαρμοσμένο στις ερωτήσεις σας για να μετρήσετε την αλλαγή 

στη στάση των μαθητών σας. 

Απολογισμός 

- Τι γνώμη έχετε για τις συμβουλές που δόθηκαν; 

- Μπορείτε να είστε ευέλικτοι όσον αφορά το χρόνο εργασίας; 

- Μπορείτε να εργαστείτε σε ομάδα; 

- Σας άρεσε το ομαδικό παιχνίδι; 

- Αισθάνεστε σε θέση να πάτε σε μια συνέντευξη για δουλειά;  

- Αισθάνεστε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση; 

- Αισθάνεστε έτοιμοι για μια συνέντευξη για δουλειά; 

- Πιστεύετε ότι μπορείτε να απαντήσετε σε "άβολες" ερωτήσεις; 

- Πιστεύετε ότι αυτό το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ήταν χρήσιμο; 

- Τι σας φοβίζει σε μια συνέντευξη; 

- Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία; 

- Ποιες είναι οι αδυναμίες σας;  

- Γιατί αφήσατε την τελευταία σας δουλειά; 

- Πώς αντιμετωπίσατε μια δύσκολη κατάσταση στη δουλειά σας; 

- Γιατί πρέπει να σας επιλέξουμε; 

- Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το μισθό σας; 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Αυτή είναι η ιστορία της Τζέσικα Γουάτσον, μιας Αυστραλής που γεννήθηκε το 1993. 

Φοβόταν το νερό. Ένα καλοκαιρινό πρωινό, η Τζέσικα έπαιζε με την αδελφή της και τα 

ξαδέλφια της δίπλα στα κακά. Κάποια στιγμή, τα άλλα παιδιά παρατάχθηκαν στο πλάι και 

ετοιμάστηκαν να πηδήξουν μαζί κρατώντας τα χέρια. Η μαμά της Τζέσικα παρακολουθούσε 

από το παράθυρο για να βεβαιωθεί ότι η Τζέσικα ήταν καλά. Περίμενε ότι η Τζέσικα θα έκανε 

πίσω από το πλάι, αλλά με έκπληξη είδε την κόρη της να κάνει ένα βήμα μπροστά μαζί με 

τους άλλους. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η Τζέσικα άρχισε να αγαπάει το νερό. Μπήκε 

σε έναν ιστιοπλοϊκό όμιλο και αποφάσισε να κάνει τον γύρο του κόσμου μόνη της χωρίς να 

σταματήσει. Έβαψε το σκάφος της έντονα ροζ και το βάφτισε, Ella's Pink Lady. Γέμισε το 

σκάφος με μπριζόλες και νεφρόπιτες, πατάτες, κονσέρβες και κονσέρβες φασολιών, 150 

μπουκάλια γάλα και πολύ νερό και έβαλε πλώρη από το λιμάνι του Σίδνεϊ όταν ήταν μόλις 

δεκαέξι ετών. Μόνη της, η Τζέσικα ταξίδεψε προς τα εμπρός. Πάλεψε ενάντια σε κύματα 

ψηλά σαν ουρανοξύστες, ξύπνησε με τις πιο όμορφες ανατολές, εντόπισε γαλάζιες φάλαινες 

και παρακολούθησε πεφταστέρια πάνω από το σκάφος της.  Επτά μήνες αργότερα, έφτασε 



πίσω στο Σίδνεϊ. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να την υποδεχτούν. Της έστρωσαν 

ένα ειδικό χαλί: φωτεινό ροζ, όπως ακριβώς και το σκάφος της! [Good Night Stories for Rebel 

Girls] 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Elena Favilli, Good Night Stories for Rebel Girls. 

Παράρτημα  

N/A 

 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A5 Πώς να γράψετε μία συνοδευτική επιστολή 

Στόχοι 

● Να καταλάβετε πώς να γράψετε την τέλεια συνοδευτική επιστολή: 

- δομή: αρχή, σώμα, τέλος 

- περιεχόμενο: οι πληροφορίες που περιλαμβάνουμε στη συνοδευτική επιστολή 

- πώς να την στείλουμε  

● Να κάνετε αίτηση για εργασία 

● Να διακρίνουμε τη συνοδευτική επιστολή από μια αγγελία και από μια αυτο-

υποψηφιότητα 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: διαδραστικές διαφάνειες 

❖ Διάρκεια: 75 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 10-12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  



- Πρέπει να εξηγήσετε ότι ένα καλό βιογραφικό σημείωμα συμβαδίζει με μια συνοδευτική επιστολή, 

τονίζοντας τη σημασία της συνοδευτικής επιστολής, διότι χωρίς αυτήν το βιογραφικό σημείωμα 

δεν μπορεί να κάνει καλή εντύπωση. 

- Στη συνέχεια, δείξτε ένα παράδειγμα καλής συνοδευτικής επιστολής. 

- Εξηγήστε στους μαθητές σας τι πρέπει να περιλαμβάνει μια συνοδευτική επιστολή, τονίζοντας 

τα ακόλουθα μέρη και ταυτόχρονα κάντε μια συζήτηση μαζί τους γύρω από αυτά τα μέρη: 

  Πώς διαφέρω από τους άλλους 

  Γιατί κάνω αίτηση 

  Γιατί επέλεξα εσάς και όχι τους ανταγωνιστές 

  Επισημαίνοντας κάτι εντυπωσιακό που έχω συμπεριλάβει στο βιογραφικό μου σημείωμα 

  Συμβολή της προηγούμενης εμπειρίας 

  Προφανείς κοινωνικές δεξιότητες 

- Πείτε τους ότι κάθε μαθητής θα πρέπει να προσπαθήσει να γράψει τη δική του συνοδευτική 

επιστολή. Γράψτε στον πίνακα ότι στο πρώτο μέρος θα πρέπει να συμπεριλάβουν μια σύντομη 

εισαγωγή που να παρουσιάζει τον εαυτό τους και να αναφέρει τον λόγο για τον οποίο γράφουν 

αυτή τη συνοδευτική επιστολή.  

- Στη συνέχεια, γράψτε στον πίνακα ότι στο δεύτερο μέρος θα πρέπει να αναφέρουν μια δήλωση 

των κινήτρων και των δυνατών σημείων που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα και χρήσιμα για τον 

συγκεκριμένο χώρο εργασίας όπου υποβάλλουν αίτηση. Αναφέρετε ότι το σώμα της επιστολής θα 

πρέπει ιδανικά να έχει μήκος περίπου 10 έως 15 γραμμές. 

- Στη συνέχεια, ενημερώστε τους για τον τρόπο αποστολής της συνοδευτικής επιστολής. 

Αναφέρετε ότι αν στέλνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη 

συνοδευτική επιστολή στο κείμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια να 

επισυνάψουν το βιογραφικό σημείωμα. Ωστόσο, αν υποβάλουν αίτηση μέσω ιστότοπου, τότε θα 

πρέπει να ανεβάσουν τόσο τη συνοδευτική επιστολή όσο και το βιογραφικό σημείωμα ως αρχεία 

PDF. 

- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον Απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Πρέπει να είστε προσεκτικός/η σε κάθε λεπτιμέρεια, ακολουθόντας την πορεία κάθε 

εκπαιδευομένης βήμαβήμα 



Απολογισμός 

- Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να καλέσετε αν δεν λάβετε απάντηση; 

- Πιστεύετε ότι τώρα μπορείτε να γράψετε μια συνοδευτική επιστολή; 

- Καταλαβαίνετε τι πρέπει να συμπεριλάβετε στη συνοδευτική επιστολή; 

- Είστε σε θέση να βρείτε καλές πληροφορίες για την εταιρεία; 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Η Aung San Suu Kyi γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου 1945. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια 

της Βιρμανίας που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο. Η Suu Kyi, ο σύζυγός της και τα δύο τους 

παιδιά ζούσαν στην Αγγλία όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Η μητέρα ήταν άρρωστη και 

επέστρεψε στην πατρίδα της για να τη φροντίσει, χωρίς σύζυγο και παιδιά. Σχεδίαζε να μείνει 

εκεί για λίγες εβδομάδες, αλλά από τη στιγμή που προσγειώθηκε, βρέθηκε να εμπλέκεται σε 

διαδηλώσεις κατά ενός στρατιωτικού δικτάτορα. Αυτός είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της 

χώρας και φυλάκιζε όποιον του εναντιωνόταν. Η Suu Kyi μίλησε εναντίον του και γρήγορα 

πήρε μεγάλη υποστήριξη. Ο δικτάτορας συνειδητοποίησε ότι αυτή η νεαρή γυναίκα 

αποτελούσε μια ισχυρή απειλή. Της έδωσε μια δύσκολη επιλογή: θα είναι ελεύθερη, αλλά 

πρέπει να φύγει από τη χώρα και να μην ξαναγυρίσει ποτέ, ή μπορεί να μείνει στο σπίτι της 

αλλά σαν φυλακισμένη. Το σκέφτηκε με πίστη με τον εαυτό της, γιατί ήθελε να ξαναβρεί την 

οικογένειά της στην Αγγλία, αλλά αποφάσισε να μείνει εκεί. Έζησε τα περισσότερα από τα 

επόμενα είκοσι ένα χρόνια σαν φυλακισμένη στο ίδιο της το σπίτι. Γνώρισε ανθρώπους εκεί, 

μίλησε για τις πεποιθήσεις της και διέδωσε το μήνυμά της για δημοκρατία και ειρηνική 

αλλαγή. Κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους στη 

χώρα της και σε ολόκληρο τον κόσμο, και όλα αυτά χωρίς να βγει από το σπίτι της. Αφού 

τελικά αφέθηκε ελεύθερη, εξελέγη ηγέτης της χώρας της. [ Good Night Stories for Rebel Girls] 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παραπομπές 

- Jaideep Parashar, The Essential Job Search Manual: Step by Step Guide for Job Search, 

Interview Preparation, Cover Letter Example and LinkedIn Strategy (Master Your Career). 

Παράρτημα  

N/A 

 



 

 

Κωδικός 

Δραστηριότητας 

Τίτλος  

U5A6 Δοκίμασε τον εαυτό οσυ 

Στόχοι 

● Να επιλύνουν προβλήματα και να ενισχυθεί η δημιουργικότητά τους 

● Να είναι σε θέση να εργάζονται ομαδικά 

● Να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

● Να εφαρμόζουν δεξιότητες συνεργασίας και πειθούς 

Λεπτομέρειες Δραστηριότητας 

❖ Υλικά: σχολικά υλικά, 2 παζλ (ένα για κάθε ομάδα), κάρτες με τα αμέρη του σώματος, ωμά 

αυβά  (δείτετο  Παράρτημα για περισσότερες πληροφορίες για τα υλικά). 

❖ Διάρκεια: 150-180 λεπτά 

❖ Αριθμών συμμετεχόντων: 10-12 συμμετέχοντες/ουσες 

Οδηγίες  

Αυτό το μέρος είναι μια μονάδα παιχνιδιού.  

-Θα πρέπει να χωρίσετε την τάξη σε 2 ομάδες και να προτείνετε διαφορετικά παιχνίδια. Ο νικητής 

κάθε παιχνιδιού κερδίζει κάποιους πόντους, οπότε στο τέλος της δραστηριότητας κερδίζει η ομάδα 

που έχει κερδίσει τους περισσότερους πόντους. 

- Αναφέρετε ότι αυτά τα παιχνίδια έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν τη δημιουργικότητα και να 

βοηθήσουν την ομαδική εργασία. 

- Για το πρώτο παιχνίδι, το CRAZY PUZZLE, πείτε σε κάθε ομάδα ότι πρέπει να ολοκληρώσει ένα 

δύσκολο παζλ σε 45 λεπτά.  

- Μετά από αυτό, συνεχίστε με το δεύτερο παιχνίδι, το παιχνίδι DON'T BREAK THE EGGS. Δείτε 

τις Οδηγίες στην ενότητα Παράρτημα. 

-Μετά από αυτό, συνεχίστε με το τρίτο παιχνίδι, το παιχνίδι CREATE THE IMAGES. Βλέπε 

Οδηγίες στην ενότητα Παράρτημα. Το ίδιο ισχύει και για το τελευταίο παιχνίδι, το ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ (βλ. Παράρτημα). 



- Κλείστε τη δραστηριότητα με τον Απολογισμό. 

Συμβουλές για τον εκπαιδευτή/τρια 

Θα πρέπει να είστε ευχάριστοι/ες και ενθαρυντικοί/ες και να βοηθήσετε τις γυναίκες να 

συνειδητοποιήσουν ότι μέσω αυτών των παιχνιδιών μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες 

ομαδικής εργασίας τους και να αυξήσουν τη δημιουργικότητά τους. 

Απολογισμός 

- Διασκεδάσατε; 

- Πιστεύετε ότι ξέρετε πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα; 

- Είστε έτοιμες να αναζητήσετε ενεργά μια θέση εργασίας; 

- Είστε έτοιμες να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας επαγγελματικής 

συνέντευξης; 

Follow-up/Έμπνευση για το μέλλον 

➢ Μετά το τέλος της δραστηριότητας, αν έχετε αρκετό χρόνο, χρησιμοποιήστε την ιστορία μιας 

μετανάστριας για να εμπνεύσετε την ομάδα σας. Αυτή η γυναίκα θέλησε να μιλήσει στην ομάδα 

του WINGS για την ιστορία της ζωής της. Πραγματοποιήσαμε μια συνέντευξη όπου μας μίλησε 

για εκείνη (ανατρέξτε στο Παράρτημα). 

➢ Σε συνέχεια των δραστηριοτήτων αυτής της Ενότητας, παρακαλείστε να παροτρύνετε τις 

εκπαιδευόμενές σας να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

WINGS για να ολοκληρώσουν το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Παράρτημα  

 

 

DON’T BREAK THE EGGS 

 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Εξοπλισμός: αυγά, χαρτί, γραφική ύλη (ψαλίδια, γόμες, κολλητική ταινία κ.λπ.), 

πλαστικές σακούλες, καλαμάκια, χαρτόνια, πλαστικά μπουκάλια, λαστιχάκια. 

Στόχοι: για την τόνωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών της ομάδας 

  



Σε αυτό το παιχνίδι, κάθε ομάδα έχει ένα ωμό αυγό, μόνο ένα, και κάποια 

"αυτοσχέδια" Υλικά για να κατασκευάσει την υποθετική της συσκευασία. 

Συγκεκριμένα, σε 15 λεπτά, τα μέλη κάθε ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν στην 

καλύτερη στρατηγική για να εξασφαλίσουν ότι το αυγό, το οποίο πρέπει να εκτοξευθεί 

από ύψος περίπου 4 μέτρων, δεν θα σπάσει. 

Αφού δημιουργηθεί το προστατευτικό κέλυφος, στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί το 

crash test στο οποίο θα πέσει κάθε αυγό. 

Ποια προστασία θα είναι αρκετά αποτελεσματική για να αμβλύνει την πρόσκρουση; 

 

CREATE THE IMAGES 

 

The game consists of creating a picture with the things you have available, you can 

use anything, the best picture wins. Each team has 30 seconds to create the images, 

which will be told by the tutor, who will also act as a judge. 

 

BODY GAME 

 

Cards with body parts will be distributed (head, torso, right arm, left arm, right hand, 

left hand, right leg, left leg, right foot, left foot, for a total of 10 people). Each person 

must draw the body part assigned to them. But be careful, these parts must be joined 

together. You have to be able to communicate, otherwise the little man will be out of 

proportion. After 15 λεπτά of organisation everything will be placed on a cloth. If there 

has been good communication, the little man will be in proportion. 

 

INTERVIEW WITH MIGRANT WOMAN 

 

1)Where are you from? 

I was born in Cuba, Florida, Camaguey, but I’m from a village, an 8 hours’ drive from 

Havana. 

 

2) Did you work in your country? 

Yes, I did. 

 



3) What kind of job? 

I worked as waitress and assistant chef in the kitchen and when the salary was low, 

I fended for myself. For example I bought oranges, squeezed them and made juice 

and sold it; or I bought soft drinks in the supermarket and sold them at a higher price 

on the beach. 

 

4)What did you study? 

I did a three-year bachelor's degree three and a half years in mechanical workshop 

career but everything was so difficult that left with only 1 years and half of traineeship 

remaining. 

 

5)Why did you leave your home country? 

I wanted to find a place in order to grow as a person and I knew that in my country it 

wasn’t possible. 

 

6) Were you afraid of change? 

On the one hand yes, on the other hand I was excited about the new experience. 

 

7)Why did you choose Spain? 

Because I met a really important person in my life there.  

 

8) How was the job search in Spain?  

It was not too difficult for me.  

 

9) Did you find a job immediately?  

Yes, I did.  

 

10) Did you receive help from anyone? 

Yes, a friend of mine helped me with a lot of effort and patience. 

 

11) Are you satisfied with your job? 

Yes, because I have been promoted within the company and I feel free and 

independent. 

 



12) Did You finish your studies? If no, do you want to complete them? 

No, I didn’t. I haven't finished my studies, but I can plan to do so s 

because I have experience which makes me capable of a lot of things.  

 

13) Are you satisfied with your work? 

Yes, I am. 

 

14) What advice would you give to a woman in a similar situation to your own? 

I want to say: you can do it. We are not alone. We underestimate how much strength 

we have, and we don’t yet know what we are capable of.  

 

15) How old were you when you left your home country?  

I was 27 years old, I’m now 43, so I left around 15 or 16 years ago.  

 

 

16) When you were younger, did you ever think you would live in another country?  

No, I’d never thought of it.  

 

17) When you got on the plane for Spain, what was going through your head?  

I was scared of change but at the same time I was emotional and intrigued.  

 

18) What was the proudest moment in your life and why?  

I’m proud of my daughter, of the people surrounding me, and I’m proud of myself 

because I know that I’m capable of doing anything I put my mind to. I’m also proud 

because I managed to buy my own apartment in a good neighborhood close to the 

people I love and to my work.  

 

19) Do you regret anything in your life?  

I don’t regret anything because, so far, I ‘ve always been able to take something 

positives from my experiences.  

 

20) Will you go back to Cuba?  

No, not as long as my life is a happy one here and I’m reaping the fruits of my work.  

 



21) Would you move to another country?  

For the moment no.  

 

22) How was your childhood?  

My childhood was difficult and there are things that I would sometimes prefer to 

forget, but they remain in my mind.  

 

23) Can you describe your career?  

When I arrived in Spain, I searched for a job in a residence, but as it was far away, I 

found a job in cleaning closer to my house in a shopping center. I kept working 

upwards and despite the difficulties, I’m now in charge of a cleaning team of about 

16 people, and at times I’ve managed up to 26 people. I have to exchange with the 

heads of other services and decide what needs to be done or not.  

 

24) What’s a day in your life like?  

I wake up at 5 am every day, and I go to work. At noon, I come back to my house to 

rest and eat. In the afternoons, I often meet up with my friend that Is like a sister to 

me, I spend time with my daughter, my nephews and overall, I just use that time to 

only think positive thoughts. It’s important to keep a positive mindset, to not hold 

grudges, and enjoy the simpler things in life.  

 

25) Where is your family and what kind of a relationship do you have with them?  

I have family in Cuba and some more in the United States, and here in Spain, a few 

distant cousins with whom I have a good relationship. Sometimes it’s hard to not 

have your family close-by, but it makes you stringer as a person.  From the age of 

19 my mother really pushed me to do better in life, and sometimes we would fight, 

but I eventually understood that she was only doing her duty as a mother. With your 

children you have to help them, never treat them as a problem, and give them all you 

can to help them grow as people.  

 

26) Have you put your past behind you?  

No, my past will also be with me! I never forget. 
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Αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι η δια βίου Μαθησιακοί είναι η φιλοσοφία, το εννοιολογικό πλαίσιο 

και η οργανωτική αρχή που διέπει όλες τις μορφές εκπαίδευσης. Βασίζεται σε περιεκτικές, χειραφετητικές, 

ανθρωπιστικές και δημοκρατικές αξίες. Αυτή η έννοια των Μαθησιακοίγια την ενδυνάμωση αποτελεί κεντρικό 

στοιχείο όταν πρόκειται να αντιμετωπιστούν οι ραγδαίες αλλαγές και προκλήσεις που βιώνουν οι κοινωνίες μας. 

Δεδομένου ότι είμαστε ενήλικες για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, η εκπαίδευση ενηλίκων Μαθησιακοί και 

Μαθησιακοί Εκπαιδευτές (ALE) μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο εκτεταμένη συνιστώσα της δια βίου μάθησης. Είναι 

απαραίτητη για μια δημοκρατική, δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη κοινωνία. Ως τέτοια, υποστηρίζει την 

ανάπτυξη αξιών όπως η Μαθησιακοί να ζούμε μαζί, η ειρήνη και η ανεκτικότητα, και αποτελεί κρίσιμο εργαλείο 

για την πρόληψη του εξτρεμισμού και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

 

Οι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η μετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την υπέρβαση του 

κοινωνικού αποκλεισμού και η δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενηλίκων, σε διαφορετικές ομάδες-στόχους και 

με διαφορετικές ανάγκες στις διαφορετικές κοινωνίες μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε υπεύθυνους 

παράγοντες που οργανώνουν ή "διαχειρίζονται" τις διαδικασίες μετάδοσης (Jütte & Lattke, 2014). Ο εκπαιδευτής 

ενηλίκων οφείλει να υποστηρίζει την ανάπτυξη και την "επικαιροποίηση" δεξιοτήτων ευθυγραμμισμένων με τις 

τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των κοινωνιών μας. Αυτές μπορεί να είναι θεμελιώδεις δεξιότητες, όπως ο 

αλφαβητισμός, η ενεργός πολιτότητα ή οι επαγγελματικές δεξιότητες. Περιλαμβάνουν όμως και ικανότητες για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι ΤΠΕ και πολλοί άλλοι 

τομείς. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια ποικιλία μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως μαθήματα βασικών 

δεξιοτήτων, προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για άτομα που εγκατέλειψαν το σχολείο, γλωσσικά μαθήματα για 

μετανάστες και πρόσφυγες, ευκαιρίες κατάρτισης για άτομα που αναζητούν εργασία, μαθήματα ψηφιακών 

δεξιοτήτων, επαγγελματική κατάρτιση για εργαζόμενους κ.λπ. 

 

Η πρακτική της ΑΕΕ συνδέεται σε πολλά μέρη με διαδικασίες ενδυνάμωσης που αποσκοπούν στο να βοηθήσουν 

τους ανθρώπους να ξεπεράσουν καταστάσεις στις οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Συχνά υπάρχουν στενοί 

δεσμοί μεταξύ των οργανώσεων ALE και των φορέων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύουν 

στην αλλαγή των συνθηκών ζωής ενός ευρέος φάσματος ομάδων-στόχων. Η συνεχής κατάρτιση και οι Μαθησιακοί 

θα πρέπει να υποστηρίζουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων ώστε να διαδραματίζουν αποτελεσματικά αυτόν τον ρόλο, 

έτσι ώστε οι ίδιοι να έχουν συνείδηση του ρόλου τους και των ικανοτήτων τους ως φορείς αλλαγής, ενώ 

ταυτόχρονα να είναι σε θέση να ευαισθητοποιούν τους άλλους σχετικά με τις συνθήκες και τις δυνατότητες 

αλλαγής. 



 

Στην εκπαίδευση ενηλίκων, όταν ένας ενήλικας μαθαίνει μια νέα δεξιότητα, τα άμεσα οφέλη για το άτομο αυτό 

είναι συχνά πολύ σαφή: βρίσκει μια καλύτερα αμειβόμενη δουλειά ή μπορεί να μιλήσει σε ένα ευρύτερο φάσμα 

ανθρώπων. Τα ευρύτερα οφέλη από τη συμμετοχή στην εκπαίδευση είναι όμως μερικές φορές κρυμμένα. Οι 

εκπαιδευόμενοι που καταφέρνουν να βρουν εργασία έχουν περισσότερους πόρους στη διάθεσή τους- 

απολαμβάνουν οικονομική και φυσική ασφάλεια, αλλά, το σημαντικότερο, έχουν μια ταυτότητα και μια αίσθηση 

αυτοεκτίμησης που ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους. Είναι πιθανό ότι τέτοιοι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα 

συνδεθούν καλύτερα με την κοινωνία, και αυτό δημιουργεί ανθεκτικότητα. Πολλά άτομα που ξεκινούν με τη 

συμμετοχή τους στην εκπαίδευση ενηλίκων οδηγούνται στο να διαδραματίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην 

κοινότητά τους, ένα αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Υπό αυτή την 

έννοια, η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να οικοδομήσει ισχυρότερες κοινότητες συμβάλλοντας στη δημιουργία 

κοινωνικού κεφαλαίου, ενθαρρύνοντας τον κοινοτικό ακτιβισμό και ενισχύοντας τις δημοκρατικές διαδικασίες που 

προσδίδουν στις κοινότητες φωνή (Milana, 2017). 

 

Φανταστείτε τώρα ποια μπορεί να είναι τα οφέλη για μια κοινωνία όταν οι μετανάστες γυναίκες και άνδρες 

αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό της προαναφερθείσας κοινότητας ενηλίκων Μαθησιακοί. Τον τελευταίο καιρό, ο 

αυξημένος αριθμός των εκτοπισμένων ατόμων σε όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έχει αναδείξει τον 

στοιχειώδη ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Ορισμένες χώρες υποδοχής επιδιώκουν να παρέχουν εκπαίδευση 

ενηλίκων προκειμένου να βοηθήσουν τους νεοαφιχθέντες να ενσωματωθούν. Ωστόσο, υπήρξε επίσης παράλληλη 

παροχή εκπαίδευσης ενηλίκων στην κοινότητα υποδοχής, οικοδομώντας τη διακοινοτική συνοχή, για παράδειγμα 

μέσω εργαστηρίων για την κατανόηση της εμπειρίας των προσφύγων και των μεταναστών και την παροχή 

μαθημάτων για πρακτικούς τρόπους υποστήριξης των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. 

 

Υπό αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν ηθική ευθύνη να συμμετέχουν σε μια συνεχή Μαθησιακοί 

που θα αναπτύξει τις ικανότητές τους, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για το έργο τους με μειονεκτούσες 

κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες ή/και οι ευάλωτοι ενήλικες. Αυτό είναι ακόμη πιο επιτακτικό όταν οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων εργάζονται στενά με μετανάστριες - μια ομάδα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των 

διπλών σημείων ταυτότητας που χαρακτηρίζουν τις μεταναστεύτριες και τις γυναίκες. 

 

 

Για το λόγο αυτό, το δεύτερο μέρος του παρόντος εγχειριδίου επικεντρώνεται στην επέκταση των ικανοτήτων των 

εκπαιδευτών ενηλίκων όταν εργάζονται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστριες. Το μέρος αυτό 



περιλαμβάνει καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για εκπαιδευτές που υποστηρίζουν ευάλωτους ενήλικες 

εκπαιδευόμενους, όπως οι μετανάστριες που δεν εργάζονται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται λόγω 

οικογενειακών υποχρεώσεων και υποχρεώσεων φροντίδας των παιδιών. Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια που 

στοχεύουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων για την καλύτερη προσέγγιση των 

περιβαλλόντων μάθησης/διδασκαλίας/κατάρτισης. Αυτά είναι: α) Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων- β) 

Δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων- γ) Ενίσχυση των δεξιοτήτων σας στη διευκόλυνση- δ) Κατανόηση και 

χρήση της διατομικότητας.  

 

Συνολικά, οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις συνθήκες που είναι απαραίτητες 

για τη δημιουργία ασφαλέστερων περιβαλλόντων για τους εκπαιδευόμενούς τους και να τους βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που συναντούν στην καθημερινότητά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER 1 



THE ADULT EDUCATOR’S ATTRIBUTES 

 

Από μια παγκόσμια προοπτική, οι ρόλοι των εκπαιδευτών ενηλίκων καλύπτουν ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα. Σε 

ορισμένες χώρες, οι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι απλώς άνθρωποι που μπορούν να διαβάζουν, να γράφουν και να 

διδάσκουν αυτές τις δεξιότητες σε άλλους με επιτυχία- αλλού, η εκτέλεση αυτού του διδακτικού έργου απαιτεί μια 

ειδική μορφή προετοιμασίας. Σε πολλές χώρες, η μετάδοση πληροφοριών θεωρείται ως το κύριο καθήκον του 

εκπαιδευτή ενηλίκων, παρόμοια με την παραδοσιακή έννοια του δασκάλου. Αντίθετα, άλλες χώρες προβλέπουν 

μια σαφή μετατόπιση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων προς μια καθοδηγητική, υποστηρικτική και 

διευκολυντική λειτουργία. Προπονητής, διευκολυντής, συντονιστής, σύμβουλος και οδηγός είναι τα ονόματα 

ρόλων που δίνονται στους εκπαιδευτές ενηλίκων σε αυτές τις χώρες. Κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος 

δίπλα σε κλασικούς όρους όπως (εκπαιδευτής ενηλίκων), (δάσκαλος ενηλίκων) και εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Ορισμένοι από αυτούς τους όρους δίνουν έμφαση τόσο στη μεταβιβαστική λειτουργία του ρόλου όσο και στις 

ικανότητες, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες που πρέπει να μεταβιβαστούν. Άλλοι δίνουν μεγαλύτερη σημασία 

στην υποστηρικτική και διευκολυντική λειτουργία του εκπαιδευτή ενηλίκων στην αυτοπραγμάτωση, την 

ενδυνάμωση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευομένων. Αυτό το δεύτερο μέρος του Εγχειριδίου 

επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποστηρίξουν την προσωπική 

ανάπτυξη, να ενδυναμώσουν τους συμμετέχοντες και να τους παρακινήσουν για αλλαγή. 

 

Όταν ρωτάτε κάποιον ποιος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής ενηλίκων, οι απαντήσεις θα είναι πολύ διαφορετικές. 

Κάποιος θα αναφέρει το χάρισμα, κάποιος θα αναφέρει τη διαδραστικότητα, κάποιος την καλή αίσθηση του 

χιούμορ. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για το τι κάνει έναν καλό εκπαιδευτή ενηλίκων. Ωστόσο, υπάρχουν τέσσερις 

γενικές κατηγορίες που θα μπορούσαν να δώσουν καθοδήγηση και να διευκολύνουν την πρακτική της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτές είναι οι εξής: 1. Στάση- 2. Γνώση- 3. Δεξιότητα- 4. Συμπεριφορά (Mikulec, 2018- 

Németh, 2017- Nicoll & Salling, 2013).  

 

Ας τις εξετάσουμε λεπτομερώς. 

Η στάση είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, το πρώτο και πιο σημαντικό πράγμα που 

οι εκπαιδευόμενοι θα δουν, θα νιώσουν και θα συνδεθούν με αυτό. Η στάση θα μπορούσε να εκφραστεί 

απέναντι στον εαυτό, όπου αναδύονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

➢ Αυτοπεποίθηση - πιστεύετε πραγματικά ότι μπορείτε να επιτύχετε τους στόχους που έχετε 

θέσει για τον εαυτό σας, πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τους εκπαιδευόμενούς σας να 



ακούσουν, να ακούσουν και να αλλάξουν, πιστεύετε ότι μπορείτε να χειριστείτε οποιαδήποτε 

κατάσταση μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. 

➢ Αυτογνωσία - να γνωρίζει κανείς τα πραγματικά του κίνητρα (γιατί είμαι εκπαιδευτής 

ενηλίκων), τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να γνωρίζει τα τυφλά του σημεία τουλάχιστον 

σε κάποιο βαθμό. Η εργασία με γυναίκες μετανάστριες συνεπάγεται πολλά προσωπικά 

συναισθήματα. Ως εκπαιδευτής ενηλίκων, δεν μπορείτε να μείνετε μακριά από τη δική σας 

ταυτότητα και ως εκ τούτου πρέπει να αναπτύξετε ικανότητες σχετικά με την αντιμετώπιση 

των δικών σας συναισθημάτων όταν έρχεστε αντιμέτωποι με προβληματικές περιπτώσεις. 

Όταν τα συναισθήματα δεν αναγνωρίζονται, μπορεί να προκαλέσουν αντίσταση, οπότε είναι 

σημαντικό να τα αντιμετωπίσετε. 

➢ Η συναισθηματική νοημοσύνη, ή συναισθηματικές ικανότητες, είναι ο τρόπος με τον οποίο 

ένα άτομο διαχειρίζεται τα συναισθήματά του - χρησιμοποιώντας εσωτερικές γνώσεις, 

δεξιότητες και συμπεριφορές. Αυτό συμβαίνει τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και όταν 

αντιμετωπίζει σημαντικούς αγώνες στη ζωή- και περιλαμβάνει ευχάριστα συναισθήματα και 

δυσάρεστα συναισθήματα. 

➢ Διερεύνηση και κριτική σκέψη - συνεχής διερεύνηση συμπεριφορών, γνώσεων, τεχνικών, 

τρόπων με τους οποίους γίνονται τα πράγματα. 

➢ Ανοιχτός/ή απέναντι στη μάθηση - να αναζητάτε διαρκώς νέες γνώσεις. 

Η στάση εκφράζεται και απέναντι στους άλλους -στην περίπτωση αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

➢ Αποδοχή - συνειδητοποίηση και αποδοχή του γεγονότος ότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί, 

έχουν διαφορετικές στάσεις, διαφορετικούς τρόπους μάθησης, διαφορετικά κίνητρα και 

διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο και για εσάς ως εκπαιδευτικό και εκπαιδευτή. 

Αποδεχόμενος ότι μπορείτε να τους επηρεάσετε και να τους παρακινήσετε μέχρις εσχάτων, 

αλλά έχοντας επίσης επίγνωση ότι πρέπει να κάνουν και αυτοί το δικό τους κομμάτι. 

Αποδεχόμενος ότι κάποιοι από αυτούς θα πάρουν πολλά από την εκπαίδευση και 

αποδεχόμενος την πιθανότητα κάποιοι από τους συμμετέχοντες να μην θέλουν ή να μην είναι 

σε θέση να αποδεχτούν πλήρως τη γνώση και την εμπειρία. Η χάραξη της διαχωριστικής 

γραμμής μεταξύ αποδοχής και προσπάθειας αλλαγής των πραγμάτων μπορεί να είναι 

δύσκολη, μερικές φορές είναι ευρεία, αλλά ένας καλός εκπαιδευτής πρέπει να την γνωρίζει. 

Η αποδοχή συνεπάγεται επίσης την παροχή ίσων ευκαιριών και την ίδια μεταχείριση όλων 

των συμμετεχόντων. 



➢ Προσαρμογή - να είστε σε θέση να προσαρμόζεστε σε κάθε κατάσταση που μπορεί να 

προκύψει, η οποία συνδέεται στενά με το άνοιγμά σας στη μάθηση. 

 

Η γνώση αναφέρεται σε αυτό που κάποιος ΓΝΩΡΙΖΕΙ. Το απόθεμα γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ένας καλός 

εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να χωριστεί σε γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και μαθαίνουν 

οι άνθρωποι και σε γνώσεις που σχετίζονται με το θέμα της παρεχόμενης κατάρτισης. 

Πώς εργάζονται και μαθαίνουν οι άνθρωποι; 

Η επικοινωνία με τα άτομα και τις ομάδες, η γνώση και η αφομοίωση όλων των πτυχών της είναι ζωτικής σημασίας 

για να είναι κανείς σπουδαίος εκπαιδευτής. Ένας εκπαιδευτής/εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να γνωρίζει και να 

χρησιμοποιεί τους ατομικούς τύπους προσωπικότητας, ειδικά όταν εργάζεται με διαφορετικές ομάδες (στην 

περίπτωσή μας μετανάστριες). Είναι σημαντικό λοιπόν να είναι έτοιμος να μάθει πώς να επικοινωνεί μηνύματα 

σε διαφορετικούς ανθρώπους και τι να περιμένει από ανθρώπους με διαφορετικούς τύπους επικοινωνίας και 

προσωπικότητας. Ως εκπαιδευτής και επιμορφωτής ενηλίκων, θα πρέπει να έχετε γνώση και βαθιά κατανόηση της 

δυναμικής των ομάδων, προκειμένου να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τις ομάδες. Τέλος, θα πρέπει να έχετε καλή 

γνώση της διευκόλυνσης των Μαθησιακοί- θα πρέπει να γνωρίζετε πώς λειτουργεί η διαδικασία των Μαθησιακοί, 

τα διαφορετικά Μαθησιακοί στυλ των συμμετεχόντων και να τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού της κατάρτισης και της παροχής κατάρτισης. 

Γνώση του θέματος 

Ως εκπαιδευτής θα πρέπει να έχετε βαθιά γνώση και κατανόηση του θέματος (των θεμάτων) της κατάρτισης. 

Επίσης, είναι απαραίτητη η εμπειρία στον πραγματικό κόσμο για να είστε σε θέση να μεταφέρετε τις γνώσεις και 

να διδάξετε μια δεξιότητα σε κατάλληλο επίπεδο. Τις περισσότερες φορές, στην περίπτωση της κατάρτισης για 

μετανάστριες, οι πιο επιτυχημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων είναι οι ίδιες οι μετανάστριες και οι γυναίκες πρόσφυγες 

που έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι με τις ιδιαιτερότητες μιας κοινότητας υποδοχής και που έχουν ήδη 

ενσωματωθεί στην κοινότητα αυτή. 

Η δεξιότητα αναφέρεται σε αυτό που ΜΠΟΡΕΙ κάποιος να κάνει. Μόλις ένας εκπαιδευτής αποκτήσει γνώσεις, 

χρειάζεται επίσης κάποιες καλά αναπτυγμένες δεξιότητες μεταφοράς και χρήσης αυτών των γνώσεων. Όταν μιλάμε 

για δεξιότητες που χρειάζεται ο εκπαιδευτής ενηλίκων, μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Επικοινωνία: Σε τελική ανάλυση, η εκπαίδευση έχει να κάνει με τη μεταφορά της γνώσης, τη μεταφορά του 

μηνύματος. Και όπως και στην καθημερινή ζωή, για να μεταφέρει κανείς με επιτυχία ένα μήνυμα στο πλαίσιο της 

κατάρτισης, πρέπει να είναι επιδέξιος επικοινωνιολόγος. Υπάρχουν πολλά στοιχεία για να είσαι καλός 

επικοινωνιολόγος - από την ικανότητα να χτίζεις σχέσεις και να κατανοείς τις ανάγκες και τον τρόπο σκέψης των 

άλλων, την ευελιξία να προσαρμόζεσαι στο άλλο άτομο και στο πλαίσιο, την ικανότητα να ελέγχεις τις εκφράσεις 

σου (με λόγια, γλώσσα του σώματος κ.λπ.), μέχρι το γεγονός ότι το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές στον εαυτό 



μας πριν μπορέσουμε να το μεταφέρουμε με επιτυχία στους άλλους. Ένας σπουδαίος εκπαιδευτής είναι ένας 

σπουδαίος επικοινωνιολόγος. 

Δεξιότητες παράδοσης: Ως εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής, θα πρέπει να έχετε καλές δεξιότητες παρουσίασης και 

δίπλα σε αυτές την ικανότητα να προσαρμόζεστε στην Μαθησιακοί σας ομάδα και να εξηγείτε τα πράγματα με 

ευέλικτο τρόπο. Εκτός αυτού, θα πρέπει να είστε σε θέση να οπτικοποιείτε τις πληροφορίες που παραδίδετε και 

να χρησιμοποιείτε συχνά τεχνικές που τραβούν την προσοχή. 

 

Η συμπεριφορά αναφέρεται σε αυτό που κάνει κάποιος. Τελικά, όλα τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε και να 

ξέρετε δεν αξίζουν πολλά αν δεν κάνετε κάτι με αυτές τις δεξιότητες και τις γνώσεις. Ο αντίκτυπός μας φτάνει 

μόνο μέχρι εκεί που φτάνουν οι πράξεις και η συμπεριφορά μας. Όταν μιλάμε για συμπεριφορά, στην 

πραγματικότητα αντικατοπτρίζει δύο αλληλένδετα επίπεδα: 

Αυτοδιαχείριση 

Η αυτοδιαχείριση έχει να κάνει με τη χρήση των δυνατών σημείων που διαθέτετε. Βασίζεται στην αυτογνωσία και 

έχει χαρακτηριστικά συμπεριφοράς όταν κάποιος έχει μια βαθιά κατανόηση του δικού του/της στυλ, των δυνατών 

σημείων, των μοναδικών εμπειριών, καθώς και των περιορισμών. Η αυτοδιαχείριση έχει να κάνει με τον έλεγχο 

των δικών μας γνωστικών διαδικασιών και συναισθημάτων και με τη γνώση, την κατανόηση και τον έλεγχο του 

προπονητικού μας στυλ. 

Επίδραση στους άλλους 

Δίπλα στη γνώση του δικού σας στυλ, πρέπει επίσης να είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τις εμπειρίες των 

εκπαιδευομένων σας και να προσπαθείτε να χτίσετε γέφυρες προς αυτούς προκειμένου να τους υποστηρίξετε να 

ενταχθούν στην κοινωνία. Το να έχεις αντίκτυπο σε κάποιον σημαίνει να δεσμευτείς στη διαδικασία Μαθησιακοί- 

να εμπλακείς μαζί τους με ανοιχτούς, αμοιβαία επωφελείς τρόπους- να αποδεχτείς την κριτική- να θεωρήσεις το 

ταξίδι ως στόχο- να επενδύσεις χρόνο και ενέργεια όχι σε αυτό που είναι, αλλά σε αυτό που μπορεί να γίνει -με 

άλλα λόγια, να παρατηρείς κενά και λάθη στην κοινή σκέψη και συμπεριφορά και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου 

στην πεποίθησή σου ότι ήρθε η ώρα να διευρύνεις τα όρια του αποδεκτού. 

 

Αυτό το κεφάλαιο αποτελεί παράδειγμα ότι το να είσαι εκπαιδευτής και επιμορφωτής ενηλίκων δεν είναι εύκολη 

υπόθεση -ειδικά όταν πρέπει να συνεργαστείς με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχει ένα πλήθος 

χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που πρέπει να καλλιεργήσετε προκειμένου να γίνετε ένας συναισθηματικά έξυπνος 

και επιδέξιος εκπαιδευτής/εκπαιδευτής. Ωστόσο, εκτός από την προσωπική σας ανάπτυξη και αυτοανάπτυξη, είναι 

σημαντικό να μάθετε πώς να δημιουργείτε υποστηρικτικά και ενδυναμωτικά περιβάλλοντα για τους μειονεκτούντες 

εκπαιδευόμενους, προκειμένου να τους βοηθήσετε να ευδοκιμήσουν. 



 

CHAPTER 2 

CREATING SUPPORTING ENVIRONMENTS 

 

Για μια μετανάστρια και πρόσφυγα που έχει γνωρίσει τη φτώχεια, το φόβο, τη βία και το τραύμα, αυτή είναι η 

πραγματική ζωή. Δεν είναι μια είδηση στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά η δική της εμπειρία ζωής. Η ζωή 

για την επιβίωση είναι περίπλοκη. Για κάποιους, η μετανάστευση σε μια άλλη χώρα φαίνεται ευκολότερη από τη 

βιωμένη φτώχεια και την αναπόφευκτη έλλειψη ευκαιριών. Για άλλους η φυγή από την πατρίδα τους είναι πολύ 

πιο επώδυνη και όχι μια εθελοντική ενέργεια. Χρειάζεται σημαντική ποσότητα θάρρους για να εγκαταλείψει μια 

γυναίκα τη χώρα της. Έτσι, όταν περνούν την πόρτα ενός Μαθησιακοίιδρύματος, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, 

μιας ευκαιρίας κατάρτισης, θα πρέπει να γίνονται δεκτές χωρίς κριτική. Υπάρχουν στοργικοί ενήλικες και 

συνομήλικοί τους με παρόμοιες ιστορίες. Υπάρχει ασφάλεια. Υπάρχει ακρόαση. Υπάρχει μάθηση. Υπάρχουν 

συζητήσεις που διερευνούν πού έχουν βρεθεί, τι είναι σημαντικό γι' αυτούς και πού θέλουν να πάνε. Κάθε 

αλληλεπίδραση είναι σκόπιμη και στοχευμένη για να προσφέρει μια ασφαλή και επιβεβαιωτική εμπειρία. Στη 

γυναίκα αυτή δίνεται η ελευθερία να εξερευνήσει, να παλέψει με νέες ιδέες και να συναντήσει νέες εμπειρίες. 

Αυτοί είναι οι σπόροι της ελπίδας και της αλλαγής. 

 

Το ερώτημα τώρα είναι πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο οι 

μετανάστριες μπορούν να συγκομίσουν τις γνώσεις που έχουμε να προσφέρουμε και να αναπτυχθούν ως άτομα, 

επαγγελματίες, μέλη μιας κοινότητας. Θα λέγαμε ότι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου χώρου είναι η βέλτιστη 

απάντηση. 

 

 

 

SAFER SPACES 

Ένας ασφαλέστερος χώρος είναι ένα υποστηρικτικό, μη απειλητικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανοιχτή 

σκέψη, τον σεβασμό, την προθυμία να μάθουμε από τους άλλους, καθώς και τη σωματική και ψυχική ασφάλεια. 

Είναι ένας χώρος που ασκεί κριτική στις δομές εξουσίας που επηρεάζουν την καθημερινή μας ζωή, και όπου οι 

δυναμικές εξουσίας, το υπόβαθρο και οι επιπτώσεις της συμπεριφοράς μας στους άλλους είναι  



προτεραιότητα. Είναι ένας χώρος που προσπαθεί να σέβεται και να κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ατόμου 

που. Όλοι όσοι εισέρχονται σε έναν ασφαλέστερο χώρο έχουν την ευθύνη να υποστηρίζουν τις αξίες του χώρου 

(Συνασπισμός για ασφαλέστερους χώρους, 2010). 

 

Ο όρος "ασφαλέστερος χώρος" υποδηλώνει ότι ένας χώρος δεν μπορεί να είναι ασφαλής με απόλυτους όρους- 

μάλλον πρόκειται για μια σχετική κατάσταση και το να γίνει ασφαλέστερος από την υφιστάμενη κατάσταση είναι 

συλλογική ευθύνη και έργο σε εξέλιξη. Λέμε "ασφαλέστερος" αντιλαμβανόμενοι ότι δεν βιώνουν όλοι τους χώρους 

με τον ίδιο τρόπο, οπότε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που θεσπίζονται για τη δημιουργία ασφάλειας 

μπορεί να μην ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων και μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές ή παραλείψεις στην 

εκπλήρωση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών στην πράξη. 

 

Οι ρίζες της έννοιας του ασφαλέστερου χώρου ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας του 1940, όταν ο ψυχολόγος 

Kurt Lewin (Coghlan & Jacobs, 2005- vaughanbell, 2015) σχεδίασε εργαστήρια για την εκπαίδευση ευαισθησίας. 

Τα εργαστήρια αυτά ήταν μια μορφή ομαδικής συζήτησης όπου τα μέλη μπορούσαν να δώσουν ειλικρινή 

ανατροφοδότηση ο ένας στον άλλο, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν τις μη χρήσιμες 

υποθέσεις, τις σιωπηρές προκαταλήψεις και τις συμπεριφορές τους. Οι αρχές αυτές υιοθετήθηκαν αργότερα από 

το φεμινιστικό κίνημα και από ομάδες απελευθέρωσης των λεσβιών και των ομοφυλοφίλων στις ΗΠΑ τη δεκαετία 

του 1960. Για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ένα ασφαλέστερο μέρος ήταν εκεί όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να βρουν 

πρακτική αντίσταση στην πολιτική και κοινωνική καταπίεση. Η ακτιβίστρια και μελετήτρια Moira Kenney δήλωσε: 

"Ο ασφαλής χώρος, στο γυναικείο κίνημα, ήταν ένα μέσο και όχι ένας σκοπός και όχι μόνο ένας φυσικός χώρος, 

αλλά ένας χώρος που δημιουργήθηκε από τη συνάντηση των γυναικών που αναζητούσαν κοινότητα" (Kenney, 

2001).  

 

Το κίνημα του ασφαλούς χώρου επεκτάθηκε περαιτέρω με τις εκκλήσεις για την ένταξη της διατομικότητας. Τα 

τελευταία χρόνια, οι ασφαλέστεροι χώροι εννοιολογούνται ουσιαστικά ως ένα σύνολο πρακτικών σεβασμού που 

πρέπει να εφαρμοστούν σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας και ενδυνάμωσης 

των περιθωριοποιημένων ομάδων. 

 

Ένας ασφαλέστερος χώρος είναι εμπιστευτικός και απαλλαγμένος από κρίσεις και δημιουργείται ακριβώς για να 

επιτρέπει στους ανθρώπους να αναφέρουν τις ανησυχίες τους χωρίς να φοβούνται ότι θα καταδικαστούν γι' αυτές. 

Ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τις συνθήκες που δεν είναι αποδεκτές σε έναν χώρο, καθώς και 

σχεδίου δράσης για το τι θα κάνει κανείς αν προκύψουν αυτές οι συνθήκες, αποτελεί μέρος της προληπτικής 



δράσης για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου χώρου. Θέματα όπως η προσβλητική γλώσσα και συμπεριφορά 

(τόσο μέσα στον ίδιο το χώρο, όσο και σε πρότυπα που εκτείνονται πέρα από τις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ του χώρου), 

η βία, το άγγιγμα ανθρώπων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, η μισαλλοδοξία για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

κάποιου ή την έλλειψή τους, το να είναι κανείς ρατσιστής, ηλικιακός, σεξιστής, ομοφυλόφιλος/βιο/τρανσφοβικός, 

ικανός, ταξικός ή να επιδεικνύει οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά ή γλώσσα που μπορεί να διαιωνίζει την 

καταπίεση, μπορεί να αντιμετωπιστεί με μια πολιτική ασφαλέστερου χώρου (The Roestone Collective, 2014). Οι 

ασφαλέστεροι χώροι επιτρέπουν στις φωνές εκείνων που βρίσκονται στο περιθώριο να αρθρώνονται, να 

ακούγονται και, ελπίζω, να γίνονται κατανοητές.  

Η δημιουργία ενός ασφαλέστερου χώρου δεν σημαίνει απαραίτητα την εγγύηση ενός ασφαλούς χώρου- ωστόσο, 

υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή και δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε, 

για να ανταποκριθούμε στην ανάγκη κάθε μετανάστριας για ασφάλεια. Μόνο όταν καθορίσετε, με την ομάδα των 

μαθητών σας, τι καθιστά έναν χώρο ασφαλή, μπορείτε να εργαστείτε για τη δημιουργία του. Είναι σημαντικό να 

διαφοροποιήσουμε αυτό που εννοούμε με τον όρο "ασφαλείς χώροι" για ευάλωτες ομάδες και "ασφαλέστεροι 

Μαθησιακοί χώροι". Τα μειονοτικά και περιθωριοποιημένα άτομα συχνά ζητούν και τους παρέχεται ένας 

"ασφαλέστερος χώρος" μέσα σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπου μπορούν να έχουν χρόνο με την ομάδα της 

ταυτότητάς τους και τους συμμάχους τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν χώρους μόνο για μειονοτικές εθνοτικές 

ομάδες, ομάδες ΛΟΑΤΚΙQ+, ομάδες μεμονωμένων ταυτοτήτων όπως ομάδες ενός φύλου κ.λπ.  

 

Σε αυτά τα περιβάλλοντα μπορεί να ισχύουν αυστηρότερα κριτήρια για το ποιος μπορεί να βρίσκεται στο χώρο, 

ώστε να διασφαλιστεί ότι η ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη που χρειάζεται η πλειοψηφία δεν τίθεται 

σε κίνδυνο από κάποιον που διαταράσσει το χώρο αυτό. Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλέστεροι Μαθησιακοί 

χώροι διαθέτουν δοχεία που επιτρέπουν τη διεξαγωγή δύσκολων συζητήσεων και προκλήσεων. Ο όρος 

εμπορευματοκιβώτιο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται σε σχέση με τη δημιουργία ενός ψυχολογικά ασφαλούς 

πλαισίου για τη μάθηση, ένα λεγόμενο ασφαλές εμπορευματοκιβώτιο. Δημιουργεί ένα ψυχολογικά ασφαλές 

πλαίσιο και περιλαμβάνει: (1) την αποσαφήνιση των προσδοκιών, (2) τη δημιουργία ενός "συμβολαίου" με τους 

συμμετέχοντες, (3) τη φροντίδα για τις υλικοτεχνικές λεπτομέρειες και (4) τη δήλωση και την εφαρμογή μιας 

δέσμευσης για σεβασμό των μαθητών και τη μέριμνα για την ψυχολογική τους ασφάλεια (Kisfalvi & Oliver, 2015). 

Ως εκπαιδευτές και εκπαιδευτές που συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευόμενους για την εκτέλεση αυτών των 

πρακτικών, η συνέπεια μεταξύ αυτών που λέμε και κάνουμε μπορεί να επηρεάσει τη δέσμευση των 

εκπαιδευόμενων. 

CREATING SAFER SPACES 

Από την παραπάνω ανάλυση, είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της συζήτησής μας και της ανάπτυξης 

εκπαιδευτικών πρακτικών και δραστηριότητες θα βασιστεί στην ανταλλαγή εμπειριών από την καθημερινή ζωή 

των μεταναστριών τόσο στις κοινότητες υποδοχής όσο και στις κοινότητες προέλευσης. Αυτές οι εμπειρίες δεν 



είναι πάντα εύκολες στα αυτιά, αλλά παρ' όλα αυτά μπορούν να μας κινητοποιήσουν να δράσουμε. Ωστόσο, δεν 

θα μας αφήσουν αναλλοίωτους και η δημιουργία χώρου για να εμβαθύνουμε σε αυτές τις εμπειρίες μπορεί να 

φέρει στην επιφάνεια επώδυνες αναμνήσεις και βαθιά συναισθήματα. Ως διαμεσολαβητές, πρέπει να 

προετοιμαστούμε γι' αυτό και να δημιουργήσουμε ασφαλέστερους χώρους για να μοιραστούν οι γυναίκες, να 

τιμήσουν αυτό το συναίσθημα και να προχωρήσουν προς τη δράση. 

 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε ορισμένες βασικές αρχές για το πώς να 

δημιουργήσετε έναν ασφαλέστερο χώρο, όπως υποδεικνύεται από την ομάδα του έργου Outside In (βλ. κατάλογο 

αναφοράς): 

➢ Ρωτήστε πρώτα τις συμμετέχουσες, στην περίπτωσή μας τις μετανάστριες, τι χρειάζονται για να 

νιώθουν ασφαλείς για να μάθουν από τις αναπτυγμένες ενότητες (βλ. ΜΕΡΟΣ Α του Εγχειριδίου), 

να συμμετέχουν και να νιώθουν σεβασμό- οι απαντήσεις τους θα αποτελέσουν ένα στέρεο έδαφος 

για να συμφωνήσετε για το πώς θα είμαστε μαζί όταν μοιραζόμαστε έναν χώρο που έχει ως στόχο 

την ανάπτυξη, τη Μαθησιακοίκαι την ανακάλυψη. 

➢ Ονομάστε το: Πρώτα λέμε δυνατά ότι αυτός ο χώρος είναι ένας ασφαλέστερος χώρος. 

- Αφιερώστε χρόνο για να μιλήσετε γι' αυτό στην αρχή κάθε εκπαιδευτικής συνεδρίας. 

- Δηλώστε ότι αυτός είναι ένας χώρος όπου συμφωνούμε σε ορισμένες συμπεριφορές (π.χ. 

ομαδική συμφωνία). 

- Διευκρινίστε ότι ορισμένες συμπεριφορές είναι ανεπιθύμητες αν βλάπτουν την ασφάλεια του 

χώρου, αποφασίστε τι μέτρα θα ληφθούν αν εμφανιστούν - για παράδειγμα, ο συμμετέχων 

μπορεί να χρειαστεί να συμφωνήσει σε ατομική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει τη 

συμπεριφορά και να δει αν μπορεί να συνεχίσει στο χώρο. 

- Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται με σεβασμό- οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται ότι τους 

σέβονται. 

➢ Ελέγξτε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας πώς είναι οι συμμετέχοντες σας.  

➢ Φροντίστε για τον φυσικό χώρο (προσβασιμότητα, αρκετός φωτισμός κ.λπ.). 

➢ Προσβάσιμες και χωρίς αποκλεισμούς μέθοδοι, ενεργοποιητές, (καλός σχεδιασμός, ύπαρξη 

σχεδίου Β, προγραμματισμός εκ των προτέρων κάθε βήματος της διαδικασίας). 

➢ Καμία υπόθεση σχετικά με τους συμμετέχοντες/ουσες στην αίθουσα ή την όλη διαδικασία. 

➢ Δώστε το παράδειγμα - ακολουθήστε εσείς οι ίδιοι τη συμφωνία/τους κανόνες. 

➢ Διαβεβαιώστε τους συμμετέχοντες ότι δεν είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις δραστηριότητες 



Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει ορισμένες από τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου 

χώρου και τις προσεγγίσεις για τη δημιουργία και τη διατήρησή του: 

Prerequisites for a Safer Space and Approaches to Achieving It 

Prerequisites for 

creating a safer space 

Approaches to creating 

and maintaining a safe 

space 

Examples 

Physical aspects  

Create a strong container  

early on  

Use movable furniture; sit  

in a circle 

Time and timing Warm up ice breakers;  

provide transparent  

direction of classroom  

processes 

Suspension of judgment/ 

no censorship 

Establish ground rules No put-downs; right to  

pass one’s turn 

Mutual trust and  

respect 

Teach by example “Holding”1; model caring  

body language  

Qualities of listening Bear witness Use “third ear” to  

attend to sub-texts and  

preconscious Υλικά 

Reflexivity  Model a reflexive attitude Share own self-questioning;  

sit in on colleague’s  

trainings 

Source: Adapted from: Kisfalvi & Oliver, 2015 

 

Πράγματα που πρέπει να καταστήσετε σαφή στους συμμετέχοντες για να ορίσετε τον χώρο:  

Είναι σημαντικό σε ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον να χρησιμοποιείτε τον διάλογο για να 

δημιουργήσετε έναν φυσικό και συναισθηματικό χώρο που επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και την θέσπιση κοινών 

αρχών που διέπουν τον χώρο, ώστε να διασφαλίσετε ότι είμαστε όλοι ασφαλείς πρώτα ως γυναίκες και στη 

συνέχεια ως συμμετέχουσες και ομάδα εκπαιδευομένων. 

 
1 Holding indicates a process in which the educator demonstrates disciplined compassion, namely a type of somewhat 

distanced, bounded, caring for the learners. This parallels with the educator’s ability to firmly but empathetically “hold” the 

learners, to reassure them that he or she will look out for their well-being in the classroom. By practicing such holding, 

educators can go a long way toward creating a learning alliance in the classroom contributing to the creation of a challenging 

and supporting learning space that welcomes a newcomer in a spirit of hospitality. 



 

Η εμπιστευτικότητα αποτελεί σημαντικό στοιχείο των υποστηρικτικών, ασφαλέστερων χώρων. Οι μετανάστριες -

και όλα τα ευάλωτα άτομα εν προκειμένω- μοιράζονται θέματα που είναι προσωπικά και ευαίσθητα, γι' αυτό είναι 

σημαντικό να δεσμευτούμε για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας. Θεωρήστε ότι όλα όσα λέγονται είναι 

προσωπικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Αν θέλετε να μοιραστείτε την ιστορία ή το σχόλιο κάποιου, ρωτήστε 

τον πρώτα. Η συναίνεση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των σχέσεων εμπιστοσύνης. 

 

Ένα υποστηρικτικό, ασφαλές περιβάλλον σέβεται την επιθυμία κάποιου να μην μοιραστεί απόψεις, 

προβληματισμούς, συναισθήματα ή εμπειρίες. Δεν πρέπει να υποχρεώνετε τους συμμετέχοντες να μιλήσουν ή να 

μοιραστούν - επιτρέψτε τη σιωπή και τον εσωτερικό προβληματισμό -μπορείτε πάντα να προτείνετε να γράψετε 

τις σκέψεις σας σε post-it σημειώσεις. Επιπλέον, συχνά μπορεί να προκύψουν ζητήματα μεταξύ των 

συμμετεχόντων. Προκειμένου να διατηρήσετε το υποστηρικτικό περιβάλλον, θα πρέπει να δεσμευτείτε να τα 

αποκλιμακώσετε από κοινού - ένας ασφαλέστερος χώρος δεν είναι χώρος αστυνόμευσης, οπότε θα πρέπει να τα 

αντιμετωπίσετε από κοινού με τους συμμετέχοντες. Μερικές φορές, στο τέλος, ίσως θελήσουμε να συμβιβαστούμε 

με το "συμφωνούμε να διαφωνούμε". 

 

Για να ορίσουμε τον ασφαλέστερο χώρο, θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε τι είναι η υπευθυνότητα. Ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον λογοδοσίας, δηλαδή είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι για τον 

λόγο και τις πράξεις μας, τη δύναμή μας και τα προνόμιά μας. Προσπαθούμε να "καλούμε" εκείνους που πρέπει 

να λογοδοτήσουν για την καταπιεστική τους συμπεριφορά. 

 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ή οποιαδήποτε εκπαιδευτική πρακτική για το θέμα αυτό, δεν είναι μια γραμμική 

διαδικασία. Μπορεί να έχουμε εγκατάλειψη, καθώς και νεοεισερχόμενους που εντάσσονται στην εκπαίδευση μετά 

την ημερομηνία έναρξης. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να διατηρούμε έναν ασφαλέστερο 

χώρο. Υπό αυτή την έννοια, αφού καθιερώσετε τη συμφωνία/τους κανόνες της ομάδας που καθορίζουν τον 

ασφαλέστερο χώρο σας, θα πρέπει να τους παρουσιάζετε σε κάθε νέο άτομο που εντάσσεται στην ομάδα. Έχετε 

κατά νου ότι η δημιουργία ενός ασφαλέστερου χώρου είναι μια διαδικασία και όχι μια εφάπαξ πράξη. 

 

Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη συναισθηματική και σωματική κατάσταση των συμμετεχόντων (για παράδειγμα, 

μπορείτε να καθιερώσετε μια πρωινή ρουτίνα κατά την οποία κάθεστε όλοι σε έναν κύκλο και ρωτάτε τους 

συμμετέχοντες πώς αισθάνονται, αν υπάρχει κάτι που θα ήθελαν να συζητήσουν ή να αντιμετωπίσουν στην 



ομάδα). Δώστε σε κάθε άτομο αρκετό χώρο για να εκφραστεί (οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς τρόπους και 

ταχύτητες έκφρασης των συναισθημάτων τους). 

 

Έχουμε ήδη αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο ότι ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με 

το πώς να φροντίζει τη δυναμική της ομάδας, (δηλαδή τις συμπεριφορές και τις ψυχολογικές διεργασίες που 

συμβαίνουν μέσα στην ομάδα) και να κάνει δραστηριότητες και παρεμβάσεις για τη δημιουργία σχέσεων και την 

υποστήριξη των ομαδικών συζητήσεων. Μέρος αυτής της τεχνογνωσίας είναι η ικανότητα προσαρμογής των 

μεθόδων ώστε να μπορούν να συμμετέχουν όλοι, καθώς και η χρήση μεθόδων χωρίς αποκλεισμούς, παιχνιδιών 

και δραστηριότητες και οπτικών μεθόδων και τεχνικών για να λαμβάνονται υπόψη τα διαφορετικά στυλ 

Μαθησιακοί. 

 

Επιπλέον, για να διατηρήσετε το υποστηρικτικό σας περιβάλλον, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε 

αναστοχασμούς, αξιολογήσεις και συνεχή έλεγχο του πώς αισθάνεται, εργάζεται κ.λπ. η ομάδα και να δίνετε 

προσοχή στα άτομα που είναι περισσότερο ή λιγότερο ήσυχα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάται 

όλη η ομάδα -συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού σας- είναι ότι ΟΛΟΙ είναι υπεύθυνοι για τον ασφαλέστερο 

χώρο. 

 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Ένα επίμονο ερώτημα που προέκυψε από τη συζήτηση είναι πώς να ενεργείτε όταν η ασφάλεια σε έναν χώρο 

αμφισβητείται. Ως εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής, θα πρέπει να προσπαθήσετε να κατανοήσετε την αιτία, αφού 

παραδεχτείτε ότι ο χώρος δεν είναι πλέον ασφαλής ή τουλάχιστον ότι κάτι έχει συμβεί. 

 

Αφήστε τα μέλη της ομάδας να το επικοινωνήσουν αυτό με τον δικό τους τρόπο - μην αναγκάζετε τους ανθρώπους 

να συζητήσουν τα συναισθήματά τους αν νιώθουν άβολα ή μην τους εκθέτετε στα συναισθήματα των άλλων αν 

δεν είναι έτοιμοι γι' αυτό. Οι ανάγκες του ενός δεν πρέπει να παραβιάζουν τις ανάγκες των άλλων. Θα πρέπει να 

προσπαθήσετε να ελέγξετε για να δείτε αν αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο αισθάνονται ασφαλείς/θέλοντας 

να συνεχίσουν και να τους δώσετε τη δυνατότητα να αποχωρήσουν. Προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν 

θα πληγωθεί (ακόμη περισσότερο). 

 



Όταν συμβαίνει κάτι που αποσταθεροποιεί το υποστηρικτικό περιβάλλον που εσείς και οι συμμετέχοντες έχετε 

δημιουργήσει, τότε θα πρέπει τουλάχιστον να μιλήσετε για την κατάσταση και να την αντιμετωπίσετε άμεσα, αντί 

να την αγνοήσετε. Ακόμα και αν νιώθετε ότι δεν έχετε την απάντηση ή ότι δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την 

κατάσταση μόνοι σας, προσπαθήστε να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα εκείνη τη στιγμή. Αναγνωρίζετε ότι κάτι έχει 

συμβεί και δεν το αγνοείτε και ενημερώνετε την ομάδα ότι αυτό θα αντιμετωπιστεί. 

Αν ο ασφαλέστερος χώρος και το υποστηρικτικό περιβάλλον δεν είναι πλέον ασφαλή και υποστηρικτικά εξαιτίας 

ενός ατόμου, απομακρύνετε το άτομο αυτό από τη δραστηριότητα ή το δωμάτιο (αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος). 

Φυσικά, θα πρέπει να κάνετε ατομική εργασία με αυτό το άτομο για να καταλάβετε τι συνέβη και για να κατανοήσει 

τις ανάγκες του και τις επιπτώσεις της συμπεριφοράς του. Υποστηρίξτε το να αποκαταστήσει τη ζημιά και ελπίζω 

να ξαναμπεί στο χώρο και να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη. 

 

Τέλος, σταματήστε τη δραστηριότητα (αν χρειάζεται) και επικεντρωθείτε στην επίλυση της σύγκρουσης, 

αναζητώντας παράλληλα διαφορετικές λύσεις. Αν χρειαστεί, ζητήστε υποστήριξη για τον εαυτό σας και βρείτε ένα 

κατάλληλο άτομο για να αντιμετωπίσει το γεγονός. 

 

ΟΤΑΝ ΔΙΝΕΙΣ ΣΕΒΑΣΜΟ, ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΣΕΒΑΣΜΟ 

Ως εκπαιδευτής ενηλίκων, του οποίου η εργασία συνδέεται στενά με κοινωνικές ομάδες που περνούν καθημερινά 

δυσκολίες, έχετε ηθική υποχρέωση να δείχνετε σεβασμό σε κάθε έναν από τους εκπαιδευόμενούς σας. Ο σεβασμός 

θα πρέπει να γίνει ο ακρογωνιαίος λίθος του εκπαιδευτικού σας πλαισίου - σεβαστείτε τις πεποιθήσεις, τις 

απόψεις, τις απόψεις και τις εμπειρίες των ανθρώπων, την ταυτότητα των ανθρώπων, το υπόβαθρο, τα ονόματα 

και τις αντωνυμίες- μην υποθέτετε τους δείκτες ταυτότητας κανενός. Δεσμευτείτε να μην αναπαράγετε τις 

συστημικές καταπιέσεις, όπως ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η πατριαρχία, ο ταξισμός, ο ικανισμός, η 

ομοφυλοφοβία/βιοφοβία/τρανσφοβία και ούτω καθεξής. 

 

Ο σεβασμός είναι μια στοιχειώδης πτυχή της δημιουργίας ενός υποστηρικτηκού περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε 

όμως να διασφαλίσουμε ότι δείχνουμε σεβασμό προς τις απόψεις των μαθητών μας; Οι παρακάτω συμβουλές είναι 

αρκετά χρήσιμες: 

 

Κρίνετε τις ιδέες, όχι τους ανθρώπους - μην κάνετε τα πράγματα προσωπικά, εξασφαλίστε ότι οι άνθρωποι 

αισθάνονται άνετα να συνεισφέρουν χωρίς να αισθάνονται ότι οι ίδιοι θα δεχτούν επίθεση για τις απόψεις τους. 



Αποφύγετε την κριτική - οι διαφορετικές ομάδες έχουν πολλά να προσφέρουν, συμπεριλαμβανομένων των 

διαφορετικών απόψεων. Όταν τα μέλη της ομάδας μοιράζονται τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές τους, σεβαστείτε 

τις προσωπικές τους απόψεις και προτιμήσεις. 

Πρόθεση vs. αντίκτυπος - οι καλές προθέσεις δεν αρκούν. Όλοι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι για τον λόγο και τις 

πράξεις μας. Να γνωρίζετε ότι οι πράξεις μας έχουν αντίκτυπο στους άλλους, παρά τις καλές προθέσεις. 

Οι αντιφατικές ιδέες είναι ΕΝΤΑΞΕΙ - ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος όπου οι αντιφατικές ιδέες 

μπορούν να συνυπάρχουν, χωρίς να αισθάνονται αμφισβήτηση. 

 

ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Το να δηλώσετε ότι το εκπαιδευτικό σας περιβάλλον, η εκπαιδευτική σας αίθουσα θα ακολουθήσει και θα 

υποστηρίξει τις διαφορετικές και χωρίς αποκλεισμούς προσεγγίσεις για την ανάπτυξη Μαθησιακοίκαι ικανοτήτων 

δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ωστόσο, η απάντηση σε ορισμένες από τις δύσκολες ερωτήσεις είναι. Πώς μπορούν 

οι κοινότητές μας να αντιμετωπίσουν την ποικιλομορφία των ανθρώπων και να αποδεχτούν όχι μόνο τις 

ομοιότητές τους αλλά και τις διαφορετικότητές τους; Πώς να αντιμετωπίσουμε τις διαφορετικές ερμηνείες, 

προκαταλήψεις, κρίσεις και εμπειρίες που μπορεί να προκύψουν σε μια τάξη; Πώς να επιλύσουμε προβλήματα 

διακρίσεων λόγω φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, φυλής και θρησκείας; Πώς να αντιμετωπίσετε την ξενοφοβία; Πώς 

να δώσετε τη δυνατότητα σε όλες τις ομάδες ανθρώπων να συμμετέχουν στην κοινότητα και την εκπαίδευση; 

Ποιες είναι οι κατάλληλες έννοιες και πώς μπορούν να διαμορφωθούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να συμβάλλουν στην ένταξη των κοινοτήτων; Πώς να σχεδιάσουμε Μαθησιακοί 

προσεγγίσεις, προγράμματα και θεσμούς για να διαμορφώσουμε συστήματα χωρίς αποκλεισμούς;  

 

Οι συζητήσεις για την πολυμορφία και την ένταξη προέρχονται από διάφορες πηγές, αλλά θα πρέπει να 

συζητηθούν μαζί. Αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και μαζί μπορούν να δημιουργήσουν όλες τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη υποστηρικτικών Μαθησιακοίπεριβαλλόντων. Ο συνδυασμός των δύο προοπτικών 

της ποικιλομορφίας και της ένταξης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η ποικιλομορφία στην αίθουσα εκπαίδευσης εξουδετερώνει την ανισότητα και από 

την άλλη πλευρά υποστηρίζει και ενδυναμώνει το άτομο να δημιουργήσει τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα, τις 

δυνατότητες και την προσωπικότητά του. 

 

Ταυτόχρονα, η ένταξη μπορεί να αποτελέσει μια απάντηση για τη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, 

αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα και φροντίζοντας για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ενός 

παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς ως στρατηγική για 



την αντιμετώπιση του αποκλεισμού και της ανισότητας και ως στρατηγική για την υποστήριξη της πρόσβασης στη 

συνεχή εκπαίδευση και τη συμμετοχή. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστριες γυναίκες σπάνια έχουν ευκαιρίες να 

συμμετάσχουν σε δια βίου Μαθησιακοί - τουλάχιστον στις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Για το λόγο αυτό, είναι 

απαραίτητο να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό ασφαλές δίκτυο γύρω από την εκπαίδευσή μας, ώστε να προσελκύσει 

τη συμμετοχή των μεταναστριών, η οποία με τη σειρά της θα διευρύνει τις δυνατότητές τους να συμμετέχουν στην 

κοινωνία, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να δημιουργήσουν ταυτότητα. Οι μηχανισμοί αποκλεισμού 

και η ανισότητα εμφανίζονται συχνότερα σε ορισμένες ομάδες και οι μετανάστριες κατέχουν εξέχουσα θέση μεταξύ 

αυτών των ομάδων, οπότε είναι υποχρέωσή μας να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ποικιλόμορφοι και χωρίς 

αποκλεισμούς, προκειμένου να εμπλέξουμε γυναίκες από διαφορετικά εθνικά υπόβαθρα (Cocquyt et al., 2017- 

Villegas & Lucas, 2002). 

Η διεθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες με μεταναστευτικό υπόβαθρο συχνά συγκαταλέγονται 

μεταξύ εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες, υποαπασχολούμενοι στην αγορά εργασίας και σε ανειδίκευτη εργασία, και 

με φτωχές γλωσσικές δεξιότητες, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην εκπαίδευση. 

Η αναγνώριση και η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας ως αρχή για ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς και 

υποστήριξη είναι εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, η ενσωμάτωση της ποικιλομορφίας συμβαδίζει με την καλύτερη 

κατανόηση των εμποδίων, των κινήτρων, των ενδιαφερόντων και των συναισθηματικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής των Μαθησιακοί και Μαθησιακοί συμμετέχοντες μας, και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν θέσουμε στο 

επίκεντρο της εκπαίδευσής μας τη δημιουργία αμοιβαίων σχέσεων.  

 

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αναδύονται οι τέσσερις κύριοι τομείς του ανήκειν, 

της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της γενναιοδωρίας (Ansell et al., 2008- Vertovec, 2015). Ένα 

υποστηρικτικό περιβάλλον μπορεί να δημιουργηθεί όταν ολόκληρη η ομάδα αναπτύσσει την αίσθηση του ανήκειν 

-αποτέλεσμα της θετικής σχέσης με αξιόπιστους συνομηλίκους και τον εκπαιδευτή/εκπαιδευτή, της συμμετοχής σε 

ένα πρόγραμμα χωρίς αποκλεισμούς και της εμπειρίας ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος στο οποίο οι 

μετανάστριες αισθάνονται ότι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ταυτόχρονα, ένα υποστηρικτικό περιβάλλον αποτελεί 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κυριαρχίας. Η μαεστρία περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων και στάσεων και στη συνέχεια την ευκαιρία να τις επιδείξουν με ικανό τρόπο. Η κατάρτιση δεν πρέπει 

να παραμελεί την ανάπτυξη των βασικών εκείνων δεξιοτήτων που είναι στοιχειώδεις για την αγορά εργασίας των 

κοινωνιών υποδοχής. Ακολούθως, η ανεξαρτησία προκύπτει από ένα σταθερό περιβάλλον κατάρτισης- η 

ανεξαρτησία επιτρέπει στις μετανάστριες να μάθουν και να εξασκήσουν την αυτοδυναμία, τον αυτοπροσδιορισμό 

και την κατάκτηση της δικής τους ελπίδας και αισιοδοξίας και να πιστέψουν ότι έχουν κάποιο αντίκτυπο ή έλεγχο 

στα γεγονότα της ζωής τους. Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα ενός ενδυναμωτικού περιβάλλοντος 

κατάρτισης είναι το αυξανόμενο αίσθημα γενναιοδωρίας -απόρροια της ευκαιρίας να συμμετέχεις σε κάτι 

μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. 



 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

Στη συζήτηση αυτού του κεφαλαίου, είναι προφανές ότι η ασφάλεια έχει καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη 

υποστηρικτικών και στοργικών περιβαλλόντων, καθώς περιλαμβάνει τόσο έναν ασφαλή φυσικό χώρο όσο και 

ασφαλή δυναμική μεταξύ των συμμετεχόντων. Ένα περιβάλλον που επιβεβαιώνει τις μετανάστριες και τις 

ταυτότητές τους, οικοδομεί την κοινότητα, τη σύνδεση και τις δεξιότητες ζωής και διευρύνει τις κοσμοθεωρίες 

αυτών των γυναικών, έτσι ώστε η ενσωμάτωση στις κοινότητες υποδοχής να καθίσταται ευκολότερη. Όταν 

επιτυγχάνουμε υποστηρικτικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, είναι μια ευκαιρία για τις μετανάστριες γυναίκες να 

προσδιορίσουν τα πράγματα που είναι πιο σημαντικά για αυτές, να ανακαλύψουν δυνατότητες και να λάβουν 

αποφάσεις. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων και οι εκπαιδευτές τους παρέχουν σχέσεις και ευκαιρίες να επεξεργαστούν 

αυτές τις αποφάσεις και να λάβουν υποστήριξη καθώς επιδιώκουν στόχους, ελπίδες και όνειρα.  

 

Το να φέρνουν τις μετανάστριες κοντά μέσω της συμμετοχής στην κοινότητα, του εθελοντισμού, της ομαδικής 

εργασίας και της Μαθησιακοίγια τους άλλους είναι ο τρόπος με τον οποίο προγράμματα κατάρτισης όπως αυτό 

συνδέουν τις μετανάστριες μεταξύ τους και με ιδέες που αλλάζουν τη ζωή. Υπό αυτή την έννοια, αν 

δημιουργήσουμε όλες τις κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία υποστηρικτικών περιβαλλόντων, αναμένουμε 

να γίνουμε μάρτυρες της βελτιωμένης αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης των μεταναστριών- της ικανότητας να 

επικοινωνούν καλύτερα λεκτικά και να εκφράζουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες τους στους άλλους- της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους και της δημιουργίας φίλων- της δημιουργίας βιογραφικών σημειωμάτων, της 

συνέντευξης για θέσεις εργασίας και της απόκτησης εργασίας- της αποδοχής σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα- 

της ανάπτυξης των "μαλακών δεξιοτήτων" που τους επιτρέπουν να επιτύχουν στον εργασιακό χώρο- της 

ανακάλυψης μιας καριέρας που μπορούν να απολαύσουν- της επίτευξης μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και μιας 

βαθύτερης αίσθησης ευτυχίας, σκοπού και ολοκλήρωσης. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΈΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 

 

Σκεφτείτε το: Να κάθεστε σε ένα δωμάτιο με ένα ευάλωτο άτομο, για παράδειγμα μια νεοαφιχθείσα πρόσφυγα 

που έχει λίγες ευκαιρίες να αλληλεπιδράσει με άλλες γυναίκες από άλλες κοινότητες. Να μοιραστείτε έναν χώρο 

στον οποίο έχει εισέλθει σκόπιμα και σκόπιμα. Να κάθεσαι σιωπηλά σε ησυχία και ακινησία, αφήνοντας χώρο σε 

αυτή τη γυναίκα να αποφασίσει πότε είναι ώρα να μιλήσει, να αποφασίσει από πού να ξεκινήσει, να αποφασίσει 



τις λέξεις που θα επιλέξει. Η ιστορία (και ποτέ δεν υπάρχει μόνο μία) μπορεί να ειπωθεί με τη μία -ίσως ακόμη 

και χωρίς ανάσα- ή μπορεί να ειπωθεί αργά και προσεκτικά με την πάροδο του χρόνου. Είναι προνόμιο να 

βρίσκεσαι σε αυτόν τον χώρο με ένα ευάλωτο άτομο. Μόλις ξεκινήσει αυτό το είδος αλληλεπίδρασης που είναι 

προσανατολισμένο στη σχέση, είναι ζωτικής σημασίας, να ακούσετε, να δείτε και να νιώσετε αυτό που δίνει αυτό 

το άτομο. 

Το να είσαι εκπαιδευτής στην εκπαίδευση ενηλίκων δεν είναι εύκολη υπόθεση, όπως έχουμε ήδη δείξει στο 

κεφάλαιο 1. Αγωνιζόμαστε συνεχώς για να εμπλέξουμε όλο και περισσότερους ενήλικες -ιδιαίτερα εκείνους που 

έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες- και εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τις δικές 

μας δεξιότητες και να μάθουμε περισσότερα για το πώς να χρησιμοποιούμε εργαλεία παρέμβασης για να 

αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα της εργασίας μιας ομάδας στην επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων των 

εκπαιδεύσεών μας. Με άλλα λόγια, σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους εμείς, ως 

εκπαιδευτές και εκπαιδευτές ενηλίκων, μπορούμε να ενισχύσουμε τις δεξιότητές μας στη διευκόλυνση.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η επικοινωνία είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να προσέξετε όταν διευκολύνετε μια 

κατάρτιση. Οι εκπαιδευόμενοι σας θα πρέπει να αισθάνονται ότι δεν τους μεταφέρετε απλώς γνώσεις, αλλά ότι 

τους υποστηρίζετε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Πώς μπορείτε λοιπόν να επικοινωνήσετε τις προθέσεις σας 

για την υποστήριξή τους; Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συνεδριών, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις 

ακόλουθες στρατηγικές (Rosenburg, 2015): 

Ενεργητική ακρόαση - προσπαθήστε να ακούσετε τους ανθρώπους, να αναγνωρίσετε τα συναισθήματά τους και 

να κατανοήσετε τις προοπτικές τους. 

Προοπτική και ενσυναίσθηση - αναγνωρίστε ότι η προοπτική των ανθρώπων είναι η αλήθεια τους. Να τη σέβεστε 

και να αποφεύγετε να κρίνετε. 

Μην διακόπτετε τους ανθρώπους - μόνο ένα άτομο μιλάει κάθε φορά- προτιμήστε αυτούς που δεν έχουν μιλήσει 

(πολύ). 

Αποφύγετε τις γενικεύσεις - μην κάνετε γενικόλογες δηλώσεις για οποιαδήποτε ομάδα ανθρώπων.  

Τροποποιήστε και προσαρμόστε με ευγένεια - αν κάποιος λέει κάτι που είναι προσβλητικό ή ανακριβές, αναφέρετε 

το ευγενικά. 

Μην ασκείτε πίεση στο άτομο της μειονότητας να μιλήσει για την κοινότητά του - δεν είναι στην ομάδα για να μας 

εκπαιδεύσει. 

Μην εφαρμόζετε την εμπειρία ενός ατόμου της μειονότητας στην ομάδα σε ολόκληρη την κοινότητα.  



Αυτές οι πρακτικές επικοινωνίας θα μπορούσαν να σας υποστηρίξουν να οικοδομήσετε μια σχέση με την ομάδα 

των μαθητών σας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη, φιλία και συγγένεια μαζί τους. Είναι σημαντικό 

να αναγνωρίσουμε ότι οι εμπειρίες των ενήλικων εκπαιδευομένων μας είναι σύνθετες και πολύπλευρες. Όπως 

έχουμε ήδη τονίσει, το ζήτημα της ποικιλομορφίας είναι κεντρικό στην τάξη των ενηλίκων Μαθησιακοί Μαθητές. 

Τέτοιες τάξεις περιλαμβάνουν ένα εύρος ηλικιών, πλήθος πεποιθήσεων, αντιλήψεων, αξιών, τρόπων θεώρησης 

του κόσμου, καθώς και τις ποικίλες εμπειρίες των συμμετεχόντων. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προσεγγίζουμε 

τους μαθητές μας και τη διαδικασία των Μαθησιακοί με απόλυτο σεβασμό και να προσπαθούμε να ασχοληθούμε 

ενεργά και με ενσυναίσθηση μαζί τους. 

 

Εάν ακολουθήσετε τις παραπάνω συμβουλές επικοινωνίας, πιθανότατα θα καταφέρετε να ενδυναμώσετε τους 

εκπαιδευόμενούς σας και να μεταφέρετε το μήνυμα ότι η δια βίου εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε μια 

καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη προσωπική ζωή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει σε έναν καλύτερο πολίτη, 

μια καλύτερη κοινότητα και έναν καλύτερο κόσμο. Για να πετύχει αυτό, και πάλι, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να 

ενδυναμωθούν και να συμπεριληφθούν. Συνεπώς, οι Μαθησιακοί διευκολύνονται καλύτερα σε ένα πλαίσιο 

αμοιβαιότητας και σεβασμού στο οποίο οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι εκτιμώνται. Σύμφωνα με τον Barrett 

(2012), ένα τυπικό χαρακτηριστικό στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ότι αναμένεται υψηλός βαθμός συμμετοχής 

από όλους. Αυτό περιλαμβάνει την ανάληψη ευθύνης από τους εκπαιδευόμενους για τους Μαθησιακοί τους και 

τη συμμετοχή σε ανοιχτό και αυθεντικό διάλογο εντός των Μαθησιακοί περιβάλλοντα. Ωστόσο, όταν εργάζεστε 

κυρίως με ευάλωτα άτομα, όπως οι μετανάστριες, μέσα στην τάξη, θα πρέπει πάντα να ασκείτε υπομονή και να 

αναπτύσσετε υγιείς μορφές επικοινωνίας και ελευθερίας επιλογής, έτσι ώστε να προάγεται η πρωτοβουλία και η 

αυτονομία των μαθητών. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ 

Ως εκπαιδευτής ενηλίκων, θα πρέπει να μετακινηθείτε από την απλή αναγνώριση και αποδοχή του γεγονότος ότι 

οι μεμονωμένοι εκπαιδευόμενοι είναι διαφορετικοί, σε μια θέση όπου δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα ένταξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο και τον στόχο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, θα πρέπει να διαχειρίζεστε 

ενεργά και να εκτιμάτε την ποικιλομορφία στους Μαθησιακοί χώροι σας, ώστε να διασφαλίζετε ότι οι 

συμμετέχοντες αισθάνονται ότι συμπεριλαμβάνονται στο περιβάλλον των Μαθησιακοί. Το κλειδί για τη δημιουργία 

μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς που ενθαρρύνει τη συμμετοχή, την ομαδική εργασία και τη συνοχή είναι η 

διαχείριση της διαφορετικότητας, η οποία ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες/ουσες να αλληλεπιδρούν και να 

μοιράζονται ιδέες. Οι δεξιότητες και οι ικανότητές σας στη διευκόλυνση της δημιουργίας τάξεων χωρίς 

αποκλεισμούς μέσω της διαχείρισης της διαφορετικότητας είναι ζωτικής σημασίας εδώ.  

 



Ας ρίξουμε τώρα μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένες στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν, ως εκπαιδευτές 

ενηλίκων και εκπαιδευτές, να αναπτύξετε τις ικανότητες για τη δημιουργία τάξεων χωρίς αποκλεισμούς. Το σημείο 

εκκίνησής μας είναι ότι οι εκπαιδευτές που αναπτύσσουν μια αναστοχαστική πρακτική είναι καλύτερα σε θέση να 

δημιουργήσουν τάξεις χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι συμμετέχοντες αισθάνονται ότι τους σέβονται, ότι οι απόψεις 

τους τιμώνται και επομένως αισθάνονται ελεύθεροι να συμμετέχουν. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Όταν εργάζεστε με ευάλωτες ομάδες, μπορεί να προκύψουν διάφορες ανησυχίες. Το αίσθημα ευθύνης, οι διαφορές 

ισχύος, η δυνατότητα ουσιαστικής βοήθειας και υποστήριξης δημιουργούν ένα αμάλγαμα παραγόντων που μας 

κάνουν, ως εκπαιδευτές και εκπαιδευτές, να αισθανόμαστε αγχωμένοι και συχνά αδύναμοι. Κατά την πλοήγηση 

σε αυτά τα άγχη, η αντανακλαστικότητα φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας. Βλέπουμε την αντανακλαστικότητα 

ως μια πρακτική που τοποθετείται και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές γραμμές διαφοράς και τις 

ιεραρχίες εξουσίας στις οποίες εμπλέκονται οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτές, καθώς και να αναγνωρίσουμε και 

να σκεφτούμε τις αποτυχίες, τις ελλείψεις και τους περιορισμούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Maczynska, 

2020). Ακολουθώντας τον Pillow, δεσμευόμαστε να ασκήσουμε μια "αντανακλαστικότητα της δυσφορίας" που δεν 

είναι ούτε άνετη ούτε εστιάζει στην επιτυχία, αλλά μάλλον ενθαρρύνει τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευτή να 

παραμείνει "υπόλογος στους αγώνες των ανθρώπων για αυτο-αντιπροσώπευση και αυτο-καθορισμό" (Pillow, 

2003: 193). Η πράξη της αναγνώρισης και της αποδοχής των αποτυχιών, όχι για να τις μετατρέψουμε σε επιτυχίες, 

αλλά μάλλον για να τις δούμε ως χώρους για να σκεφτούμε τη διαδικασία κατάρτισης και να αναπτύξουμε 

περαιτέρω αντανακλαστικότητα, φαίνεται να αποτελεί αναπόφευκτο στοιχείο της δημιουργίας υποστηρικτικών 

περιβαλλόντων στα οποία θα πρέπει να λάβει χώρα μια κατάρτιση για την ενδυνάμωση. 

 

Η αναστοχαστικότητα μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητές σας ως προς τη διευκόλυνση μόνο στο βαθμό που 

αναδεικνύει την προθυμία σας να εξετάσετε ρητά τον τρόπο με τον οποίο οι παραδοχές σας, οι προσωπικές σας 

πεποιθήσεις και οι διαθέσεις σας επηρεάζουν τη στάση σας απέναντι στη διδασκαλία και τους εκπαιδευόμενους 

και τη συνακόλουθη προθυμία σας να εξετάσετε τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία (Barrett 2012). Η 

αναστοχαστικότητα απαιτεί να σκέφτεστε πιο κριτικά για τις ενέργειές σας κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής 

συνεδρίας και να αμφισβητείτε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε τον κόσμο των εκπαιδευομένων σας. Δίνει έμφαση 

στις προϋποθέσεις, τις υποθέσεις, τις αξίες, τις προσωπικές φιλοσοφίες, τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα 

και τον αντίκτυπό τους στις σχέσεις μας. Η αναστοχαστικότητα, με την εστίασή της στον αυτοστοχασμό, έχει βαθιές 

δυνατότητες για σημαντική προσωπική μεταμόρφωση (Cunliffe 2004). Η αναστοχαστικότητα μπορεί να θεωρηθεί 

ως μία πτυχή του ευρύτερου πεδίου του αναστοχασμού και ως τέτοια μπορεί να θεωρηθεί ως εξέλιξη κατά μήκος 

ενός συνεχούς, που κινείται από τον κριτικό αναστοχασμό στον μετασχηματιστικό Μαθησιακοί (Mezirow 1997). 

 



Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να βεβαιωθούμε ότι παραμένουμε αυτοαναστοχαστικοί καθ' όλη τη διάρκεια 

της Μαθησιακοί και διδακτικής διαδικασίας; 

  

Αναγνωρίστε τα προνόμια και τη θέση σας - έχετε επίγνωση των προκαταλήψεων και των προνομίων σας. Αν 

προέρχεστε από προνομιούχο περιβάλλον, αναγνωρίστε το μαζί με τη θέση σας, την κοινωνική σας θέση και το 

κοινωνικό σας κεφάλαιο και εξετάστε πώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και ύπαρξής σας. 

Να έχετε επίγνωση του εαυτού σας: Πάρτε χώρο, Κάντε χώρο / Βάλτε μπροστά, κάντε πίσω - Να έχετε επίγνωση 

του πόσο χώρο παίρνετε/ πόσο μιλάτε. Εάν αισθάνεστε ότι μιλάτε πολύ, θα πρέπει να κάνετε ένα βήμα πίσω και 

να αφήσετε άλλους να πάρουν αυτόν τον χώρο- εάν κάποιος δεν έχει πάρει αυτόν τον χώρο/δεν έχει εκφραστεί 

πολύ, θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να ανέβει για να συνεισφέρει. 

Μην κάνετε υποθέσεις - οι άνθρωποι δεν πρέπει να υποθέτουν τις εμπειρίες ή τις προθέσεις των άλλων. Αν έχετε 

ερωτήσεις, διευκρινίστε τις. Μην υποθέτετε απλώς. 

Προσανατολιστείτε στη δυσφορία - να είστε πρόθυμοι να βιώσετε κάποια δυσφορία στις συζητήσεις, ιδίως αν 

έρχεστε από προνομιούχα θέση, και να μάθετε από αυτήν. 

Προσεκτικός και προσεκτικός χώρος - καθώς μοιραζόμαστε, δεσμευόμαστε να είμαστε προσεκτικοί ο ένας με τον 

άλλον και να μην λέμε επιβλαβή/τραυματιστικά πράγματα. Να έχουμε επίγνωση του πώς αισθάνονται οι άλλοι. 

Μην ανάγετε τους μαθητές σας στη δική σας αντίληψη για την ταυτότητά τους.  

Προσπαθήστε να μην προβάλλετε στους μαθητές σας τις δικές σας φαντασιώσεις για το τι σημαίνει να είσαι 

γυναίκα- μετανάστης- πρόσφυγας- κ.λπ. 

 

Μια αναστοχαστική πρακτική απαιτεί από εσάς, ως κύριο εκπαιδευτή, να συμμετέχετε σε αναστοχασμό σε διάφορα 

στάδια της εκπαιδευτικής σας πρακτικής (αναστοχασμός πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκπαίδευση). Αυτό 

θα μπορούσε να ενισχύσει τις δεξιότητές σας στη διευκόλυνση με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, η συνεχής 

εξάσκηση της αναστοχαστικότητας θα μπορούσε να σας οδηγήσει στο να μετακινηθείτε από το να εξετάζετε απλώς 

τις καταστάσεις αναδρομικά και να προσπαθείτε να δείτε πώς θα μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά, στο να 

σκέφτεστε να κάνετε κάτι ενώ το κάνετε (thinking on your feet), έτσι ώστε να έχετε αποκτήσει την ικανότητα να 

αναδιαμορφώνετε αυτό που κάνετε ενώ το κάνετε (Mezirow, 1995- Schon, 1983). Το κλειδί για να σκέφτεσαι στα 

πόδια σου είναι οι εμπειρίες του παρελθόντος που επιτρέπουν σε κάποιον να αναγνωρίσει το είδος της 

αντίδρασης που είναι πιθανό να προκαλέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια, οδηγώντας σε τροποποίηση των 

ενεργειών του. Αυτός ο τύπος αναστοχασμού μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την έννοια της αυτοδιαχείρισης και 

της αυτογνωσίας (βλ. κεφάλαιο 1) που προωθείται στη βιβλιογραφία για τη συναισθηματική νοημοσύνη. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

Οι Avery και Thomas (2004) σημείωσαν ότι τα μαθήματα που περιλαμβάνουν κυρίως διαλέξεις με ελάχιστη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και βιωματική Μαθησιακοί Μαθητές είναι απίθανο να ευαισθητοποιήσουν 

και να δημιουργήσουν ικανότητες. Η ενεργητική εμπλοκή και οι βιωματικές ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ βοηθούν τους 

εκπαιδευόμενους να κάνουν τη μετάβαση από τη γνωστική γνώση των εννοιών σε μια πιο εμπεριστατωμένη 

κατανόηση και πρακτικές εφαρμογές. Οι στρατηγικές που πρόκειται να παρουσιαστούν επιτρέπουν τόσο στους 

εκπαιδευτές όσο και στους εκπαιδευόμενους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά σε Μαθησιακοίεμπειρίες 

που διευκολύνουν τον αυτοαναστοχασμό του ατόμου. Ο στόχος επομένως δεν είναι η άμεση διδασκαλία, αλλά να 

επιτραπεί στους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν πληροφορίες για τον εαυτό τους μέσω της αυτοαναστοχασμού 

και της ομαδικής αλληλεπίδρασης. 

 

Κριτική ομαδική συζήτηση 

Ο στόχος εδώ είναι η αποκάλυψη προσωπικών ανησυχιών, καθημερινών θεμάτων, ακόμη και προκαταλήψεων και 

προκαταλήψεων. Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης βασίζεται στην προθυμία των μαθητών σας να 

είναι ανοιχτοί στη συζήτηση θεμάτων που τους απασχολούν και επηρεάζουν την πραγματικότητά τους, καθώς και 

να επανεξετάσουν τις υποθέσεις τους και να υποβάλουν τις υποθέσεις αυτές σε μια συνεχή διαδικασία 

αμφισβήτησης και επιχειρηματολογίας. Εσείς, ως εκπαιδευτής ενηλίκων, πρέπει επίσης να είστε αντικειμενικός 

στην προσέγγισή σας. Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να καταλήξετε σε συναίνεση, αλλά μάλλον να βοηθήσετε τους 

εκπαιδευόμενούς σας να φτάσουν σε μια πιο κριτικά τεκμηριωμένη κατανόηση του εκάστοτε ζητήματος, να 

ενισχύσετε την αυτογνωσία τους και την ικανότητά τους για αυτοκριτική, να τους βοηθήσετε να αναγνωρίσουν και 

να διερευνήσουν τις υποθέσεις τους, να καλλιεργήσετε την εκτίμηση των εκπαιδευομένων για την ποικιλομορφία 

των απόψεων και των προοπτικών που αναδύονται στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και ειλικρινούς συζήτησης, να 

ενθαρρύνετε την προσεκτική και με σεβασμό ακρόαση και να τους βοηθήσετε να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις 



(Brookfield & Preskill, 2005). Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, θα μπορούσατε να θέσετε μια προβληματική 

δήλωση που προκύπτει είτε από μια πραγματική κατάσταση είτε από μια φανταστική κατάσταση που σχετίζεται 

με κάποια πτυχή των θεμάτων. Στη συνέχεια θα μπορούσατε να διευκολύνετε μια ανοικτή συζήτηση για το θέμα. 

Ενθαρρύνετε τους εκπαιδευόμενούς σας να είναι αντικειμενικοί κατά την παρουσίαση των επιχειρημάτων τους και 

ανοιχτοί να συζητήσουν με τους συναδέλφους τους σχετικά με τυχόν αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν. 

Μέσω της κριτικής συζήτησης, οι μαθητές σας θα συνειδητοποιήσουν τις παραδοχές και τις προοπτικές τους 

σχετικά με το θέμα που συζητήθηκε και πώς αυτές μπορεί να διαφέρουν από εκείνες των άλλων. 

 

Αναστοχαστικά ημερολόγια  

Τα ημερολόγια είναι εργαλεία που προωθούν την ανάπτυξη των μαθητών μέσω του κριτικού αναστοχασμού και 

της δημιουργίας νοήματος. Στόχος της συγγραφής ημερολογίου είναι τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι 

εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν τις ενέργειές τους και να προβληματιστούν για το πώς θα μπορούσαν να 

χειριστούν μια κατάσταση διαφορετικά στο μέλλον - αναστοχασμός επί της πράξης. Διευκολύνει όμως και τον 

αναστοχασμό για δράση, καθώς το αποτέλεσμα της ανάλυσης θα ενημερώσει τις μελλοντικές δράσεις. Η συγγραφή 

ημερολογίου παρέχει ένα ασφαλές μέρος για την ελεύθερη έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Η 

αναστοχαστική ημερολογιακή γραφή παρέχει καθοδηγούμενες ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να "σκεφτούν 

δυνατά" στο χαρτί και να προβληματιστούν σχετικά με τις δικές τους αντιλήψεις ή κατανοήσεις των καταστάσεων 

που αντιμετώπισαν (Brown & Sorrell, 1993). Υπό αυτή την έννοια, τόσο εσείς όσο και οι εκπαιδευόμενοι σας θα 

μπορέσετε να περιγράψετε τους λόγους για τους οποίους ελήφθησαν αποφάσεις και ενέργειες, μαζί με τα 

συναισθήματα και τις μελλοντικές σκέψεις και κατευθύνσεις. Θα μπορούσατε να ενθαρρύνετε τους 

εκπαιδευόμενούς σας καθ' όλη τη διάρκεια της κατάρτισης δραστηριότητες να καταγράφουν τις σκέψεις τους ή/και 

τυχόν περιστατικά στα οποία θυμούνται ότι αμφισβητήθηκαν από ένα άτομο ή μια διαφορετική άποψη ή ότι 

ένιωσαν άβολα ή θυμωμένοι. Μπορείτε να τους ζητήσετε να αναλύσουν τις αντιδράσεις τους σε αυτές τις 

καταστάσεις. Καλό θα ήταν εσείς, ως εκπαιδευτής/εκπαιδευτής, να παρέχετε προσωπική ανατροφοδότηση στον 

εκπαιδευόμενο σχετικά με την καταχώρηση στο ημερολόγιό του, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χρονικοί 

περιορισμοί. Η ανατροφοδότηση θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κρίσεις και επικρίσεις. Αντίθετα, η 

ανατροφοδότηση θα πρέπει να χρησιμεύσει για να προκαλέσει τον εκπαιδευόμενο να αναστοχαστεί πάνω στις 

εμπειρίες του και να τον ωθήσει να αναστοχαστεί βαθύτερα στο επίπεδο των παραδοχών, των υποθέσεων και των 

πεποιθήσεων του για τον εαυτό του, την τοπική κοινότητα και το Μαθησιακοί περιβάλλον. Για να είναι 

αποτελεσματική, η διαδικασία συγγραφής ημερολογίου θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και να έχει σαφείς 

προσδοκίες. 

 

Παιχνίδι ρόλων 



Η χρήση σεναρίων και παιχνιδιών ρόλων μπορεί επίσης να είναι πολύτιμη για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 

ισχυρών δεξιοτήτων διευκόλυνσης. Σε γενικές γραμμές, το παιχνίδι ρόλων επιταχύνει την απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων εστιάζοντας στην ενεργό συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση σε νέους ρόλους και 

συμπεριφορές. Η ευκαιρία να εμπλακούν σε καταστάσεις που μοιάζουν με την πραγματική ζωή βοηθά τους 

εκπαιδευόμενους να εξασκηθούν και να διατηρήσουν τις πληροφορίες και επιτρέπει τη μεταφορά των γνώσεων 

και των δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή. Η παροχή στους εκπαιδευόμενους ρεαλιστικών σεναρίων για τη 

διαφορετικότητα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν κατανόηση της πολυπλοκότητας των διαφόρων κοινωνικών 

ζητημάτων αναλαμβάνοντας την οπτική γωνία ενός άλλου. Το παιχνίδι ρόλων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

για να επιδείξουν οι εκπαιδευόμενοι πώς θα αντιδρούσαν σε μια δεδομένη κατάσταση και να αξιολογήσουν τους 

λόγους για αυτές τις αντιδράσεις. 

 

 

Ωστόσο, στην τάξη, όταν έχετε να κάνετε με μια περιθωριοποιημένη ή/και ευάλωτη ομάδα, όπως οι μετανάστριες, 

πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε παιχνίδια ρόλων. Τα σενάρια πρέπει να επιλέγονται μετά 

από προσεκτική εξέταση, καθώς υπάρχει κίνδυνος να αναδυθούν τραυματικές εμπειρίες -ιδιαίτερα στην 

περίπτωση των γυναικών προσφύγων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους. Για το λόγο αυτό, είναι 

πραγματικά σημαντικό να έχετε κάποια εμπειρία σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του τραύματος και να γνωρίζετε 

ποιες τεχνικές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διαχειριστείτε ως εκπαιδευτής τα ερεθίσματα τραύματος. 

 

Οι ακόλουθες έξι αρχές για την ενημέρωση για το τραύμα στην τάξη είναι πραγματικά σημαντικές για επιτυχημένες 

εκπαιδευτικές συνεδρίες (προσαρμοσμένες από την έκθεση SAMHSA, 2014). Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν: 

 

1. Ασφάλεια: Καθ' όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να 

αισθάνονται σωματικά και ψυχολογικά ασφαλείς. 

2. Αξιοπιστία και διαφάνεια: Οι αποφάσεις λαμβάνονται και υλοποιούνται με πρωταρχικό στόχο την 

οικοδόμηση και διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, π.χ. εκπαιδευτών, 

εκπαιδευομένων, διοικητικού προσωπικού, δημοτικών υπαλλήλων, μελών της κοινότητας κ.λπ. 

3. Υποστήριξη από ομοτίμους και αμοιβαία αυτοβοήθεια: Μια ατμόσφαιρα υποστήριξης είναι το κλειδί για 

την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης και για την εδραίωση της ασφάλειας. 

4. Συνεργασία και αμοιβαιότητα: Ο καθένας -εκπαιδευτές, προσωπικό και εκπαιδευόμενοι- έχει ουσιαστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη ενός ευαίσθητου στο τραύμα εκπαιδευτικού και Μαθησιακοί περιβάλλοντος. Η ευθύνη αυτή 



δεν αφορά μόνο όσους κατέχουν θεραπευτικές θέσεις- αντίθετα, όλοι πρέπει να κάνουν τη δουλειά για τη 

δημιουργία ενός χώρου εργασίας με ευαισθητοποίηση στο τραύμα. 

5. Ενδυνάμωση, φωνή και επιλογή - όλοι στην εκπαιδευτική και Μαθησιακοίκοινότητα προσπαθούν να 

ενδυναμώσουν τους άλλους και αναγνωρίζουν ότι κάθε μαθητής είναι μοναδικός και ότι τόσο απαιτεί όσο και 

αξίζει μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Για παράδειγμα, όταν ο μαθητής είναι συναισθηματικά απορρυθμισμένος, 

μπορεί να ερωτηθεί τι χρειάζεται για να νιώσει καλύτερα. Η παροχή στον μαθητή της ευκαιρίας να χρησιμοποιήσει 

τη φωνή του και να επιλέξει τι θέλει ή χρειάζεται τον ενδυναμώνει να αναγνωρίσει τι χρειάζεται, να εκφράσει 

αυτές τις ανάγκες και να νιώσει ήρεμος και να ακουστεί όταν αυτές οι ανάγκες ικανοποιούνται. 

6. Πολιτιστικά, ιστορικά και έμφυλα ζητήματα - Η αγνόηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και η 

διασφάλιση ότι τόσο η διδασκαλία όσο και οι άλλες αλληλεπιδράσεις με τους εκπαιδευόμενους και τους άλλους 

εκπαιδευτές είναι πολιτισμικά ευαίσθητες και ανταποκρίνονται είναι ένα κρίσιμο μέρος των εκπαιδευτικών 

περιβαλλόντων με βάση το τραύμα. 

 

Μελέτες περίπτωσης  

Μια εναλλακτική λύση στο παιχνίδι ρόλων αλλά εξίσου αποτελεσματική στρατηγική για βιωματικές Μαθησιακοί 

είναι οι μελέτες περιπτώσεων. Αυτή η στρατηγική είναι από τη φύση της κοντά στην προσέγγιση της ομαδικής 

συζήτησης που συζητήθηκε προηγουμένως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεση χρησιμεύει συνήθως ως 

καταλύτης για μια ανοικτή συζήτηση στην ομάδα. Οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες για να βοηθήσουν τους 

μαθητές να αναλύσουν τις αξίες τους σε διάφορα κοινωνικά ζητήματα που αφορούν πολλούς ανθρώπους και 

διαφορετικές απόψεις. Οι μελέτες περίπτωσης χρησιμοποιούνται για να καταδείξουν διαφορετικούς τρόπους 

σκέψης για το ίδιο θέμα.  

 

Ως στρατηγική για την ενθάρρυνση της αντανακλαστικότητας και της βιωματικής μάθησης, θα πρέπει να επιλέγετε 

περιπτώσεις υιοθετημένες από πραγματικές καταστάσεις και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να 

διαβάσουν την περίπτωση και να διατυπώσουν ανεξάρτητα τη δική τους απάντηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να 

διευκολύνετε μια συζήτηση γύρω από την υπόθεση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 

μοιραστούν τις απόψεις τους για το θέμα. Η συζήτηση γύρω από την υπόθεση επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους 

να εκθέσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τον φακό μέσα από τον οποίο βλέπουν διάφορα ζητήματα που 

σχετίζονται με την καθημερινή τους ζωή στις κοινότητες υποδοχής. Τους βοηθά επίσης να αποσαφηνίσουν τις 

πεποιθήσεις, τις παραδοχές, τις προκαταλήψεις και τις αντιφάσεις τους. 

 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 



Οι αξίες της αποδοχής, της εταιρικής σχέσης και της πίστης στην αξία των εκπαιδευομένων είναι ζωτικής σημασίας 

για την οικοδόμηση σύνδεσης μεταξύ των εκπαιδευομένων σας και των εκπαιδευτών/εκπαιδευτών. Η αξία του 

κέντρου της σχέσης επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν, αντιμετωπίζουν και μιλούν για τους 

εκπαιδευόμενους. Υπό αυτή την έννοια, η εστίαση στην οικοδόμηση σχεσιακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση και την ενίσχυση των δικών σας δεξιοτήτων διευκόλυνσης, καθώς η 

εμπιστοσύνη είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δεξιότητές σας ως 

εκπαιδευτές. Δεν είναι ασυνήθιστο για τις σημερινές κοινωνίες να έχουν αρνητικές στάσεις απέναντι σε 

περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες. Είναι το πλαίσιο των εκπαιδευτών ενηλίκων και των 

εκπαιδευτών να βλέπουν αυτές τις ομάδες διαφορετικά και να αμφισβητούν αυτές τις προκαταλήψεις. Θα πρέπει 

να δημιουργήσετε ένα ασφαλές μέρος βλέποντας τους εκπαιδευόμενούς σας μέσα από έναν φακό που αντανακλά 

τις δυνάμεις τους, σέβεται τις ιδέες, τις ιστορίες, τις σχέσεις και τις βιωμένες εμπειρίες τους και τους βλέπει ως 

άτομα που έχουν κάτι να προσφέρουν. Η αξία του να τους βλέπετε μέσα από αυτόν τον θετικό και βασισμένο στις 

δυνάμεις φακό δημιουργεί αληθινές συνεργασίες εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτή, αποφεύγει τις διαμάχες εξουσίας 

και δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να είναι ισότιμοι συντελεστές.  

Τα ακόλουθα στοιχεία είναι σημαντικά και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν διευκολύνετε μια εκπαίδευση κατά 

την οποία στοχεύετε στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων (Krueger, 2005):  

- Παρουσία: Η ικανότητα να φέρετε τον εαυτό σας (εκπαιδευτής ενηλίκων/εκπαιδευτής) στη στιγμή. "Είμαι εδώ, 

θα έρθω μαζί σας". 

- Ρυθμική αλληλεπίδραση: Η ανθρώπινη σύνδεση- κίνηση προς την επίλυση, στιγμή σύνδεσης, ανακάλυψης, 

ενδυνάμωσης. 

- Δημιουργία νοήματος: Κατανόηση της πλαισιωμένης πραγματικότητας των εκπαιδευομένων- κατασκευή και 

αποδόμηση- κίνηση-συζήτηση- και συνύπαρξη. 

- Ατμόσφαιρα: Ο τόνος, η διάθεση, ο χώρος και ο τόπος. 

 

Αυτού του είδους τα προγράμματα κατάρτισης που στοχεύουν στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε περιθωριοποιημένες 

κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστριες, θέλουν να δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινότητας και σύνδεσης με 

τρόπο που οι γυναίκες αυτές μπορεί να μην βιώνουν σε άλλες συνθήκες. Το να είσαι επικεντρωμένος στη σχέση 

σημαίνει να χτίζεις εμπιστοσύνη. Το να καλωσορίζεις τις πολυπλοκότητες και τις διασταυρώσεις ενός ατόμου δίνει 

χώρο στους εκπαιδευόμενους να είναι αυτοί που πρέπει να είναι εκείνη τη στιγμή. Η δημιουργικότητα και η 

αμείλικτη περιέργεια είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ευκαιρία, την προσβασιμότητα και την οικοδόμηση 

αυθεντικών σχέσεων. Η γλώσσα και τα πλαίσια που βασίζονται στη δύναμη μπορεί να εξελίσσονται και να 

αλλάζουν, ωστόσο η παραδοχή ότι οι υποεκπροσωπούμενοι εκπαιδευόμενοι είναι κάτι περισσότερο από τις 

συνθήκες, τη συμπεριφορά και τις αντιλήψεις τους είναι κρίσιμη για τον τρόπο με τον οποίο εκτιμώνται. 



 

Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης Μαθησιακοί, η διαβούλευση και ο Απολογισμός είναι ζωτικής 

σημασίας. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν ευκαιρίες για την επεξεργασία δύσκολων καταστάσεων, τη διερεύνηση της 

προκατάληψης, την ανακάλυψη ευκαιριών για τη δοκιμή διαφορετικών προσεγγίσεων ή δεξιοτήτων και τη 

διασφάλιση της δεοντολογικής συμπεριφοράς. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι προκλητική και να σας οδηγήσει 

στο να εκπαιδευτείτε περισσότερο για το πώς να παρέχετε ένα ασφαλέστερο μέρος για να πείτε μια ιστορία ή να 

συνδεθείτε με ένα άλλο άτομο. Η προσπάθεια να μάθετε περισσότερα μπορεί να εκθέσει τους μαθητές σας σε 

νέες ιδέες και νέες εμπειρίες και να τους δώσει την ευκαιρία να καθορίσουν τη δική τους πορεία. 

 

Εμείς, ως πάροχοι υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένους ενήλικες εκπαιδευόμενους, μπορούμε να αναρωτηθούμε 

γιατί και πώς κάνουμε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να συμβουλευόμαστε, να κάνουμε απολογισμό, να προκαλούμε ο 

ένας τον άλλον και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. 

 

Το έργο μας δεν γίνεται μεμονωμένα. Το έργο μας είναι μια σύμπραξη μεταξύ ανθρώπων που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, φροντιστών ενηλίκων και κοινοτικής υποστήριξης. Το έργο μας έχει τις ρίζες 

του στην ελπίδα και τη δυνατότητα. Είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε υψηλής ποιότητας προγραμματισμό 

και να επενδύσουμε στους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων με κατάρτιση, εποπτική υποστήριξη ή/και 

καθοδήγηση. Η δημιουργία ευκαιριών για την ευημερία περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως οι μετανάστριες, 

απαιτεί συλλογικές επενδύσεις. Ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων είναι κρίσιμος για 

την εδραίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της προστασίας. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ανισότητα δεν υφίσταται μόνο εντός και μεταξύ των χωρών. Είναι αλήθεια ότι οι εισοδηματικές ανισότητες 

αποτελούν έναν παράγοντα, αλλά οι ανισότητες φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, σεξουαλικότητας και άλλες 

διαστάσεις καθιστούν την εμπειρία όσων κατοικούν στους πολλαπλούς άξονες της ανισότητας πιο ευάλωτη από 

άλλες. Οι συγκρούσεις που πηγάζουν από εθνοτικές, φυλετικές, θρησκευτικές και άλλες πολιτικές εντάσεις και την 

οικονομική δυσπραγία έχουν οδηγήσει σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεταναστών (από 173 εκατομμύρια το 2000 

σε 281 εκατομμύρια το 2020 σύμφωνα με τη Διεθνή Έκθεση για τη Μετανάστευση των Ηνωμένων Εθνών). Οι 

περιβαλλοντικές καταστροφές - ξηρασίες, πλημμύρες, τσουνάμι και σεισμοί - επιδεινώνουν αυτές τις ανισότητες. 

Μέσα σε αυτό το ετερογενές πλαίσιο ανισότητας ευκαιριών, που προκύπτει από καταστροφές, συγκρούσεις και 



μετανάστευση, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από αυτά, προσπαθούμε να ορίσουμε και να κατανοήσουμε πώς 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον πολλαπλό άξονα ανισότητας -με άλλα λόγια, τη διατομεακότητα- για 

να ευαισθητοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε τις μετανάστριες και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.  

 

Με λίγα λόγια, η διατομεακότητα είναι η αναγνώριση ότι μέσα σε ομάδες ανθρώπων με κοινή ταυτότητα, είτε 

πρόκειται για το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη θρησκεία, τη φυλή ή ένα από τα πολλά άλλα χαρακτηριστικά 

ταυτότητας, υπάρχουν ενδοομαδικές διαφορές. Όλοι βιώνουν τις κοινωνικές δομές με ποικίλους τρόπους, επειδή 

η διασταύρωση των ταυτοτήτων τους αντικατοπτρίζει μια διαφορετική διασταύρωση επικαλυπτόμενων 

καταπιέσεων. Με άλλα λόγια, στο εσωτερικό της ομάδας των γυναικών συμμετεχουσών υπάρχουν διαφορές που 

σηματοδοτούν διαφορετικές δυναμικές εξουσίας- οι γυναίκες συμμετέχουσες δεν είναι όλες ίδιες -ενίοτε έχουν 

διαφορετικές εθνικότητες, πολιτισμικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, απόψεις και γνώμες για τη ζωή- ενίοτε έχουν 

διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και διαφορετική εργασιακή εμπειρία και κατανόηση της αγοράς εργασίας- 

καθώς ορισμένες από αυτές έχουν μεταναστευτική καταγωγή ενώ άλλες είναι ντόπιες- ενίοτε έχουν σεξουαλικό 

προσανατολισμό (π.χ. queer) που τις καθιστά πιο ευάλωτες από τις άλλες γυναίκες συμμετέχουσες που έχουν 

έναν κανονικό σεξουαλικό προσανατολισμό.  

 

Ας εξερευνήσουμε όμως εν συντομία την έννοια της διατομικότητας και ας μάθουμε πώς μπορούμε να τη 

χρησιμοποιήσουμε στις εκπαιδεύσεις μας. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΤΗΤΑ 

Αναπτυγμένη εξίσου από μελετητές και ακτιβίστριες, η διατομεακότητα μπορεί να θεωρηθεί η σημαντικότερη 

θεωρητική συμβολή που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι γυναικείες και φεμινιστικές σπουδές, σε συνδυασμό με άλλα 

πεδία. Η διατομεακότητα επινοήθηκε αρχικά από την Kimberlé Crenshaw, μια μαύρη καθηγήτρια κριτικής 

φυλετικής θεωρίας και δικαίου, σε δύο σημαντικά άρθρα (1989- 1991) για να περιγράψει πώς η φυλή, η τάξη, το 

φύλο και άλλα ατομικά χαρακτηριστικά "διασταυρώνονται" μεταξύ τους και επικαλύπτονται με αποτέλεσμα την 

καταπίεση των μαύρων γυναικών. Για την Crenshaw και άλλες μαύρες και έγχρωμες φεμινίστριες, η 

διατομεακότητα θα μπορούσε να θεωρητικοποιήσει τις εμπειρίες των μαύρων γυναικών που υποφέρουν από 

πολλαπλές καταπιέσεις και να αντιμετωπίσει τους τρόπους με τους οποίους οι έγχρωμες γυναίκες μπορούν να 

υποτάσσονται. Όπως γράφει "η διατομεακή εμπειρία είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα του ρατσισμού και του 

σεξισμού [...]" (1989: 140). Όταν οι πολλαπλές ταυτότητες διασταυρώνονται μπορεί να καταστήσουν κάποιες 

εμπειρίες, όπως αυτές των μαύρων γυναικών της εργατικής τάξης, αόρατες. Η διατομεακότητα είναι ένα εργαλείο 

που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να διεκδικήσουμε την ορατότητα και να κατανοήσουμε τις αλληλένδετες 

πολυπλοκότητες των διαφορών και των σχέσεων εξουσίας.  

 



Παρόλο που η έννοια αυτή καθαυτή εισήχθη στον ακαδημαϊκό χώρο των ΗΠΑ από την Crenshaw, επηρεάστηκε 

αρχικά από μαύρες φεμινίστριες μελετήτριες και ακτιβίστριες, όπως η Κολεκτίβα του ποταμού Combahee, οι 

οποίες ήθελαν μια φεμινιστική ανάλυση και πρακτική "βασισμένη στο γεγονός ότι τα κύρια συστήματα καταπίεσης 

είναι αλληλένδετα" (1983: 210).  

 

Ως αναλυτικό και πολιτικό εργαλείο, η διατομεακότητα ενισχύθηκε από τη (φεμινιστική) μετα-αποικιακή και μετα-

δομική θεωρία. Φεμινίστριες όπως η Chandra Mohanty συζητούσαν ότι η ιδέα μιας παγκόσμιας "θηλυκότητας" 

είναι αδύνατον να υπάρξει. Υπό αυτή την έννοια, η διατομεακότητα μας βοηθά να κατανοήσουμε ότι το γυναικείο 

"εμείς" παραβλέπει πολλές περιθωριοποιημένες εμπειρίες που δεν μπορούν να συσχετιστούν με τις εμπειρίες των 

δυτικών, μεσοαστικών, λευκών γυναικών. Οι εμπειρίες των γυναικών σε όλο τον κόσμο, καθώς και οι εμπειρίες 

των γυναικών που ζουν στην ίδια κοινότητα και παρακολουθούν το ίδιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι ίδιες. 

Οι ταυτότητες αυτών των γυναικών δεν είναι ίδιες. Οι ταυτότητες δεν είναι σταθερές, συνεκτικές, συνεπείς ή 

ανιστορικές, αλλά αντίθετα, οι ταυτότητες είναι διαδικασίες που αλλάζουν συνεχώς. 

 

Η διατομεακότητα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς συγκεκριμένα είδη κοινωνικών προτύπων, που 

βασίζονται σε κατασκευασμένες κατηγορίες, όπως το φύλο, η εθνικότητα, η φυλή, η τάξη, η σεξουαλικότητα, η 

ηλικία/γενιά, η αναπηρία/ικανότητα, η εθνικότητα, η μητρική γλώσσα κ.ο.κ., αλληλεπιδρούν και με τον τρόπο αυτό 

παράγουν διαφορετικά είδη κοινωνικών ανισοτήτων και άδικων κοινωνικών σχέσεων. Στο βαθμό που κατανοούμε 

πώς διασταυρώνονται αυτές οι πολλαπλές κατηγορίες, τότε καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε 

αυτές τις κοινωνικές νόρμες είτε αναγνωρίζοντας τα προνόμιά μας σε ορισμένα κοινωνικά πλαίσια είτε αρνούμενοι 

να εκτελέσουμε τις στερεοτυπικές συμπεριφορές που αποδίδονται σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που 

είναι σημαντικό να κατανοήσουμε εδώ είναι το γεγονός ότι όταν μιλάμε για διασταυρώσεις μεταξύ φύλου, φυλής, 

εθνικότητας κ.ο.κ., υπονοούμε ακριβώς αυτές τις διαδικασίες αμοιβαίας κατασκευής και μετασχηματισμού. Αυτό 

μας βοηθά να κατανοήσουμε τη διατομικότητα ως διαδικασία και όχι ως δομή- ως "πράξεις" και όχι ως σταθερές 

ταυτότητες που τα άτομα "έχουν" ή "είναι". 

 

Η ΔΙΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΜΑΣ 

Η διατομεακότητα έχει ισχυρούς δεσμούς με την πολιτική του τόπου. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας 

υπήρχαν/υπάρχουν/θα υπάρχουν ορισμένες προνομιούχες τοποθεσίες που παράγουν συστηματικά 

περιθωριοποιημένες ταυτότητες/κοινωνικές ομάδες. Με άλλα λόγια, συγκεκριμένες κυριολεκτικές και μεταφορικές 

τοποθεσίες θεωρούνται λιγότερο σημαντικές από άλλες. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη 

θέση μας -ειδικά αν πρόκειται για προνομιακό τόπο. Ωστόσο, θα πρέπει να διδάξουμε στους μαθητές μας ότι η 

θέση δεν είναι μια άκαμπτη έννοια, αλλά μάλλον μια στρατηγική και ένας τόπος από τον οποίο μπορεί κανείς να 



μεταρρυθμιστεί και να διεκδικήσει τη φωνή του. Οι φωνές μπορεί να ακούγονται ίδιες αλλά δεν είναι ίδιες, και 

εξίσου οι ταυτότητες και οι εμπειρίες των γυναικών ποικίλλουν και είναι διαφορετικές με αμέτρητους τρόπους. Το 

πιο σημαντικό μάθημα είναι ότι η διατομεακότητα μας επιτρέπει να εντοπίσουμε τις τρέχουσες θέσεις μας και να 

κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία των διαφορετικών εμπειριών και των μαθημάτων που όλοι μπορούμε να 

μάθουμε ο ένας από τον άλλον.  

 

Αυτό ονομάζεται διασταύρωση θέσεων και αποτελεί μια διαδικασία ριζώματος και μετατόπισης που μας επιτρέπει 

να παραμείνουμε ανοιχτοί στις αλλαγές. Μέσω του "ριζώματος" και της "μετατόπισης" κάθε μέλος της ομάδας 

κατάρτισης θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλές να προβληματιστεί σχετικά με το ρίζωμα της δικής του ταυτότητας 

(από πού προέρχεται), ενώ ταυτόχρονα μετατοπίζεται στις εμπειρίες των άλλων μελών προσπαθώντας να 

κατανοήσει και να αγκαλιάσει τις διαφορετικές εμπειρίες και ταυτότητες που συνυπάρχουν στην αίθουσα 

κατάρτισης. 

 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση των διατομεακών εμπειριών μας είναι η έννοια της γενεαλογίας. 

Ο Foucault σε μια πρώιμη διάλεξή του πρότεινε ότι οι γενεαλογίες είναι ατακτοποιημένες και αποσπασματικές 

αντι-επιστήμες (Foucault 1980: 83-84) που παράγουν γνώσεις που είναι αντίθετες με τις κανονιστικές, επίσημες 

αφηγήσεις. Έχοντας πει αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το να δουλεύουμε με την ομάδα μας με διατομεακό τρόπο 

σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και να κατανοήσουμε όλες εκείνες τις ιστορίες της που είναι 

κυρίως τοπικές, μη γραμμικές και πλαισιωμένες, και το πιο σημαντικό είναι ότι θα ακούσουμε και θα 

προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε εμπειρίες που συνήθως παραλείπονται από τις επίσημες εκθέσεις και τα 

βιβλία. Ως εκπαιδευτές και επιμορφωτές ενηλίκων, θα πρέπει να παραμείνουμε ανθεκτικοί και ανοιχτοί στο να 

μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον -επενδύουμε στους Μαθησιακοί από τους συμμετέχοντες και να αποφύγουμε 

αυτό που η Donna Haraway αποκαλεί "θεϊκό τέχνασμα" του θετικισμού, δηλαδή τη θέση ενός παντοδύναμου και 

παντογνώστη γνώστη, αναγνωρίζοντας έτσι τη σημασία της μερικότητας και της αυτοαναστοχαστικότητας 

(Haraway, 1991: 183-201). 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΟΤΗΤΑ; 

Ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών δεν είναι απλώς παρατηρητικός, αλλά μάλλον εμψυχωτικός. 

Χρησιμοποιώντας τη διατομικότητα, θα παρακινήσουμε τους εκπαιδευόμενους να μπουν σε δυσάρεστες ζώνες, 

όπου οι αντιδράσεις, οι απόψεις και τα συναισθήματά τους είναι πάντα μέρος της διαδικασίας Μαθησιακοί. Αυτός 

είναι ο μόνος τρόπος για να μετατρέψουμε τις τάξεις μας σε συμμετοχικούς χώρους, όπου λαμβάνει χώρα η 

ενδυνάμωση των μαθητών. Στον κατάλογο που ακολουθεί, ξεδιπλώνονται συγκεκριμένοι τρόποι για την εφαρμογή 

της διαθεματικότητας στην πράξη (Lykke, 2010). 



1. Αναγνωρίστε ότι υπάρχουν πολλαπλές μορφές συστημικών διακρίσεων που εμποδίζουν τους ανθρώπους, 

και ιδιαίτερα τις γυναίκες, να πραγματοποιήσουν ίσες ευκαιρίες στη χώρα/κοινότητά σας. 

Η διατομεακή προσέγγιση αναγνωρίζει τις συστημικές διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας, φύλου και ταυτότητας φύλου, φυλής, οικονομικής κατάστασης, μεταναστευτικού καθεστώτος, εθνικής 

καταγωγής και ικανότητας, μεταξύ άλλων πτυχών της ταυτότητας του ατόμου, και ότι αυτές οι συστημικές 

διακρίσεις επηρεάζουν την πρόσβαση στις ευκαιρίες. Ωστόσο, η αναγνώριση αυτών των πολλαπλών, συστημικών 

εμποδίων στις ευκαιρίες και των πολλαπλών μορφών προκατάληψης είναι μόνο το πρώτο βήμα για την υιοθέτηση 

μιας διατομεακής προσέγγισης. 

2. Εκτιμήστε ότι οι μορφές συστημικών διακρίσεων διασταυρώνονται μεταξύ τους και παρουσιάζουν 

μοναδικές προκλήσεις για τα άτομα και τις κοινότητες που επηρεάζονται. 

Στον πραγματικό κόσμο, οι άνθρωποι συχνά υπόκεινται όχι μόνο σε διακρίσεις που βασίζονται σε πολλαπλές 

πτυχές της ταυτότητάς τους, όπως η φυλή, το φύλο και η μεταναστευτική τους κατάσταση, αλλά και σε διακρίσεις 

μοναδικές στη "διασταύρωση" των ταυτοτήτων τους. Έτσι, για παράδειγμα, τα στερεότυπα και τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζει μια γυναίκα μετανάστρια από το Βιετνάμ διαφέρουν από εκείνα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες 

άλλων φυλών, οι γηγενείς γυναίκες ή οι μετανάστες Βιετναμέζοι άνδρες.  Η διατομεακότητα υπερβαίνει την 

αναγνώριση των πολλαπλών μορφών διακρίσεων και αναγνωρίζει ότι οι διάφορες μορφές διακρίσεων μπορεί να 

διασταυρώνονται μεταξύ τους και να οδηγούν σε αλληλεπικαλυπτόμενα και ενισχυόμενα εμπόδια στις ευκαιρίες. 

Αυτά τα αλληλεπικαλυπτόμενα συστήματα οδηγούν σε μοναδικές μορφές διακρίσεων που επηρεάζουν μόνο όσους 

ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινότητα. Μια διατομεακή προσέγγιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την εστίαση 

στις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όσοι βρίσκονται στις διασταυρώσεις αλληλεπικαλυπτόμενων 

συστημάτων διακρίσεων, όπως οι μαύροι μετανάστες (οι οποίοι αντιμετωπίζουν τόσο τις φυλετικές διακρίσεις όσο 

και τις διακρίσεις λόγω του μεταναστευτικού τους καθεστώτος).  

3. Να σέβεστε τη φωνή εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο από τα ζητήματα, κεντράροντας τις φωνές 

τους, σεβόμενοι τους στόχους τους για τις κοινότητές τους και παραμερίζοντας και επιτρέποντάς τους να 

λειτουργούν ως εκφραστές των δικών τους αιτημάτων. 

Η διατομεακότητα απαιτεί την αναγνώριση της φωνής εκείνων που επηρεάζονται πιο άμεσα, επειδή συχνά 

αποκλείονται από τις κυρίαρχες συζητήσεις. Η εκτίμηση της φωνής σημαίνει την ανάδειξη, την προώθηση και την 

υποστήριξη της ηγεσίας και της αφήγησης ιστοριών εκείνων που επηρεάζονται περισσότερο από τις πολιτικές και 

τις πρακτικές και την επικέντρωση των ουσιαστικών τους προτάσεων και αξιών σε κάθε δεδομένο έργο και 

συνηγορία των μέσων ενημέρωσης. Η εκτίμηση της φωνής επιτρέπει σε όσους επηρεάζονται από τις πολιτικές να 

διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση της δικής τους ιστορίας. 

4. Να είστε χωρίς αποκλεισμούς και να ενσωματώνετε διαφορετικές προοπτικές όταν μιλάτε για κοινωνικά 

ζητήματα. 



Όταν μιλάτε για κοινωνικά ζητήματα, είναι κρίσιμο να αναγνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλαπλές φωνές μέσα σε μια 

τάξη- ότι δεν υπάρχει μοναδικός τρόπος να βιώνει κανείς ένα ζήτημα- και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

διάφορες φωνές και προοπτικές προκειμένου να υπάρξει πραγματική, διαρκής και δίκαιη αλλαγή. Για παράδειγμα, 

όταν μιλάτε για την ανάγκη συνεργασίας με την τοπική κοινότητα, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις διαφορετικές 

εμπειρίες που έχουν οι μαθητές σας με την τοπική κοινότητα, ώστε να διασφαλίσετε ότι η εκπαίδευσή σας είναι 

περιεκτική, καθώς οι εμπειρίες τους μέσα στην ίδια κοινότητα είναι συχνά διαφορετικές, παίζουν σε διαφορετικές 

αφηγήσεις και απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. 

5. Αναγνωρίστε ότι τα άτομα με διατομεακές ταυτότητες μπορεί να αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις 

στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αντιληπτές οι οικογένειές τους και στη δημιουργία και διατήρηση των 

οικογενειών τους. 

Η διατομεακή προσέγγιση αναγνωρίζει τη σημασία της οικογένειας και ότι οι οικογένειες ορίζονται από εκείνους 

που τις δημιουργούν και τις συντηρούν. Η αξιολόγηση του κατά πόσον υπάρχουν μοναδικές επιπτώσεις στην 

οικογένεια (λόγω των διατομεακών ταυτοτήτων) δημιουργεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης και ένταξης σε μια 

κοινότητα Μαθησιακοί, η οποία αναγνωρίζει τις μοναδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι οικογένειες 

και τις προστατεύει. Επιπλέον, οι γυναίκες συχνά διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο ως πάροχοι φροντίδας για 

τα παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας και είναι σημαντικό να αναγνωρίζονται όλες οι οικογενειακές δομές και 

τα είδη γονέων ανεξάρτητα από τη σεξουαλική ή έμφυλη ταυτότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία ή τη 

βιολογική σχέση με τα παιδιά (στην περίπτωση των υιοθετημένων οικογενειών, των παππούδων και των γιαγιάδων 

που μεγαλώνουν παιδιά, των θετών γονέων κ.λπ.) 

6. Να είστε ανοιχτοί στο να σκέφτεστε δημιουργικά για θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, να σκέφτεστε πώς 

τα θέματα συνδέονται με φαινομενικά άσχετα θέματα και να εξετάζετε πώς μπορεί να έχουν απρόβλεπτες 

συνέπειες για άλλους τομείς. 

Η διατομεακότητα μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα της κοινωνικής σύνδεσης και το 

πόσο άδικη μπορεί να είναι. Σκεφτείτε τους τρόπους με τους οποίους τα ζητήματα ποινικής δικαιοσύνης 

συνδέονται με ζητήματα δημόσιας υγείας, και τα ζητήματα δημόσιας υγείας με τη φτώχεια, και η φτώχεια με τη 

μετανάστευση κ.ο.κ. (Anthias, 1992). Η ενσωμάτωση μιας πραγματικά διατομεακής προσέγγισης απαιτεί να 

εξετάζετε συστηματικά πώς μπορούν να επηρεαστούν διάφορα ζητήματα, πώς συνδέονται μεταξύ τους. Η 

προώθηση της πρόσβασης σε ευκαιρίες απαιτεί σκόπιμη εξέταση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται 

φαινομενικά άσχετοι τομείς θεμάτων. 

7. Προσπαθήστε να συνεργάζεστε με ανθρώπους ή/και να παρέχετε πόρους σε ανθρώπους από διαφορετικές 

κοινότητες, τομείς θεμάτων και τομείς για την προώθηση της μετασχηματιστικής αλλαγής. 

Η διατομεακότητα θα πρέπει να ενθαρρύνει τις διακοινοτικές, διατομεακές και διαθεματικές συνεργασίες, ιδίως 

σε ένα περιβάλλον Μαθησιακοί, όπου συναντώνται τόσες διαφορετικές εμπειρίες. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία 



να συνεργαστείτε με άλλους εκπαιδευτικούς, ακτιβιστές, συνηγόρους, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς λειτουργούς και 

κοινοτικούς φορείς παράλληλα με τους άμεσα επηρεαζόμενους -τους μαθητές σας. Αυτού του είδους οι 

συνεργασίες ενθαρρύνουν καινοτόμες λύσεις, διευρύνουν τα δίκτυα και ενθαρρύνουν τη μετασχηματιστική 

αλλαγή. 

8. Ενώ εργάζεστε σε συνεργασία, τονίστε τη σημασία της συνάντησης ως κοινότητα για την επίτευξη ίσων 

ευκαιριών. 

Η διατομεακότητα αναγνωρίζει αυτή τη σύνδεση με την κοινότητα και ενισχύει τη σημασία της διασφάλισης ότι 

όλα τα μέλη της κοινότητας είναι σεβαστά και απολαμβάνουν πρόσβαση σε διαφορετικές ευκαιρίες. Θα πρέπει να 

προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τους πάντες στο έργο μας προς την κατεύθυνση της προώθησης της ισότιμης 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Είμαστε όλοι μαζί στον αγώνα και θα πρέπει να αναπτύξουμε 

αφηγήσεις που διασφαλίζουν ότι κανένας μας δεν μένει πίσω. Η οικοδόμηση της κοινότητας και η ενθάρρυνση 

συμμαχιών, συνασπισμών και το να προσέχουμε ο ένας τον άλλον θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 

μετασχηματιστικά και συμμετοχικά Μαθησιακοί περιβάλλοντα. 
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