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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Πολιτιστική εισαγωγή 

Ενότητα αυτοκατευθυνόμενης μάθησης: Ζητήματα φύλου1 
 

Σύνοψη / Περίληψη 

Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια σύντομη επισκόπηση των Ίσων Ευκαιριών 

μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα ποια είναι τα εμπόδια και οι μηχανισμοί 

για την υπέρβαση των στερεοτύπων και την καταπολέμηση των προκαταλήψεων που 

δημιουργούν ανισότητες μεταξύ των φύλων. 

Γιατί σε ορισμένες χώρες οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν να επιλέξουν το επάγγελμα που 

προτιμούν και να γίνουν πρωθυπουργοί, ενώ σε άλλα κράτη οι γυναίκες κάνουν πάντα τις ίδιες 

δουλειές και δεν ασχολούνται με την πολιτική; 

Η παράδοση, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι νόμοι κάθε κοινότητας μπορούν να εξηγήσουν αυτά 

τα ζητήματα. 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας αυτοκατευθυνόμενης μάθησης οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να είναι σε θέση να: 

 

 διαθέτουν ένα σύνολο βασικών όρων που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των 

θεμάτων φύλου 

 να γνωρίζουν τα κυριότερα εμπόδια στις ευρωπαϊκές κοινωνίες που εμποδίζουν την 

ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 να γνωρίζουν τους μηχανισμούς για την υπέρβαση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και 

γυναικών 

 να μάθουν καλές πρακτικές για την επίτευξη ίσων ευκαιριών 

 να είναι σε θέση να διακρίνουν μεταξύ παραδοσιακών και φιλικών προς το φύλο 

κοινωνιών 

 

 

Περιγραφή δεξιοτήτων/γνώσεων 

Δημιουργήστε έναν κατάλογο με τις δεξιότητες/βάσεις γνώσεων που θέλετε να βελτιώσουν οι 

μαθητές σας και δώστε μια σύντομη περιγραφή για κάθε μία. 

 

1.Κατανοείστε των κύριων εννοιών για τα ζητήματα φύλου 

Μέσω της κατανόησης των κύριων λέξεων-κλειδιών του Γλωσσάρι Ίσων Ευκαιριών:  

Θετική δράση, Ικανότητα, Ευθύνες φροντίδας, Παιδικός γάμος, Πολιτικά δικαιώματα, Διακρίσεις, 

Όργανα ισότητας, Τυπική και ουσιαστική ισότητα, Δείκτες ισότητας των φύλων, Μισθολογικό 

χάσμα μεταξύ των φύλων, Άτυπη εργασία, Επίμονες ανισότητες, Στερεότυπα, Φαύλος κύκλος, 

Καθολικό δικαίωμα ψήφου, Κράτος πρόνοιας φιλικό προς τις γυναίκες, θα είστε πιο σίγουροι 

για την κατανόηση και τη συζήτηση θεμάτων φύλου στη χώρα υποδοχής σας.  

 

2.Μάθετε τα κύρια εμπόδια για την υλοποίηση της ισότητας ευκαιριών  

                                                           
1 Προσαρμοσμένο από το έργο PROM-PAR της ΕΕ, Ενότητα IV για τα κοινωνικά ζητήματα  
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Γνωρίζοντας τα κύρια εμπόδια των ευρωπαϊκών κοινωνιών που εμποδίζουν την παροχή ίσων 

ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα έχετε μεγαλύτερη επίγνωση των διακρίσεων και των 

αιτιών που προκαλούν τις καταστάσεις ανισότητας.  

 

3.Γνωρίστε τα κύρια μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων  

Αυτή η δεξιότητα θα σας βοηθήσει να δώσετε πρακτικά παραδείγματα και μέσα για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων.  

Θα είστε σε θέση να κατανοήσετε καλύτερα τον μηχανισμό των ίσων ευκαιριών και να γνωρίσετε 

το σύστημα κατά των διακρίσεων στις ευρωπαϊκές χώρες.  

 

 

 

 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Κάθε δραστηριότητα περιλαμβάνει αναγνωστικό υλικό, ένα βίντεο προς 

παρακολούθηση και μια τελική δραστηριότητα γραφής. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Διάρκεια: 60 λεπτά. 

Υλικό: στυλό και χαρτί, φορητός υπολογιστής. 

 

1.1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Τι σημαίνει ίσες ευκαιρίες; 

 

Οι ίσες ευκαιρίες αποσκοπούν στην προώθηση της ένταξης και της συμμετοχής των 

μειονοτικών ομάδων στην κοινωνία. Η ίση μεταχείριση αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα 

σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους. 

Χάρη στα εθνικά συντάγματα και τις διεθνείς συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταπολεμά τις 

διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού. 
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Διακρίσεις λόγω φύλου 

 

Γιατί έχει σημασία η ισότητα των φύλων; 

 Εάν μια ομάδα υφίσταται διακρίσεις, υποφέρουν και οι άλλες ομάδες. 

Διακρίσεις σημαίνει να αντιμετωπίζεται μια ομάδα λιγότερο ευνοϊκά από μια άλλη λόγω φύλου, 

εθνικότητας, φυλής, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

Οι γυναίκες είναι η ομάδα που υφίσταται διακρίσεις σε όλους τους τομείς:  

στην εργασία - κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες παρά τα ίδια προσόντα και ικανότητες- 

στον ιδιωτικό τομέα - όπου αναλαμβάνουν τις δουλειές του σπιτιού και συχνά υφίστανται 

ενδοοικογενειακή βία-  

στη δημόσια σφαίρα - υποεκπροσωπούνται. 

Έτσι, οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.  

 

 
 

Η βελτίωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών θα επιφέρει ευημερία και ανάπτυξη 

για όλους. 

 

 

Ποιοι είναι οι δείκτες που μας επιτρέπουν να μετρήσουμε την πρόοδο του κράτους όσον 

αφορά την ισότητα των φύλων; 
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Σε διεθνές επίπεδο, έχουν προσδιοριστεί έξι στοιχεία για τον ορισμό των πτυχών της ισότητας 

των φύλων: εργασία, χρήμα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων με πολύ αργούς 

ρυθμούς. Με βαθμολογία του δείκτη ισότητας των φύλων 67,4 στα 100, η ΕΕ έχει ακόμη πολλά 

περιθώρια βελτίωσης.  

 

 

 
 

Οι προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή 

είναι επομένως πολλαπλές: οι γυναίκες πρέπει να μπορούν να σπουδάζουν, να εργάζονται, να 

κερδίζουν και να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις, να έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην 

οικογένεια και στα ενδιαφέροντά τους, να μπορούν να φροντίζουν τον εαυτό τους και να έχουν 

πρόσβαση στη δημόσια υγεία. 

Για να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρέπει επομένως να 

δράσουμε σε πολλά μέτωπα: αλλαγή της νοοτροπίας και της κουλτούρας ανδρών και 

γυναικών, ανάπτυξη του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος, εφαρμογή των νόμων περί 

ισότητας, ενίσχυση των δυνατοτήτων του κράτους πρόνοιας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. 
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Κατανομή ρόλων και διακρίσεις στην εργασία 

 

Στο παρελθόν ήταν συνηθισμένο οι άνδρες να κατέχουν δημόσιους ρόλους, όπως οι δάσκαλοι, 

οι πολιτικοί, οι διευθυντές εταιρειών, οι δικαστές, οι καλλιτέχνες και οι επιστήμονες, ενώ οι γυναίκες 

να κατέχουν ιδιωτικούς ρόλους, στην οικογένεια, όπου ήταν μητέρες, νοικοκυρές, ασχολούμενες 

με τα καθήκοντα φροντίδας. 

Τον περασμένο αιώνα, οι γυναίκες εγκατέλειψαν την οικιακή σφαίρα χάρη στην εξέλιξη των 

εθίμων και του πολιτισμού, την ευκαιρία να σπουδάσουν, να εργαστούν και να είναι οικονομικά 

ανεξάρτητες.  

Το υποχρεωτικό δημόσιο σχολείο για όλους, τα πανεπιστήμια που είναι ανοικτά στις γυναίκες, η 

ένταξή τους στην αγορά εργασία, επέτρεψαν να γεφυρωθεί εν μέρει το χάσμα μεταξύ ανδρικού 

και γυναικείου φύλου. 

 

 
 

 

Ωστόσο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για ίδια προσόντα 

και θέσεις εργασίας (μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων), ασχολούνται κυρίως με 

καθήκοντα φροντίδας, όπως η ανατροφή των παιδιών, των ηλικιωμένων και οι οικιακές 

εργασίες (υποχρεώσεις φροντίδας), εκτελούν κατά μέσο όρο 4 ώρες ημερησίως μη αμειβόμενη 

οικιακή εργασία που δεν αναγνωρίζεται (απλήρωτη εργασία), εργάζονται συχνά χωρίς 

σύμβαση (άτυπη εργασία), συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (οριζόντιος και 

κάθετος διαχωρισμός των φύλων) και συχνά υφίστανται κακοποίηση τόσο στην οικογένεια όσο 

και στην εργασία (mobbing, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία). 
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Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί οι ανισότητες μεταξύ 

ανδρών και γυναικών δεν έχουν εξαλειφθεί ακόμη μέχρι το 2022; 

 

Εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου 

 

Τα ΜΟΝΤΕΛΑ που διαιωνίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια επέτρεψαν την εδραίωση μιας 

πατριαρχικής, ιεραρχικής και άνισης κουλτούρας, όπου η κυρίαρχη θέση του άνδρα έναντι της 

γυναίκας δικαιολογείται ως φυσική και όχι ως κοινωνική κατασκευή. 

Αν αναλύσουμε τα σχολικά συστήματα, την οικογενειακή διαπαιδαγώγηση, τις συνήθειες της 

κοινότητας και την αγορά εργασίας, συνειδητοποιούμε πόσο θεμελιώδη ρόλο παίζουν τα 

στερεότυπα. 

Τα στερεότυπα διαιωνίζουν κοινωνικούς μηχανισμούς και πολιτισμικά πρότυπα που εδραιώνουν 

την παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών και γυναικών, συμπεριλαμβανομένων 

των ακόλουθων πρακτικών: 
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 Η οικογενειακή εκπαίδευση αναπτύσσει τυπικούς γυναικείους και ανδρικούς ρόλους και 

παιχνίδια που αναπαράγουν τα παραδοσιακά πρότυπα, 

 Τα σχολικά προγράμματα σπουδών, οι μέθοδοι και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεν 

ενθαρρύνουν την αλλαγή των εκπαιδευτικών επιλογών, με αποτέλεσμα ορισμένα 

μαθήματα να συνεχίζουν να παρουσιάζουν χάσμα υπέρ των αγοριών, π.χ. Φυσικές 

Επιστήμες, Τεχνολογία, και άλλα, χάσμα υπέρ των κοριτσιών, π.χ. Γλώσσες, 

ανθρωπιστικά μαθήματα,  

 Η αγορά εργασίας επιβραβεύει όσους δεν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις σε σχέση 

με όσους έχουν παιδιά  

 Οι χώροι εργασίας δεν διαθέτουν ευέλικτα ωράρια, κυλικεία ή παιδικούς σταθμούς, 

 Η μεγαλύτερη προτίμηση των ανδρών να μετακινηθούν σε επιχειρήσεις και θέσεις με 

υψηλότερες αποδοχές- η επικράτηση των γυναικών σε χαμηλά αμειβόμενα 

επαγγέλματα λόγω της μεγαλύτερης φροντίδας της οικογένειας, ενισχύοντας τον 

εργασιακό διαχωρισμό, 

 Οι δημόσιες συγκοινωνίες και υπηρεσίες έχουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και δεν 

διευκολύνουν την εργασία πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες, 

 Υπάρχει έλλειψη υπηρεσιών παιδιού και οικογένειας, οπότε η γυναίκα πρέπει να 

αντικαταστήσει τις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας, 

 Ο ελεύθερος χρόνος των γυναικών αφιερώνεται στην οικογένεια, ενώ των ανδρών στα 

χόμπι και την εκπαίδευση, 

 Σε πολλά κράτη το έθιμο του παιδικού γάμου νύφης εξακολουθεί να αποτελεί πρακτική: 

σχεδόν οι μισές (45%) από όλες τις γυναίκες ηλικίας 20-24 ετών ανέφεραν ότι έχουν 

παντρευτεί πριν από την ηλικία των 18 ετών. Σχεδόν ένα στα πέντε κορίτσια (17%) 

παντρεύεται πριν από την ηλικία των 15 ετών. (Unicef 2020)  

 

Όλες αυτές οι συνήθειες ενισχύουν τα παραδοσιακά πρότυπα, με ανδρικά και γυναικεία 

στερεότυπα. 
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Μια αλλαγή στη νοοτροπία, στις συμπεριφορές, στις σχέσεις και στα εκπαιδευτικά συστήματα 

θα έσπαγε τον φαύλο κύκλο! 

 
 

1.2 VIDEO  

 

Μάθετε περισσότερα Μια σύντομη επισκόπηση του γυναικείου αγώνα της Ισλανδίας κατά των 

πολιτικών και εκπαιδευτικών διακρίσεων, "Έχει το έθνος των Βίκινγκς της Ισλανδίας γίνει μια 

φεμινιστική ουτοπία;" www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 

1.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ας σκεφτούμε για τη δική μας εμπειρία και ας γράψουμε μια σελίδα ημερολογίου. 

  

1) Έχετε υποστεί ποτέ διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, φυλής ή 

εθνικότητας; αν ναι, πού; (στο σπίτι, στο σχολείο, στην εργασία, σε δημόσιο χώρο, στη δημόσια 

ή κοινωνική ζωή);  

2) Έχετε κάνει ποτέ διακρίσεις εις βάρος κάποιου; αν ναι, γιατί; 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ 

Διάρκεια: 45 λεπτά. 

Υλικό: στυλό και χαρτί, υπολογιστής. 

 

http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
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2.1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Οι αλλαγές στη θέση των γυναικών δεν θα ήταν δυνατές χωρίς ένα ισχυρό τοπικό, εθνικό και 

διεθνές κίνημα βάσης που κινητοποίησε τις γυναίκες τους τελευταίους τρεις αιώνες. 

Το 1791 η Γαλλίδα ακτιβίστρια Olympe de Gouges έγραψε τη "Διακήρυξη των Δικαιωμάτων της 

Γυναίκας και της γυναίκας πολίτη", ως απάντηση στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και του πολίτη του 1789 που δεν εξέταζε τα δικαιώματα των γυναικών. 

 

 
 

Τον εικοστό αιώνα, οι γυναίκες οργανώθηκαν στις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία και τη Βόρεια Ευρώπη 

για να διεκδικήσουν πολιτικά δικαιώματα. Έτσι, γεννήθηκαν οι σουφραζέτες που ζητούν το 

δικαίωμα ψήφου και το φεμινιστικό κίνημα που ζητά την ισότητα των φύλων και την αναγνώριση 

των πολιτικών δικαιωμάτων. 

Η καθολική ψηφοφορία, το δικαίωμα ψήφου για άνδρες και γυναίκες, καθιερώθηκε σε διάφορα 

χρόνια σε διάφορα έθνη ανάλογα με το επίπεδο της δημοκρατίας και την ενεργητικότητα των 

πολιτικών κινημάτων και κομμάτων. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_the_Female_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Woman_and_the_Female_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen
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Το φεμινιστικό κίνημα της δεκαετίας του 1970 διεκδίκησε το δικαίωμα επιλογής εργασίας, 

εκπαίδευσης, διαζυγίου, ιδιοκτησίας, μητρότητας, ίσων μισθών, καταπολέμησης της βίας κατά 

των γυναικών. 

 

Η αναγνώριση νέων δικαιωμάτων για τις γυναίκες δημιούργησε επίσης εθνικές θεσμικές δομές, 

τους φορείς ισότητας, με στόχο την προώθηση και την παρακολούθηση των ίσων ευκαιριών 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  

 

Παράλληλα με το αίτημα για τυπικά δικαιώματα, τα φεμινιστικά κινήματα απαίτησαν επίσης 

αλλαγή νοοτροπίας και αναγνώριση της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας, καθώς και 

ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για τους γονείς, προκειμένου να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων 

και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δημιουργήθηκε το κέντρο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα 

των Φύλων με στόχο την ανάλυση και τη σύγκριση των εθνικών εξελίξεων στον τομέα των ίσων 

ευκαιριών.  

Επιπλέον, σε όλα τα κράτη δημιουργήθηκαν Ενώσεις, ΜΚΟ, κοσμικοί και θρησκευτικοί σύλλογοι 

για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, στην οικογένεια 

και στην πολιτική. 

 

2.2 VIDEO 

 

Μια παγκόσμια ιστορία των δικαιωμάτων των γυναικών 

www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

2.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ας σκεφτούμε για τη δική μας εμπειρία και ας γράψουμε μια σελίδα 

ημερολογίου. 

1) Γνωρίζετε γυναίκες πολιτικούς ή προέδρους ενώσεων;  

2) Πιστεύετε ότι η πολιτική είναι ευκολότερη για μια γυναίκα τώρα ή ήταν ευκολότερη για 

την εποχή της προγιαγιάς σας; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑ 3: ΘΕΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ 

Διάρκεια: Διάρκεια: 45 λεπτά. 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
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Υλικό: στυλό και χαρτί, φορητός υπολογιστής. 

 

 

3.1 ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στον 

πολιτισμό, τη νομοθεσία και την κοινωνία, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 

πάντα παρούσες, όπως αποδεικνύεται από τον Δείκτη Φύλου 2020. 

Συνεπώς, η ύπαρξη των ίδιων νόμων για όλους και η παροχή των ίδιων ευκαιριών σε όλους δεν 

αρκεί για να εξαλειφθούν τα μειονεκτήματα εκείνων που έχουν υποστεί διακρίσεις για φυσικά ή 

ιστορικά αίτια. 

Εκτός από τους νόμους για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και τις πολιτιστικές και νοητικές 

αλλαγές, χρειαζόμαστε αναγκαστικούς, δομικούς μηχανισμούς που να καθιστούν δυνατή την 

αλλαγή της φυσικής πορείας των ευάλωτων υποκειμένων. 

 
Οι θετικές δράσεις είναι προσωρινά μέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων 

που συνδέονται με συγκεκριμένα προσωπικά χαρακτηριστικά, με σκοπό την εξασφάλιση 

πλήρους ισότητας στην πράξη. Χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της διαδικασίας της 

ισότητας, η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση των τυπικών δικαιωμάτων για τα υποκείμενα ή τις 

ομάδες που λόγω της ιστορίας ή της φύσης τους διαθέτουν λιγότερα εφόδια από άλλους.  

Η βασική ιδέα είναι να δοθούν περισσότερα σε εκείνους που είχαν λιγότερα, προκειμένου να 

αντιπαρατεθούν οι φυσικές σχέσεις εξουσίας. 

 

Οι θετικές δράσεις γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να 

καταπολεμηθεί ο φυλετικός διαχωρισμός των εθνικών μειονοτήτων.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έννοια της θετικής δράσης εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 και 

συνδέθηκε αρχικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων και στη συνέχεια με την 

"ουσιαστική" ισότητα ανδρών και γυναικών στον εργασιακό χώρο. 

 

Η παρουσία των εθνοτικών μειονοτήτων στις ΗΠΑ αυξήθηκε στην πολιτική και σε ηγετικούς 

ρόλους κατά τη διάρκεια 40 ετών αντίστροφης διάκρισης, χάρη σε κανονισμούς που εκτιμούσαν 

την παρουσία τους στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας. 

Ακόμη και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η είσοδος των γυναικών στη δημόσια ζωή έχει 

επιταχυνθεί χάρη στην εισαγωγή "ποσοστώσεων", ενός ελάχιστου αριθμού που καθορίζεται 

από το νόμο για την παρουσία των γυναικών στα όργανα πολιτικής εκπροσώπησης και στα 

κέντρα λήψης αποφάσεων. 
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Τα μέτρα θετικής δράσης χρησιμοποιούνται επίσης για την ενθάρρυνση των γυναικών να 

κάνουν επιστημονικές σπουδές, να σταδιοδρομήσουν, να επενδύσουν στην επιχειρηματικότητα, 

να επανεκπαιδευτούν μετά τη μητρότητα, μέσω της χορήγησης υποτροφιών, στοχευμένων 

μαθημάτων κατάρτισης, της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε πιστώσεις, της δημιουργίας 

εταιρικών παιδικών σταθμών, της χρηματοδότησης ad hoc, της σύστασης επιτροπών ίσων 

ευκαιριών. 

 

 

3.2 ΒΙΝΤΕΟ 

Η ιστορία της Μαλάλα, ένα παράδειγμα ακτιβισμού των νέων γυναικών  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

3.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ας σκεφτούμε για τη δική μας εμπειρία και ας γράψουμε μια σύντομη σελίδα 

ημερολογίου. 

 

Σκεφτείτε τις μεγάλες μεταναστεύσεις του σημερινού κόσμου. Πολλοί λαοί έρχονται στην Ευρώπη 

επειδή φεύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Για να ενσωματωθούν στις χώρες στις οποίες 

έρχονται, χρειάζονται ειδική βοήθεια, όπως υποτροφίες, μαθήματα γλώσσας, οικογενειακά 

επιδόματα, υποστήριξη για ένα σπίτι και μια θέση εργασίας. Χωρίς αυτά τα μέτρα θετικών 

δράσεων, η διαδικασία ένταξης θα ήταν πολύ μακρά και γεμάτη εμπόδια, ιδίως για τις γυναίκες. 

1) Γνωρίζετε ή γνωρίζετε κάποιον που έχει επωφεληθεί από μια θετική ενέργεια από ένα 

ευρωπαϊκό κράτος; 

2) Πιστεύετε ότι ο Μπαράκ Ομπάμα θα είχε γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής ακόμη και χωρίς τις πολιτικές θετικής δράσης από τη δεκαετία του 1960 και μετά; 

 

Δραστηριότητες για την επικύρωση της κατανόησης του περιεχομένου (δεξιότητα + 

αντίστοιχη δραστηριότητα) 

 

Βρείτε τη χώρα στην οποία ζείτε στον ιστότοπο του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, 

προκειμένου να συγκρίνετε τη βαθμολογία με άλλα κράτη. Σε ποια χώρα ζουν καλύτερα οι 

γυναίκες;   

 

 https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-

equality-bodies/ 

 

Είναι σημαντικό να καταγγέλλεται στις ενώσεις ή στις αρμόδιες αρχές κάθε μορφή 

διάκρισης που υφίσταται εντός της οικογένειας, στην εργασία ή στο κοινό. 

 

Τι κάνετε αν σας κάνουν διακρίσεις; Ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

1-Συλλέξτε τα αποδεικτικά στοιχεία των διακρίσεων (δεδομένα ή μάρτυρες), 

2- Αναζητήστε μια τοπική ένωση κατά των διακρίσεων, ένα συνδικάτο, ένα κέντρο κατά της 

βίας, 

3- Αναζητήστε ένα ίδρυμα ίσων ευκαιριών,  

4 - Γράψτε μια λεπτομερή έκθεση μαζί με την ένωση/το ίδρυμα ισότητας που θα χειριστεί 

την καταγγελία. 

Βρείτε τον φορέα ισότητας της χώρας σας για να επικοινωνήσετε σε περίπτωση 

διακρίσεων! 

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/
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Πρακτικές πληροφορίες -Μελέτες περιπτώσεων- Βίντεο σχετικά με ευκαιρίες 

κατάρτισης/χρήσιμες επαφές, τηλέφωνα και διευθύνσεις για περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των 

δεξιοτήτων. 

 

 Μια παγκόσμια ιστορία των δικαιωμάτων των γυναικών  

       www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8 

 

 Το δεύτερο φύλο της Σιμόν ντε Μποβουάρ 

         www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs 

 

 Μια σύντομη επισκόπηση του γυναικείου αγώνα της Ισλανδίας κατά των 

πολιτικών και εκπαιδευτικών διακρίσεων, "Έχει το έθνος των Βίκινγκς της Ισλανδίας 

γίνει μια φεμινιστική ουτοπία;" 

www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614 

 

 Πώς τα καταφέρνει η Ευρώπη όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την 

ισότητα των φύλων; www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo 

 

 Η ιστορία της Μαλάλα, ένα παράδειγμα ακτιβισμού των νέων γυναικών  

https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o 

 

 

ΚΟΥΙΖ (ερωτήσεις σωστού/λάθους, πολλαπλής επιλογής) 

Διάρκεια: 30 λεπτά. 

 

Ερώτηση 1-Ποιοι είναι οι 6 δείκτες του δείκτη ισότητας των φύλων που μετρούν το επίπεδο 

συμμετοχής των γυναικών σε έναν δημόσιο τομέα;  

α-Ομορφιά, χρήματα, αθλητισμός, αγαθά, κληρονομιά, επικοινωνία 

β-Εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, δύναμη και υγεία. 

γ-Γάμος, διαζύγιο, έκτρωση, οικογένεια, φίλοι, σπίτι 

 

Ερώτηση 2-Ποιες είναι οι συνθήκες που επιτρέπουν στις γυναίκες να ασχοληθούν με την 

πολιτική; 

α-Οικουμενική ψήφος, δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια, ώριμο κράτος πρόνοιας 

β-Γάμοι σε ανήλικη ηλικία, πολυμελής οικογένεια, γέννηση σε ευρωπαϊκές χώρες 

γ-νόμοι για τις ίσες ευκαιρίες, γάμος με επιχειρηματία, κοινωνικά δίκτυα 

 

Ερώτηση 3-Τι σημαίνει το καθολικό δικαίωμα ψήφου;   

α-Νέα καταστροφική παγκόσμια πανδημία  

β-Η δυνατότητα ψήφου για άνδρες και γυναίκες 

γ-μια γενική ταλαιπωρία ανδρών και γυναικών 

 

Ερώτηση 4: Τι σημαίνει θετική δράση; 

α-Να εκτελείτε καλά μια εργασία σε μια πολυπολιτισμική κατάσταση 

β-Μέτρα για μη επιστρεπτέα δάνεια 

γ-Μέτρα αντιστάθμισης για τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις 

http://www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8
http://www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs
http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
http://www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
http://www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo
https://www.youtube.com/watch?v=FnloKzEAX7o
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Ερώτηση 5 - Για ποιο λόγο υπάρχει θετική δράση; 

α-Ευνοεί αυτούς που δεν το αξίζουν, βοηθάει αυτούς που δεν έχουν ικανότητες, βάζει τα δύο 

φύλα σε ανταγωνισμό 

β-Χορήγηση χρηματοδότησης στις γυναίκες και όχι στους άνδρες, επιβολή των φυσικών 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών διαδρομών των γυναικών, δημιουργία προνομιούχων 

ομάδων, 

γ-ευνόηση όσων έχουν βρεθεί σε μειονεκτική θέση, σπάσιμο του φαύλου κύκλου των 

διακρίσεων, επιτάχυνση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

 

Ερώτηση 6 : Τι σημαίνει φαύλος κύκλος; 

α-Αν αρχίσεις να διαμαρτύρεσαι για ένα δικαίωμα, δεν θα ξεφύγεις ποτέ από αυτό 

β-Η συνθήκη της αρχικής ανισότητας μπορεί να προστεθεί σε άλλες φυσικές, πολιτιστικές ή 

κοινωνικές διακρίσεις 

γ-Το να βρίσκεσαι πάντα σε μια ομάδα μπορεί να γίνει βίτσιο 

 

Ερώτηση 7 : Πώς επηρεάζουν τα στερεότυπα τις επιλογές μας; 

α-Μας επιτρέπουν να ακούμε καλή μουσική 

β-Δημιουργούν ρόλους, συνήθειες και μοτίβα που θεωρούμε φυσικά 

γ-Μας δίνουν συμβουλές για ψώνια 

 

Ερώτηση 8: Ποιος είναι ο σκοπός του φεμινιστικού κινήματος; 

α-Ο πόλεμος των φύλων, 

β-Κάνοντας τις γυναίκες να κερδίζουν περισσότερα από τους άνδρες, 

γ-Εγκαθίδρυση ισότιμων σχέσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών 

 

Ερώτηση 9 : Ποιο είναι το πρώτο βήμα για την καταγγελία μιας διάκρισης λόγω φύλου;  

α-Συλλογή αντικειμενικών δεδομένων που επιτρέπουν τη διάκριση (στατιστικά στοιχεία, 

καταγραφή συνεντεύξεων, φωτογραφίες καταστάσεων)  

β-Συζητώντας σχεδόν 50 λεπτά για τις διακρίσεις μου με έναν φίλο 

γ-γραφή ανώνυμης αλληλογραφίας σε τοπική εφημερίδα  

 

Ερώτηση 10 : Ποιες από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; 

α-Η τυπική ισότητα αρκεί για να ξεπεραστούν οι διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών 

β-Το γεγονός ότι είμαι γυναίκα, φτωχή και αγράμματη μου επιτρέπει να γίνω δικαστής 

γ- Οι άνδρες και οι γυναίκες κάνουν διαφορετικές δουλειές επειδή είναι φυσικό να κάνουν 

δ-Οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο επειδή εργάζονται λιγότερο, έχουν λιγότερα προσόντα, 

έχουν περισσότερες απουσίες και δεν είναι τόσο ικανές όσο οι άνδρες 

ε- Οι νόμοι περί ίσων ευκαιριών λειτουργούν εάν είναι δεσμευτικοί και όχι απλώς προαιρετικοί 

στ- Τα κορίτσια παίζουν με κούκλες και τα παιδιά με όπλα γιατί είναι καλό για την υγεία και 

μεγαλώνουν υγιή. 

 

Σωστές απαντήσεις: 

1-β,2-α,3-β,4-γ,5-γ,6-β,7-β,8-γ,9-α, 10-ε 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Οικονομικός Σχεδιασμός 

 
 

Σύνοψη / Περίληψη 

 

Αυτή η ενότητα στοχεύει να διδάξει στις μετανάστριες τις βασικές έννοιες της 

δημοσιονομικής ευθύνης και του οικονομικού σχεδιασμού. Ο οικονομικός 

προγραμματισμός είναι μια μεγάλη έννοια που περιλαμβάνει πράγματα όπως ο 

προϋπολογισμός, ο προγραμματισμός της συνταξιοδότησης, η αποταμίευση, η 

ασφάλιση και η απαλλαγή από το χρέος. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είστε ειδικός 

στον οικονομικό προγραμματισμό για να έχετε μια σταθερή αντίληψη σχετικά με το τι 

σημαίνει καθεμία από αυτές τις έννοιες και πώς σας επηρεάζουν. Η απόκτηση 

βασικής κατανόησης του οικονομικού σχεδιασμού θέτει τις βάσεις για μια σταθερή 

οικονομική βάση για να γίνετε οικονομικά αυτόνομοι εσείς και η οικογένειά σας. 

 

 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας αυτοκατευθυνόμενης μάθησης οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση: 

 

• να θέτουν οικονομικούς στόχους 

• να μάθουν τους βασικούς κανόνες για να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι 

• να καταρτίζουν προϋπολογισμό και να παρακολουθούν τα χρήματά τους  

• να χρησιμοποιούν τον κανόνα 50-30-20 

 

 

Περιγραφή δεξιοτήτων/γνώσεων 

Δημιουργήστε μια λίστα με τις δεξιότητες/γνώσεις που θέλετε να βελτιώσουν οι 

μαθητές σας και παρέχετε μια σύντομη περιγραφή για κάθε μία 

 

1. Κατανοείστε τον οικονομικό προγραμματισμό 

Αυτή η ενότητα θα σας δώσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη σωστή διαχείριση 

και ανάπτυξη των οικονομικών τους. Αυτό θα σας δώσει αυτοπεποίθηση και 

οικονομική ανεξαρτησία. 

 

2.Μάθετε πώς να καταρτίσετε τον προϋπολογισμό αποτελεσματικά 

Θα αποκτήσετε γνώσεις για το πώς να θέσετε οικονομικούς στόχους, να τους τηρήτε 

και να κάνετε τον προϋπολογισμό αποτελεσματικά, ώστε να μην συνεχίσετε να ζείτε 

από επιταγή σε επιταγή. 

 

3.Μάθετε να είστε υπόλογες για τις δαπάνες σας 

Αυτή η ικανότητα θα σας βοηθήσει να γίνετε υπεύθυνοι για τις ενέργειές σας όσον 

αφορά τις δαπάνες και να αντιμετωπίσετε τα οικονομικά σας ζητήματα μια για πάντα. 
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Εισαγωγή στην οικονομική ευεξία από το «Clever Girl Finance» 

(www.clevergirlfinance.com) 

 

Το “Clever Girl Finance” παρέχει υποστήριξη και ενθάρρυνση σε όσους 

επικεντρώνονται στην ανάληψη των προσωπικών τους οικονομικών, στην εξόφληση 

του χρέους και στην οικοδόμηση πραγματικού πλούτου. Δείτε αυτό το εισαγωγικό 

βίντεο με τίτλο "Τι σας εμποδίζει να επιτύχετε οικονομική επιτυχία;" και ξεκινήστε το 

προσωπικό σας ταξίδι για να γίνετε οικονομικά ανεξάρτητοι (σημ. τα videos είναι στην 

αγγλική γλώσσα). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clevergirlfinance.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RzAxso_D63Y
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Δραστηριότητα 1 

Διάρκεια: μία ώρα. 

Υλικά: στυλό και χαρτί, ένας φορητός υπολογιστής. 

 

Η ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της “Clever Girl Finance”, Bola Sokunbi, 

παρουσιάζει 17 ιδέες για εξοικονόμηση χρημάτων κάθε μήνα. Η Bola είναι 

Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης (CFEI), οικονομικός 

ειδικός, συγγραφέας, επηρεαστής μέσων κοινωνικής δικτύωσης και Ιδρύτρια και 

Διευθύνουσα Σύμβουλος της CGF (https://clevergirlfinance.com), μιας πλατφόρμας 

που ενδυναμώνει και εκπαιδεύει τις γυναίκες να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία 

προκειμένου να ζουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους. 

Δείτε το παρακάτω βίντεο και γράψτε τις ιδέες που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 

για τις προσωπικές σας αποταμιεύσεις κάθε μήνα. Δημιουργήστε ένα ημερολόγιο 

χρηματοοικονομικής παιδείας όπου θα σημειώνετε συμβουλές σχετικά με τον 

χρηματοοικονομικό γραμματισμό και ιδέες για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε 

χρήματα και να αποταμιεύσετε μερικά για μια βροχερή μέρα. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&

index=7 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=UjvdlELdw_c&list=RDCMUCXpAvdmdMHiwVtG9R05qFig&index=7
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Μάθε να καταρτίζεις προυπολογισμό αποτελεσματικά 

Διάρκεια: μία ώρα. 

Υλικά: στυλό και χαρτί, ένας φορητός υπολογιστής. 

 

Όταν ζεις από επιταγή  σε επιταγή, προσπαθείς συνεχώς να τα βγάλεις πέρα ή ξεμένεις 

από χρήματα πριν από το τέλος του μήνα. Μπορεί να είναι αγχωτικό, επειδή αισθάνεστε 

ότι δεν έχετε ποτέ αρκετά για να καλύψετε όλους τους λογαριασμούς σας και να 

αγοράσετε αυτά που χρειάζεστε ή θέλετε κάθε μήνα. Εάν αυτή είναι η πραγματικότητά 

σας, είναι σχεδόν αδύνατο να προχωρήσετε οικονομικά. Ίσως να μην μπορείτε να 

χειριστείτε ούτε μια έκτακτη ανάγκη ύψους 200 ευρώ. Συχνά, καταλήγετε να κάνετε 

υπερβολικές δαπάνες και να έχετε περισσότερα χρέη κάθε μήνα. 

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να μάθετε να καταρτίζετε τον προϋπολογισμό 

αποτελεσματικά. Οποιοσδήποτε μπορεί να γράψει έναν μηνιαίο προϋπολογισμό. 

Ωστόσο, η κατάρτιση ενός προϋπολογισμού και η τήρησή του είναι δύο εντελώς 

διαφορετικά πράγματα. Όταν κάνετε τον προϋπολογισμό σας αποτελεσματικά, 

παρακολουθείτε τις δαπάνες σας και σταματάτε να ξοδεύετε όταν ξεμείνετε από 

χρήματα. 

 

Ένας προϋπολογισμός που πραγματικά λειτουργεί έχει όλα τα έξοδά σας 

ενσωματωμένα, έτσι ώστε να μην εκπλαγείτε όταν οφείλετε τα τέλη κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου σας και τους φόρους σας ή όταν πρέπει να πληρώσετε τα ασφάλιστρά 

σας. Σας βοηθά επίσης να αντιμετωπίσετε τους μεταβλητούς λογαριασμούς, όπως 

υψηλότερους λογαριασμούς θέρμανσης το χειμώνα και υψηλότερους λογαριασμούς 

κλιματισμού το καλοκαίρι. 

 

Αυτό είναι το μεγαλύτερο βήμα που μπορείτε να κάνετε για να σταματήσετε να ζείτε από 

επιταγή σε επιταγή. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μην έχετε περιόδους που 

τρελαίνεστε με τα έξοδα και να καταλήγετε να χαλάτε όλα τα χρήματά σας για τον 

υπόλοιπο μήνα. Ο προϋπολογισμός δεν είναι μια εφάπαξ δράση. Θα πρέπει να είναι 

κάτι στο οποίο συμμετέχετε ενεργά κάθε μέρα. Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τον 

προϋπολογισμό σας από μήνα σε μήνα για να λάβετε υπόψη τα μεγάλα έξοδα ή τις 

δικές σας συνήθειες δαπανών. 

 

Όταν ξέρετε πόσο εισόδημα έχετε διαθέσιμο, μπορείτε να αποφασίσετε πώς θα το 

ξοδέψετε. Όταν σκέφτεστε πού ξοδεύετε, έχετε τον έλεγχο των χρημάτων σας. Αυτό είναι 

το πρώτο βήμα για να το κάνετε να λειτουργεί όπως θέλετε, αντί να νιώθετε ότι ελέγχεστε 

από τα οικονομικά σας. 
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Κατεβάστε το υπόδειγμα προϋπολογισμού και συμπληρώστε το σύμφωνα με τα έσοδα 

και τα έξοδά σας. Μετά από μερικούς μήνες θα εμφανιστεί ένα μοτίβο και θα μπορείτε 

να δείτε πού ξοδεύετε υπερβολικά και πού μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα για να 

ζήσετε με όσα χρήματα έχετε διαθέσιμα και να μπορείτε να αποταμιεύσετε λίγα χρήματα 

για μια βροχερή μέρα. 

 

Budget Spreadsheet Excel.xlsx 

 

 

 

Πως να επιτύχεις με τον Προϋπολογισμό σου 

file:///C:/Users/gebruiker/AppData/Local/Temp/Budget%20Spreadsheet%20Excel.xlsx
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Financial Fitness Κουίζ 

Διάρκεια: μία ώρα. 

Υλικά: ένας φορητός υπολογιστής, αριθμομηχανή  

Θέλετε να βελτιώσετε τα προσωπικά σας οικονομικά; Ξεκινήστε κάνοντας αυτό το κουίζ 

για να πάρετε μια ιδέα για το πόσο καλά έχετε διαχειριστεί τα χρήματά σας μέχρι τώρα. 

Επιλέξτε τη βαθμολογία που περιγράφει καλύτερα τη συχνότητα των τρεχουσών 

πρακτικών οικονομικής διαχείρισης: 

5 = πάντα, 4 = συχνά, 3 = μερικές φορές, 2 = σπάνια, 1 = ποτέ 

Όταν τελειώσετε, προσθέστε τις βαθμολογίες σας για καθεμία από τις 20 παρακάτω 

ερωτήσεις. Η περίληψη στο τέλος του κουίζ θα σας πει πώς τα πάτε. 

   

1 Έχω έναν τραπεζικό λογαριασμό όψεως με τον οποίο 

πληρώνω λογαριασμούς. (γράψτε “5” για “ναι”και 

“1” για “όχι” για αυτήν την ερώτηση). 

 

 

2 Έχω αρκετά χρήματα κάθε μήνα για να πληρώσω το 

ενοίκιο / το δάνειό μου και άλλα έξοδα του 

νοικοκυριού. 

 

 

3 Έχω αρκετά χρήματα για να πληρώσω κάτι έκτακτο, 

όπως μια μεγάλη επιδιόρθωση στο αυτοκίνητό μου. 

 

 

4 Έχω δεσμευμένα έξοδα τουλάχιστον τριών μηνών σε 

έναν εύκολα προσβάσιμο λογαριασμό. 

 

 

5 Έχω ένα γραπτό σχέδιο (προϋπολογισμός) για να 

ξοδέψω ή/και να εξοικονομήσω χρήματα. 

 

 

6 Τηρώ οργανωμένο οικονομικό αρχείο έτσι ώστε να 

μπορώ να βρίσκω σημαντικά έγγραφα εύκολα. 

 

 

7 Γνωρίζω σε ποια κατηγορία φορολογίας εμπίπτω 

(π.χ., 15%, 25%). 

 

8 Πληρώνω όλο το υπόλοιπο των πιστωτικών μου 

καρτών προκειμένου να αποφεύγω χρεώσεις τόκων. 

 

 

9 Αποφεύγω τις παρορμητικές αγορές και δεν 

χρησιμοποιώ τις αγορές ως μορφή αναψυχής. 

 

 

10 Αποταμιεύω τακτικά για μακροπρόθεσμους 

οικονομικούς στόχους, όπως η εκπαίδευση για τα 

παιδιά μου, ένα σπίτι ή τη συνταξιοδότηση. 

 

 

 Σύνολοl:  
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Η βαθμολογία για το Financial Fitness κουίζ είναι ως εξής: 

Χρειάζεστε πολλή βοήθεια, αλλά μην απελπίζεστε. Ποτέ δεν είναι αργά για να αναλάβετε 

δράση για να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. 

0-10 βαθμοί -Χρειάζεσαι πολλή βοήθεια, αλλά μην απελπίζεσαι. Ποτέ δεν είναι αργά για 

να αναλάβεις δράση για να βελτιώσεις τα οικονομικά σας. 

11-20 βαθμοί – Οδεύεις σε οικονομικές δυσκολίες. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβεις 

δράση για να αντιστρέψεις την τάση. 

21-30 βαθμοί – Κάνεις καλή δουλειά στη διαχείριση των οικονομικών σου και έχεις κάνει 

κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

31-40 βαθμοί – Κάνεις καλή δουλειά και είσαι πάνω από το μέσο όρο στη διαχείριση των 

οικονομικών σου. 

41-50 βαθμοί – Είσαι σε εξαιρετική οικονομική κατάσταση. Συνέχισε την καλή δουλειά! 

Σημείωση: σε όσα έχετε βαθμολογήσει με 1, 2 ή 3 είναι ενέργειες που θα πρέπει να 

σκεφτείτε να κάνετε στο μέλλον για να βελτιώσετε τα οικονομικά σας. 

  

Δραστηριότητα 2 

 Ο κανόνας 50/30/20  

Ο προϋπολογισμός 50/30/20 είναι όμορφος στην απλότητά του. Μπορεί να σας 

βοηθήσει να χωρίσετε το εισόδημά σας σε κατηγορίες που διευκολύνουν την 

αποταμίευση. 

Τί είναι ο κανόνας 50/30/20; 

Ο κανόνας 50/30/20 είναι μια εύκολη μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμού που 

μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τα χρήματά σας αποτελεσματικά, απλά και 

βιώσιμα. Ο βασικός εμπειρικός κανόνας είναι να χωρίσετε το μηνιαίο εισόδημά σας 

μετά από φόρους σε τρεις κατηγορίες δαπανών: 50% για ανάγκες, 30% για επιθυμίες 

και 20% για αποταμιεύσεις ή εξόφληση χρεών. 

Διατηρώντας τακτικά τα έξοδά σας ισορροπημένα σε αυτούς τους κύριους τομείς 

δαπανών, μπορείτε να κάνετε τα χρήματά σας να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Και 

με μόνο τρεις κύριες κατηγορίες για παρακολούθηση, μπορείτε να εξοικονομήσετε 

χρόνο και άγχος να εξετάζετε τις λεπτομέρειες κάθε φορά που ξοδεύετε. 

Μια ερώτηση που ακούμε πολύ όταν πρόκειται για τον προϋπολογισμό είναι, "Γιατί δεν 

μπορώ να εξοικονομήσω περισσότερα;" Ο κανόνας 50/30/20 είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να λύσετε αυτόν τον πανάρχαιο γρίφο και να δημιουργήσετε δομημένες 

συνήθειες δαπανών. Μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων, 



WINGS 

Κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών 

___________________________________________________________________________ 

 
 

9 
 

είτε κάνετε αποταμίευση για μια βροχερή μέρα είτε εργάζεστε για να εξοφλήσετε το χρέος 

σας. 

Από που προέκυψε ο κανόνας 50/30/20;  

Ο κανόνας 50/30/20 προέρχεται από το βιβλίο του 2005, «All Your Worth: The Ultimate 

Lifetime Money Plan», που γράφτηκε από την σημερινή γερουσιαστή των ΗΠΑ 

Elizabeth Warren και την κόρη της, Amelia Warren Tyagi. 

Μετά από πάνω από 20 χρόνια έρευνας, οι Warren και Tyagi καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεστε έναν περίπλοκο προϋπολογισμό για να ελέγξετε τα 

οικονομικά σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εξισορροπήσετε τα χρήματά 

σας με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τους στόχους αποταμίευσης χρησιμοποιώντας 

τον κανόνα 50/30/20. 

 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs 

 

 

Πώς να καταρτίσετε τον προϋπολογισμό σας με βάση τον κανόνα 

50/30/20  

Ο κανόνας 50/30/20 απλοποιεί τον προϋπολογισμό διαιρώντας το εισόδημά σας μετά 

από φόρους σε τρεις μόνο κατηγορίες δαπανών: ανάγκες, επιθυμίες και αποταμιεύσεις 

ή χρέη. 

Γνωρίζοντας ακριβώς πόσα χρήματα πρέπει να δαπανήσετε για κάθε κατηγορία, θα 

είναι πιο εύκολο να τηρείτε τον προϋπολογισμό σας και θα σας βοηθήσει να κρατήσετε 

https://youtu.be/GkFpk6Bb7Vs
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υπό έλεγχο τις δαπάνες σας. Δείτε πώς φαίνεται ένας προϋπολογισμός που 

συμμορφώνεται με τον κανόνα 50/30/20: 

Δαπανήστε το 50% των χρημάτων σας σε ανάγκες  

Με απλά λόγια, οι ανάγκες είναι έξοδα που δεν μπορείτε να αποφύγετε - πληρωμές για 

όλα τα απαραίτητα που θα ήταν δύσκολο να ζήσετε χωρίς. Το 50% του εισοδήματός 

σας μετά από φόρους θα πρέπει να καλύπτει τα πιο απαραίτητα έξοδα. 

Οι ανάγκες μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Μηνιαίο ενοίκιο 

 Λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου 

 Μετακινήσεις 

 Ασφάλειες (για υγειονομική περίθαλψη, για το αυτοκίνητο) 

 Δόσεις δανείου 

 Βασικά είδη παντοπωλείου 

Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο εισόδημά σας μετά από φόρους είναι 1500 €, 750 € θα 

πρέπει να διατεθούν για τις ανάγκες σας. 

Αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο. Εάν διαπιστώσετε 

ότι οι ανάγκες σας αθροίζουν πολύ περισσότερο από το 50% του εισοδήματός σας 

από το σπίτι, ίσως μπορείτε να κάνετε κάποιες αλλαγές για να μειώσετε λίγο αυτά τα 

έξοδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι τόσο απλό όσο η αλλαγή με έναν διαφορετικό 

πάροχο ενέργειας ή η εύρεση μερικών νέων τρόπων εξοικονόμησης χρημάτων κατά 

την αγορά τροφίμων. Θα μπορούσε επίσης να σημαίνει βαθύτερες αλλαγές στη ζωή, 

όπως η αναζήτηση μιας λιγότερο δαπανηρής κατάστασης διαβίωσης. 

Δαπανήστε το 30% των χρημάτων σας σε εποθυμίες 

Με το 50% του εισοδήματός σας μετά από φόρους να καλύπτει τις πιο βασικές σας 

ανάγκες, το 30% του εισοδήματός σας μετά από φόρους μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την κάλυψη των επιθυμιών σας. Οι επιθυμίες ορίζονται ως μη ουσιώδη έξοδα—

πράγματα στα οποία επιλέγετε να ξοδέψετε τα χρήματά σας, αν και θα μπορούσατε να 

ζήσετε χωρίς αυτά αν χρειαστεί. 

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Γεύματα εκτός σπιτιού  

 Αγορά ρούχων 

 Διακοπές 

 Συνδρομή στο γυμναστήριο 

 Συνδρομές ψυχαγωγίας (Netflix, Cosmote, NOVA) 

 Παντοπωλεία (άλλα προϊόντα εκτός από τα απαραίτητα) 

Χρησιμοποιώντας το ίδιο παράδειγμα όπως παραπάνω, εάν το μηνιαίο εισόδημά σας 

μετά από φόρους είναι 1500 €, μπορείτε να ξοδέψετε 450 € για τα θέλω σας. Και αν 

ανακαλύψετε ότι ξοδεύετε πάρα πολλά για τα θέλω σας, αξίζει να σκεφτείτε ποια από 

αυτά θα μπορούσατε να περιορίσετε. 
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Επιπρόσθετα, η τήρηση του κανόνα 50/30/20 δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 

απολαύσετε τη ζωή σας. Σημαίνει απλώς να είστε πιο συνειδητοποιημένοι για τα 

χρήματά σας βρίσκοντας τους τομείς στον προϋπολογισμό σας όπου ξοδεύετε 

άσκοπα υπερβολικά. Αν έχετε σύγχυση σχετικά με το αν κάτι είναι ανάγκη ή επιθυμία, 

απλώς αναρωτηθείτε: «Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτό;» Εάν η απάντηση είναι ναι, 

αυτό είναι πιθανώς μια επιθυμία. 

Κρατήστε το 20% των χρημάτων σας για αποταμίευση 

Με το 50% του μηνιαίου εισοδήματός σας να καλύπτεται για τις ανάγκες σας και το 30% 

να διατίθεται για τις επιθυμίες σας, το υπόλοιπο 20% μπορεί να διατεθεί για την επίτευξη 

των αποταμιευτικών σας στόχων ή την εξόφληση τυχόν χρεών. Αν και οι ελάχιστες 

αποπληρωμές θεωρούνται ανάγκες, τυχόν επιπλέον αποπληρωμές μειώνουν το 

υπάρχον χρέος και τους μελλοντικούς τόκους σας, επομένως ταξινομούνται ως 

αποταμιεύσεις. 

Το να βάζετε στην άκρη το 20% της αμοιβής σας κάθε μήνα μπορεί να σας βοηθήσει 

να δημιουργήσετε ένα καλύτερο, πιο ανθεκτικό πρόγραμμα αποταμίευσης. Αυτό ισχύει 

είτε ο απώτερος στόχος σας είναι η οικοδόμηση ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης, η 

ανάπτυξη ενός μακροπρόθεσμου προσωπικού οικονομικού σχεδίου ή ακόμα και η 

προετοιμασία για προκαταβολή για ένα σπίτι. 

Και είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα μπορούν να αυξηθούν οι οικονομίες. Εάν 

φέρνετε στο σπίτι 1500 € μετά από φόρους κάθε μήνα, θα μπορούσατε να βάλετε 300 

€ στους στόχους αποταμίευσής σας. Σε μόλις ένα χρόνο, θα έχετε εξοικονομήσει 

σχεδόν 3600€! 

Πως να εφαρμόσετε τον κανόνα 50/30/20: ένα οδηγός βήμα προς 

βήμα 

Πώς χρησιμοποιείτε πραγματικά τον κανόνα 50/30/20; Για να εφαρμόσετε αυτόν τον 

απλό κανόνα προϋπολογισμού, θα πρέπει να υπολογίσετε την αναλογία 50/30/20 με 

βάση το εισόδημά σας και να κατηγοριοποιήσετε τις δαπάνες σας. Να πώς: 

1. Υπολογίστε το εισόδημά σας μετά από αφαίρεση φόρων 

Το πρώτο βήμα για να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα προϋπολογισμού 50/30/20 είναι 

να υπολογίσετε το εισόδημά σας μετά από φόρους. Εάν είστε ελεύθερος 

επαγγελματίας, το εισόδημά σας μετά τους φόρους θα είναι αυτό που κερδίζετε σε ένα 

μήνα, μείον τα επαγγελματικά σας έξοδα και το ποσό που έχετε διαθέσει για φόρους. 

Εάν είστε υπάλληλος με σταθερό μισθό, αυτό θα είναι ευκολότερο. Ρίξτε μια ματιά στο 

δελτίο μισθοδοσίας σας για να δείτε πόσα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό σας 

λογαριασμό κάθε μήνα. Εάν πληρώνεστε μέσω επιταγών και σας αφαιρούνται 

αυτόματα πληρωμές όπως ασφάλιση υγείας ή συνταξιοδοτικά ταμεία, προσθέστε τες 

ξανά. 

2. Κατηγοριοποιήστε τις δαπάνες σας για τον προηγούμενο μήνα 
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Για να έχετε μια πραγματική εικόνα για το πού πηγαίνουν τα χρήματά σας κάθε μήνα, 

θα πρέπει να δείτε πώς και πού ξοδέψατε το εισόδημά σας τον περασμένο μήνα. Πάρτε 

ένα αντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού σας για τις τελευταίες 30 ημέρες και 

ταξινομήστε τις συναλλαγές σας σε κατηγορίες όπως Μισθός, Τρόφιμα και 

Παντοπωλεία, Αναψυχή και Ψυχαγωγία και άλλα. 

Τώρα, χωρίστε όλα τα έξοδά σας σε τρεις κατηγορίες: ανάγκες, επιθυμίες και 

αποταμιεύσεις. Θυμηθείτε, μια ανάγκη είναι μια ουσιαστική δαπάνη χωρίς την οποία 

δεν μπορείτε να ζήσετε, όπως το ενοίκιο. Η επιθυμία είναι μια επιπλέον πολυτέλεια που 

θα μπορούσατε να ζήσετε χωρίς, όπως το φαγητό έξω. Οι αποταμιεύσεις είναι 

πρόσθετες αποπληρωμές χρέους, συνταξιοδοτικές εισφορές στο συνταξιοδοτικό σας 

πρόγραμμα ή χρήματα που αποταμιεύετε για μια βροχερή μέρα. 

3. Αξιολογήστε και προσαρμόστε τις δαπάνες σας ώστε να ταιριάζουν με τον κανόνα 

50/30/20 

Τώρα που μπορείτε να δείτε πόσα από τα χρήματά σας πηγαίνουν για τις ανάγκες, τις 

επιθυμίες και τις αποταμιεύσεις σας κάθε μήνα, μπορείτε να αρχίσετε να προσαρμόζετε 

τον προϋπολογισμό σας ώστε να ταιριάζει με τον κανόνα 50/30/20. Ο καλύτερος 

τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να αξιολογείτε πόσα ξοδεύετε για τα θέλω σας κάθε 

μήνα. 

Σύμφωνα με τον κανόνα 50/30/20, η επιθυμία δεν είναι υπερβολική - είναι μια βασική 

πολυτέλεια που σας επιτρέπει να απολαύσετε τη ζωή. Καθώς η περικοπή των αναγκών 

σας μπορεί να είναι μια περίπλοκη και προκλητική εργασία, είναι καλύτερο να βρείτε 

ποιες από τις επιθυμίες σας μπορείτε να περιορίσετε για να παραμείνετε εντός του 30% 

του εισοδήματός σας. Όσο περισσότερο μειώνετε τις δαπάνες για τα θέλω σας, τόσο 

πιο πιθανό είναι να πετύχετε τον στόχο εξοικονόμησης 20%. 

Το υπολογιστικό φύλλο εργασίας του κανόνα 50/30/20  

While an online 50/30/20 rule calculator can provide a general overview of your ideal 

50/30/20 rule budget, a 50/30/20 rule spreadsheet is a good option if you’d like to 

create a more in-depth budget. 

Spreadsheet software such as Microsoft Excel, Google Sheets and Apple Numbers all 

offer premade templates to help make spreadsheet budgeting easy. You can find 

plenty of free online 50/30/20 rule spreadsheets that are compatible with whichever 

program you’re using. 

Ενώ μια ηλεκτρονική αριθμομηχανή του κανόνα 50/30/20 μπορεί να παρέχει μια γενική 

επισκόπηση του ιδανικού προϋπολογισμού, ένα υπολογιστικό φύλλο του κανόνα 

50/30/20 είναι μια καλή επιλογή εάν θέλετε να δημιουργήσετε έναν πιο εμπεριστατωμένο 

προϋπολογισμό. 

Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων όπως το Microsoft Excel, τα Φύλλα Google 

προσφέρουν όλα έτοιμα υποδείμγατα για να διευκολύνουν τον προϋπολογισμό. 

Μπορείτε να βρείτε πολλά δωρεάν ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα με τον κανόνα 

50/30/20 που είναι συμβατά με όποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε. 
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Πηγή: https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule 

 

Περαιτέρω διάβασμα στο συγκεκριμένο θέμα: 

https://www.smolin.com/financial-planning-process/ 

https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html 

https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-

2385954 

https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning 

https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-

planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde 

 

 

https://n26.com/en-eu/blog/50-30-20-rule
https://www.smolin.com/financial-planning-process/
https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/personal-finance-skills.html
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://www.thebalance.com/top-ways-to-make-your-money-work-for-you-2385954
https://cleartax.in/s/beginners-financial-planning
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/04/22/15-financial-planning-tips-for-beginners/?sh=2ff6927e1bde


 

 1 
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μεταναστριών 

Αναγνωριστικό έργου: 2020-1-NL01-KA204-064669 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μονάδα διοικητικής υποστήριξης 
Δραστηριότητα 1 

 
Τίτλος: Τίτλος: Ραντεβού με γιατρό  
Τύπος:  
Διάρκεια: 15 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Υπολογιστής ή laptop ή tablet 
 
Εισαγωγή: Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις 
 
Οδηγίες:  
1. Θα ήθελα να κλείσω ένα __________ για να δω τον γιατρό. Πότε είναι το επόμενο 
________; 

a) χρόνο...εδώ 
b) ραντεβού...διαθέσιμο 
c) ραντεβού... δικό μου 

 
2. Ένα λεπτό για να ______ τον φάκελό σας στο. 

a) βρω 
b) δω 
c) Και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές. 

 
3. Είχατε κάνει ______________ φέτος; Εάν όχι, θα πρέπει να _________ ένα 
ραντεβού. 

a) Και οι δύο απαντήσεις είναι σωστές 
b) αποτελέσμετα... κάνετε 
c) check up...κλείσετε 

 
4. Θα πρέπει να μείνετε στο σπίτι, μακριά από την εργασία ή το σχολείο εάν έχετε 
πυρετό, κρυολόγημα, έντονο βήχα ή άλλη _________ασθένεια. 

a) Μεταδοτική 
b) Ελαφριά  
c) ανθυγιεινή 

 
5. Δεν αισθάνομαι πολύ ________. Νομίζω ότι πρέπει να καθίσω. 

a) ωραία 
b) καλά 
c) χαρούμενη 

 
 
6. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην ώρα σας. Έχετε ξαναέρθει σε αυτό το __________; 

a) ιατρείο 
b) μέρος 
c) δωμάτιο 

 
7. Θα είστε διαθέσιμη για το _____________ ραντεβού  σε δύο εβδομάδες από τώρα; 

a) προηγούμενο 
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b) παρακολούθηση 
c) επόμενο 

 
8. Έχω ένα __________ ραντεβού στις δύο ηώρα την επόμενη εβδομάδα. Θα σας 
εξυπηρετούσε; 

a) υποδοχή 
b) άνοιγμα 
c) διαθέσιμο 

 
Σωστές απαντήσεις: 1.b / 2.c/ 3.c / 4.a / 5.b / 6.a / 7.c / 8.c 
 
Αναστοχασμός: Εάν θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει 
πρώτα το πρόγραμμά σας και ότι έχετε όλα τα προσωπικά στοιχεία που μπορεί να σας 
ζητηθούν (αριθμός ταυτότητας, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, Τ.Κ. 
κ.λπ.) 
 
 
 

Δραστηριότητα 2 
 
Τίτλος: Προβολή βίντεο και αναστοχασμός 
Τύπος: Βίντεο + γραπτός αναστοχασμός 
Διάρκεια: 30 λεπτά.  
Απαιτούμενο υλικό: Υπολογιστής ή laptop ή tablet 
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=hJCsUXqh-Ds 

Τίτλος: TLC Pack project - Ενότητα 5 - Διάλογος 1: Η επίσκεψη στο γιατρό 
 
Εισαγωγή: Παρακολουθήστε το βίντεο με ένα συνηθισμένο ραντεβού με γιατρό και 
εξασκηθείτε εκ των προτέρων στο τι θα θέλατε να πείτε στο γιατρό σας όταν τον 
επισκεφθείτε. 
 
Αναστοχασμός: Βεβαιωθείτε ότι ξέρετε να περιγράφετε πώς αισθάνεται το σώμα σας 
και γράψτε όλα τα πράγματα που θέλετε να συζητήσετε με τον γιατρό σας. Ζητήστε 
από έναν φίλο να σας βοηθήσει με το σωστό λεξιλόγιο και παίξτε μαζί του το 
ραντεβού σε ρόλο. Μη φοβηθείτε να ζητήσετε διευκρινίσεις αν δεν καταλαβαίνετε τι 
σας είπε ο γιατρός σας ή αν χρειάζεστε περισσότερες οδηγίες 
 
 

Δραστηριότητα 3 
 

Τίτλος: Μορφή εκπαίδευσης/μάθησης  
Τύπος: κουίζ 
Διάρκεια: 20 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Υπολογιστής ή laptop ή tablet 
 
Εισαγωγή: Αντιστοιχίστε τους ορισμούς με τις ακόλουθες έννοιες 
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1) Εξαιρετικά θεσμοθετημένο, γραφειοκρατικό, καθοδηγούμενο από το πρόγραμμα 
σπουδών και επίσημα αναγνωρισμένο με βαθμούς, διπλώματα ή πιστοποιητικά. 

a) Στόχοι 
b) Τυπική μάθηση 
c) Επαγγελματική εκπαίδευση 
d) Μάθηση μέσω της εργασία 

  
2) Παρέχει ευκαιρίες για τους μαθητές να εξετάσουν διαφορετικές σταδιοδρομίες και 
κλάδους, να μάθουν τη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας, να αναπτύξουν 
συγκεκριμένες δεξιότητες σε έναν κλάδο και να εφαρμόσουν ακαδημαϊκές και 
επαγγελματικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας; 
 

a) Επαγγελματική εκπαίδευση 
b) Άτυπη μάθηση 
c) Μάθηση μέσω της εργασία 
d) Τυπική μάθηση 

 
3) Ποιο δεν είναι είδος μάθησης μέσω της εργασία; 

a) Συνεργατική εκπαίδευση 
b) Πρακτική άσκηση 
c) Μαθητεία 

 
4) Ποιο είναι το σχολικό πρόγραμμα που προετοιμάζει τους μαθητές για ένα 
επάγγελμα μέσω ενός αμειβόμενου μισθού εργασίας; 

a) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
b) Άμισθη πρακτική άσκηση 
c) Μαθητεία 

 
5) Κάποιος που δεσμεύεται με νομική συμφωνία να εργαστεί για άλλον για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα οδηγίες σε ένα εμπόριο, μια τέχνη ή 
μια επιχείρηση; 

a) Μαθητευόμενος  
b) έμμισθη πρακτική άσκηση 
c) Νυκτερινό σχολείο 
d) Άτυπη εκπαίδευση 

 
6) Η άτυπη εκπαίδευση είναι όλα τα ακόλουθα εκτός από; 

a) Αυτοκαθοδηγούμενη 
b) Τυχαία 
c) Θεσμοθετημένη  
d) Κοινωνικοποίηση 

  
7) Εκπαιδευτική επιλογή για όποια θέλει να ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση ενώ 
ταυτόχρονα δουλεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας 

a) Μαθητευόμενος  
b) έμμισθη πρακτική άσκηση 
c) Νυκτερινό σχολείο 
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d) Άτυπη εκπαίδευση 
 
8) H άμισθή συμβολή σε μία οργάνωση ή εταιρία συνήθως με 
κοινωικό/περιβαλλοντικό σκοπό 
 

a) Άτυπη συνέντευξη 
b) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
c) Job Shadowing 
d) Εθελοντισμός 

 
9) Η παρακολούθηση ενός εργαζομένου κατά τη διάρκεια της εργασίας και η 
παρατήρηση του τι περιλαμβάνει η εργασία αναφέρεται ως... 

a) Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
b) Job Shadowing 
c) Συνεργατική εκπαίδευση 
d) Πρακτική άσκηση 

 
10) Σωστό ή Λάθος: Οι άτυπες συνεντεύξεις δεν προορίζονται για την εύρεση θέσεων 
εργασίας. 

a) Σωστό  
b) Λάθος 

 
Αναστοχασμός: Σας προσφέρονται πολλές διαφορετικές εκπαιδευτικές/μαθησιακές 
επιλογές. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφασίσετε ποια διαδρομή θα ακολουθήσετε 
είναι να θέσετε έναν μακροπρόθεσμο στόχο για το πού βλέπετε τον εαυτό σας και να 
αναζητήσετε τα καλύτερα βήματα για να φτάσετε σε αυτό το όραμα. 
 
 
1.b / 2.c / 3.a / 4.c / 5.a / 6.c / 7.c / 8. / 9.b / 10.b 
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 3 ώρες αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, που αποτελείται από: 1 κουίζ, 1 βίντεο, 

1 άσκηση γραφής/σχεδίου, 2 δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα στο 

θέμα κατά τη γνώμη σας. (π.χ. ανάγνωση, γραφή, τεστ, δραστηριότητα, βίντεο 

κ.λπ.) 

- Όλα στα αγγλικά 

- Τοποθέτηση του κεφαλαίου σας 

- 1 αρχείο Word ανά μονάδα. Σύνδεσμοι σε βίντεο εάν υπάρχουν. 

 

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού, οι εκπαιδευόμενες θα: 

- έχουν ένα Προσωπικό Σχέδιο Δράσης (ΠΣΔ), το οποίο θα περιλαμβάνει τις 

δεξιότητες, τις ικανότητες, τους στόχους και ένα σύνολο συγκεκριμένων 

βημάτων για το πώς να έρθουν σε επαφή με έναν τοπικό εργοδότη. Αυτό το ΠΣΔ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος 

(Κεφάλαιο 5) 

- μάθουν πώς μπορούν να ταιριάξουν το προφίλ τους με τις τοπικές ευκαιρίες 

εργασίας 

- θα έχουν επεκτείνει το κοινωνικό τους δίκτυο 

- θα έχουν επεκτείνει το επαγγελματικό τους δίκτυο 

- θα ξέρουν πώς να βρουν το δρόμο τους στον τοπικό πάροχο απασχόλησης 

- θα ξέρουν πώς να βρουν το δρόμο τους σε ένα τοπικό γραφείο ευρέσεως 

εργασίας 

- θα έχουν γνώσεις διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επαγγελματικό πλαίσιο 

- θα έχουν ισχυρό προσωπικό τόνο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη 

διάρκεια συνεντεύξεων για δουλειά. 

 

1. Κτίριο κοινότητας (το κοινωνικό και επαγγελματικό σας δίκτυο, παιχνίδι με 
τσάντες) > Βίντεο The Power of thoughts 

2. Δυνάμεις και δεξιότητες (παιχνίδι ποιότητας) > Τεστ προσωπικότητας 
3. Ευκαιρίες στη γειτονιά (είδη εργασίας και τι τους ταιριάζει) > Θέση στόχων και 

λήψη στόχων + προσωπικό σχέδιο δράσης 
4. Οι στόχοι σας > Παρουσίαση βίντεο Frouke  
5. 5. Τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης > Σχεδιασμός χάρτη της γειτονιάς 
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Δραστηριότητα 1 
 

Τίτλος: Η δύναμη των σκέψεων 
Τύπος: Βίντεο 
Διάρκεια: Περίπου. 45 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Στυλό και χαρτί 
URL: The Power of Thoughts - Netwerkpro e-Learnings - Version 1 

 
  
 
Εισαγωγή: 
Σε αυτό το βίντεο εκπαίδευσης, θα μάθετε για ένα από τα βασικά της ενδυνάμωσης: τη 
δύναμη των σκέψεων. Για να γίνετε επιτυχημένοι σε ό,τι θέλετε να πετύχετε στην 
προσωπική, κοινωνική ή επαγγελματική σας ζωή, πρέπει να εργαστείτε με τον 
αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι σκέψεις σας στη συμπεριφορά σας. Σε αυτή την 
εκπαίδευση θα μάθετε πώς να αναγνωρίζετε την αρνητική σκέψη, πώς να λυγίζετε τις 
σκέψεις προς τη θετική σκέψη και πώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε τους 
στόχους σας. Μπορείτε να να σταματήσετε το βίντεο όποτε θέλετε. 
 
 
Σκέψη: 
Τώρα, έχετε τα εργαλεία για να προχωρήσετε μπροστά, έχοντας επίγνωση των 
σκέψεών σας και αν σας βοηθούν ή όχι. Ξέρετε τώρα ότι μπορείτε να επιλέξετε τις 
σκέψεις σας και να τις αφήσετε να λειτουργήσουν για εσάς. Επιστρέψτε σε αυτό το 
βίντεο όποτε νιώθετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα επιπλέον κίνητρο! 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=girnkJsBwBY&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=3
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Δραστηριότητα 2 

 
Τίτλος: Τα δυνατά σημεία σας και τα προσόντα σας 
Τύπος: Δοκιμή και άσκηση 
Αριθμός μαθημάτων: 2 
Διάρκεια: Περίπου 45 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Στυλό και χαρτί (προαιρετικά) 
 
 
Εισαγωγή: 
Σήμερα θα εισέλθετε βαθύτερα στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας και θα 
ρίξουμε μια ματιά στο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μοναδικές σας ιδιότητες 
και δεξιότητες για να κάνετε το επόμενο βήμα στην επαγγελματική σας ζωή. Θα 
χρησιμοποιήσουμε το μοντέλο True Colors για ένα σύντομο τεστ προσωπικότητας. 
Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του στυλ 
προσωπικότητας των ανθρώπων. Ο καθένας έχει λίγο από κάθε στυλ, αλλά συνήθως 
ένα στυλ είναι πιο κυρίαρχο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να 
κατανοήσετε καλύτερα ποιες θέσεις εργασίας θα σας ταιριάζουν και πού μπορείτε να 
διακριθείτε. 
 
Εάν έχετε κάνει την ομαδική εκπαίδευση σχετικά με τις ιδιότητες και τα δυνατά σημεία, 
μπορείτε να πάρετε το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας αυτής της εκπαίδευσης για να 
σας βοηθήσει να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 
 
Μάθημα 1. Τεστ προσωπικότητας 
 
Οδηγίες: Σε αυτό το ερωτηματολόγιο, θα βρείτε μια λίστα με τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας. Διαβάστε προσεκτικά κάθε δήλωση. Στη συνέχεια, αποφασίστε πόσο 
συχνά ισχύει αυτό το χαρακτηριστικό για εσάς. Σκεφτείτε πώς θα αντιδρούσατε φυσικά 
και όχι πώς θέλετε να αντιδράτε ή πώς σας έχουν μάθει να αντιδράτε. Αφού 
απαντήσετε σε όλες τις δηλώσεις, θα μάθετε ποιο χρώμα είναι το «πυρήνας» σας! 
 
Ενότητα 1 
1. Είμαι πολύ οργανωμένη. Χρειάζομαι τάξη και δομή στη ζωή μου. 
2. Είναι σημαντικό οι άλλοι άνθρωποι να με βλέπουν ως υπεύθυνο, σκληρά 
εργαζόμενο και αφοσιωμένο. 
3. Έχω σεβασμό στην εξουσία και ακολουθώ τους κανόνες. 
4. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται υπεύθυνα. 
5. Πιστεύω ότι ο σκοπός της ζωής είναι να δουλεύεις σκληρά και να κάνεις αυτό που 
είναι σωστό 
6. Είμαι πρακτικός άνθρωπος. Χρειάζομαι ασφάλεια και δομή. 
7. Οι παραδόσεις του σπιτιού και της οικογένειας είναι πολύ σημαντικές για μένα. 
8. Μου αρέσει να φτιάχνω λίστες και να τις ακολουθώ. 
9. Είναι πολύ ξεκάθαρο τι είναι σωστό και τι λάθος. 
10. Συνήθως προγραμματίζω εκ των προτέρων. Μου αρέσει η σταθερότητα στη ζωή 
μου. Μου αρέσει να ξέρω τι θα γίνει μετά. 
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Ενότητα 2 
1. Δεν μου αρέσουν οι συγκρούσεις. Προσπαθώ να λύνω προβλήματα μεταξύ άλλων 
ανθρώπων. 
2. Οι σχέσεις είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. 
3. Νοιάζομαι για τα συναισθήματα των άλλων και θέλω να νοιάζονται για τα δικά μου 
4. Πρέπει να νιώθω σημαντικός για τους ανθρώπους που νοιάζομαι. 
5. Πιστεύω ότι η ζωή πρέπει να έχει νόημα. Προσπαθώ να κάνω τη διαφορά στον 
κόσμο. 
6. Η αρμονία είναι σημαντική για να είμαι δραστήριος και χαρούμενος στη ζωή  
7. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να είναι ειλικρινείς 
8. Μου αρέσει να είμαι διαφορετικός και μοναδικός. Μου αρέσει να εκφράζω τον 
αληθινό μου εαυτό 
9. Είμαι ρομαντικός. Μου αρέσει να δείχνω στους ανθρώπους ότι νοιάζομαι για 
αυτούς. 
10. Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους. 
 
Ενότητα 3 
1. Μου αρέσει η δράση και η περιπέτεια. 
2. Είμαι παρορμητικός. 
3. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις. 
4. Μου αρέσει η αλλαγή. 
5. Μου αρέσει να ρισκάρω. 
6. Είμαι ανταγωνιστικός. Βάζω τα πάντα για να κερδίσω. 
7. Προσπαθώ να δημιουργήσω ενθουσιασμό στη ζωή μου. 
8. Πιστεύω ότι ο σκοπός της ζωής είναι να απολαμβάνεις τη ζωή. 
9. Είμαι παιχνιδιάρης. Έχω καλή αίσθηση του χιούμορ. 
10. Οι σωματικές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από την εξυπνάδα ή την 
ευαισθησία. 
 
Ενότητα 4 
1. Είμαι καλός στη λογική σκέψη και ανάλυση. 
2. Μου αρέσει όταν κάποιος μου κάνει ένα κομπλιμέντο για το πόσα ξέρω.  
3. Μου αρέσει να λύνω προβλήματα 
4. Το να είμαι έξυπνος είναι σημαντικό για μένα. 
5. Πιστεύω ότι ο σκοπός της ζωής είναι να είσαι επιτυχημένος σε ό,τι κι αν κάνεις. 
6. Ζω σε έναν κόσμο ιδεών. Μου αρέσει να σκέφτομαι. 
7. Μου αρέσει να κάνω σχόλια στους ανθρώπους. 
8. Μου αρέσει να σκέφτομαι πώς λειτουργούν τα πράγματα 
9. Παίρνω αποφάσεις με τη λογική μου. Η λογική είναι πιο σημαντική από τα 
συναισθήματα. 
10. Οι άλλοι με βλέπουν ως ψύχραιμο και χωρίς συναισθηματισμό. 
 
 
Ο κωδικός του χρώματος σου είναι: 
 
Χρυσό 
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Ο χρυσός αντιπροσωπεύει την αυθεντικότητα και την παράδοση. Σας αρέσει να είστε 
δομημένοι και οργανωμένοι. Για εσάς, η ειλικρίνεια και η υπευθυνότητα είναι 
σημαντικές. Είστε πιθανώς αξιόπιστος φίλος και συνάδελφος. Ο χρυσός έχει ισχυρές 
οικογενειακές αξίες. 
 
Οι χρυσοί δίνουν προσοχή στις λεπτομέρειες και τους αρέσει να δουλεύουν σκληρά. 
Τους αρέσει να εργάζονται για έναν ξεκάθαρο στόχο. Μπορεί να σας αρέσει μια 
δομημένη δουλειά, για παράδειγμα στη διοίκηση ή στο φαρμακείο. 
 
Μπλε 
Για εσάς οι άλλοι άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί. Μπορεί να είστε πνευματικοί και 
συναισθηματικοί. Σας αρέσει να έχετε καλές σχέσεις με την οικογένεια, τους φίλους και 
τους συναδέλφους σας. Εάν υπάρχει μια σύγκρουση, σας αρέσει να τη λύσετε. Είστε 
καλοί στην επικοινωνία. Είστε στοργικοί και συμπονετικοί. Είστε επίσης συχνά 
δημιουργικοί και απολαμβάνετε τη μουσική και την τέχνη. 
 
Είστε καλοί στις δουλειές της φροντίδας. Για παράδειγμα στην υγειονομική περίθαλψη 
ή στην κοινωνική εργασία. Επειδή συχνά βάζετε τους άλλους πάνω από τον εαυτό σας, 
είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία στη δουλειά και την προσωπική σας ζωή. 
 
Πορτοκάλι 
Το πορτοκαλί χρώμα σημαίνει διασκέδαση, δραστηριότητα και περιπέτεια. Σκεφτείτε 
πυροτεχνήματα ή μια σπίθα. Σου αρέσει να απολαμβάνεις τη ζωή και είσαι γοητευτικός 
και αστείος. Σας αρέσει να ηγείστε και όχι να ακολουθείτε. Σας αρέσει να βλέπουν οι 
άλλοι τα επιτεύγματά σας. Προτιμάτε να μαθαίνετε κάνοντας, αντί να ακούτε μια 
μεγάλη διάλεξη. 
 
Είστε ανεξάρτητοι και σας αρέσει να είστε ελεύθεροι. Επίσης στη δουλειά δεν σας 
αρέσουν τα πολλά χαρτιά.  Σας αρέσει να κάνετε κάτιμε δράση, multitasking και hands-
on. Για παράδειγμα, να εργάζεστε στη φιλοξενία ή στον κλάδο των υπηρεσιών. 
 
Πράσινο 
 
Είναι λογικοί και έξυπνοι. Μπορεί να τους αρέσει η φιλοσοφία, η γνώση και η 
κατανόηση των πραγμάτων γύρω τους. Τους αρέσει να λύνουν προβλήματα. Είναι πολύ 
ανεξάρτητοι και το να είναι ελεύθεροι είναι πιο σημαντικό από το να τηρούν τους 
κανόνες. Ίσως μερικές φορές σας είναι δύσκολο να μιλήσουν για τα συναισθήματά 
τους. Προτιμούν συχνά τις συνομιλίες 1 προς 1 περισσότερο από το να πηγαίνουν σε 
ένα μεγάλο πάρτι. 
 
Συχνά αρέσκονται σε δουλειές όπου μπορούν να λύσουν προβλήματα και να 
εργαστούν με δομημένο τρόπο. Για παράδειγμα ως υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας ή 
στις κατασκευές. 
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Μάθημα 2.  
 
Εισαγωγή: 
Ρίξτε μια άλλη ματιά στα αποτελέσματά σας. Εάν κάνατε την ομαδική εκπαίδευση σε 
ποιότητες, συγκρίνετε τα αποτελέσματα με αυτά που σημειώσατε κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης. Πως νιώθετε για αυτά; Πιστεύετε ότι έχετε μια καλή εικόνα για τα δυνατά 
σημεία και τις προκλήσεις σας; Μπορείτε να καλέσετε ένα μέλος της οικογένειας ή έναν 
φίλο για να εξετάσετε τα αποτελέσματα μαζί. Τι λένε; 
 
Άσκηση: 
Σκεφτείτε πώς θα κάνατε μια σύντομη παρουσίαση σε κάποιον για τον εαυτό σας. 
Γράψε 5 μυρωδιές για τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινά με: Μου 
αρέσει να... Είμαι κάποιος που.... Είναι σημαντικό για μένα να.... κλπ. 
 
 
Σκέψη: Η γνώση του «πυρήνα» σας είναι ένας τρόπος να κατανοήσετε καλύτερα τον 
εαυτό σας και τους άλλους. Διαβάστε όλους τους τύπους προσωπικότητας για να 
μάθετε πώς μοιάζουν τα άλλα «πυρηνικά χρώματα». Όταν αλληλεπιδράτε με άτομα 
του κοινωνικού σας επαγγελματικού κύκλου, μπορεί να σας βοηθήσει να 
συνειδητοποιήσετε γιατί και πώς οι άνθρωποι αντιδρούν διαφορετικά στις 
καταστάσεις και ο ένας στον άλλον. 
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Δραστηριότητα 3 

 
Title: Goal setting and goal getting 
Type: Video and writing exercise 
Number of learnings: 2 
Duration: Ca. 60 min.  
Material needed: pen and paper 

 
Learning 1. Goal Setting and Goal Getting 
Τίτλος: Καθορισμός στόχων 
Τύπος: Βίντεο και άσκηση γραφής 
Αριθμός μαθημάτων: 2 
Διάρκεια: Περίπου 60 λεπτά. 
Απαιτούμενο υλικό: στυλό και χαρτί 
 
Μάθηση 1. Καθορισμός Στόχων  
 
Goals setting - Netwerkpro e-learnings - Version 1 

 
  
Εισαγωγή: «Ένας στόχος είναι ένα όνειρο με προθεσμία» – Peter Darbo. 
 
Καλώς ήρθατε στην εκπαίδευση «Καθορισμός στόχων». Σε αυτή την εκπαίδευση, θα 
μάθετε για τους τύπους στόχων που μπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας και πώς να 
κάνετε το πρώτο βήμα για την επίτευξή τους. Ο εκπαιδευτής θα σας καθοδηγήσει σε 
αυτό το βίντεο. Μπορείτε να κάνετε παύση και να κρατάτε σημειώσεις όσες φορές 
θέλετε. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nIW9yY1ENhA&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=2&t=221s
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Μάθημα 2. Το προσωπικό σας σχέδιο δράσης 
 
Τώρα που έχετε εργαστεί για τον καθορισμό του στόχου σας, θα εργαστείτε για το 
προσωπικό σας σχέδιο δράσης. 
 
Καταγράψτε τον τελικό σας στόχο, χρησιμοποιώντας την αρχή SMART. 
 

 
 

1. Ο στόχος μου είναι:  
2. Τα θετικά αποτελέσματα για την ζωή μου θα είναι:  
3. Περίγραψε τους υπο-στόχους που χρειάζεται να θέσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί ο τελικός στόχος: 
 

Υποστόχος 1: Υποστόχος 2: Υποστόχος 3: 

Που: Που: Που: 

Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία έναρξης: 

Καταληκτική ημερομηνία:  Καταληκτική ημερομηνία:  Καταληκτική ημερομηνία:  

Πρώτη δράση:  Πρώτη δράση:  Πρώτη δράση:  

 
4. Περίγραψε τις προσκλήσεις ή τα εμποδια που πιθανώς να συναντήσεις: 
5. Ποια είναι τα σχέδιά σας για να ξεπεράσετε αυτές τις προκλήσεις; 
6. Πού μπορείτε να βρείτε υποστήριξη ή πόρους για να πετύχετε τον στόχο σας; 

Από ποιον μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια; 
7. Πόσο σίγουροι είστε ότι μπορείτε να πετύχετε τον στόχο σας; 

 
1  2  3    4  5 
Καθόλου σίγουρη    Κάπως σίγουρη  Τελείως σίγουρη 
 

8. Παρακολούθηση: αφήστε αυτόν τον χώρο κενό προς το παρόν. Ορίστε μια 
ημερομηνία, σε 4 εβδομάδες από τώρα, για να επιστρέψετε εδώ και να 
αξιολογήσετε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό συχνά όπως χρειάζεστε και να 
επεξεργαστείτε ξανά το πρότυπο στόχου σας εάν είναι απαραίτητο. 
Πώς νιώθετε ότι εργάζεστε για τον στόχο σας; 
Ζητήσατε βοήθεια και αν ναι, από ποιον; 
Λάβατε την υποστήριξη που χρειαζόσασταν; 
Χρειάστηκε να αλλάξετε τον στόχο ή τους δευτερεύοντες στόχους σας; 
Πού βρίσκεστε τώρα στη διαδικασία; 
Ποιο είναι το επόμενο βήμα σας; 
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Δραστηριότητα 4 

 
Τίτλος: A Powerful Pitch 
Τύπος: Βίντεο 
Αριθμός μαθημάτων: 1 
Διάρκεια: Περίπου45 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Στυλό και χαρτί 
 
URL: A Powerful Pitch - Netwerkpro e-learnings - Version 2 

 
  
 

Δραστηριόητα 5 
 
 

Τίτλος: Γνωρίστε τη γειτονιά σας 
Τύπος: Άσκηση σχεδίασης/γραφής 
Αριθμός μαθημάτων: 1 
Διάρκεια: Περίπου 45 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Στυλό/μολύβι σε διάφορα χρώματα, χαρτί 
 
Μάθημα 1.  
Σε αυτό το μάθημα, θα εξερευνήσετε τη γειτονιά με έναν νέο τρόπο, για να γνωρίσετε 
τοπικές υπηρεσίες, δραστηριότητες και πολλά άλλα. 
 
1. Πάρτε ένα φύλλο λευκό χαρτί. Στη μέση σχεδιάστε ένα μικρό σπιτάκι, 0,5 x 0,5 cm. 
Εδώ ζείτε. Τώρα, ξεκινήστε να μαρκάρετε από την κορυφή του μυαλού σας, τα μέρη 
που γνωρίζετε γύρω από το σπίτι σας. Δείτε την παρακάτω λίστα: 
 
Βιβλιοθήκη 

https://www.youtube.com/watch?v=cqjb8IO-gkQ&list=PLFyX-oTHkHd3280V6iyhNA7AYE1GGa3bM&index=13&t=2s
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Υπαίθρια αγορά 
Deli ή super market 
Τράπεζα 
Κατάστημα 
Στάση λεωφορείου, στάση τραμ ή μετρό 
Παιδικός σταθμός 
Δημοτικό σχολείο 
Λύκειο 
Φούρνος  
Κρεοπωλείο 
Καφετέρια 
Εστιατόριο 
Πάρκο 
Αστυνομικό τμήμα 
Γραφείο Τοπικής Αρχής 
 
2. Ξέρετε πού βρίσκονται όλα αυτά τα μέρη στη γειτονιά σας; Σχεδιάστε τα στο χαρτί 
σας και σχεδιάστε τους κύριους δρόμους που θα χρησιμοποιούσατε μεταξύ τους. Είναι 
όλα σε κοντινή απόσταση ή χρειάζεται να πάρετε ποδήλατο ή μέσα μαζικής μεταφοράς; 
 
3. Τώρα, ας κάνουμε μια σύντομη περιήγηση με τα πόδια. Διαλέξτε τρεις τοποθεσίες 
που γνωρίζετε και οι οποίες σχηματίζουν έναν περίπατο στη γειτονιά σας. Στο δρόμο 
σας, αναζητήστε: 

o Σπίτια ανθρώπων που γνωρίζετε 
o Ένα παγκάκι για να καθίσετε - πώς είναι η θέα; 
o Ένα γραμματοκιβώτιο 
o Ένα δέντρο που σας αρέσει 

 
4. Όταν επιστρέψετε στο σπίτι, σημειώστε αυτές τις τοποθεσίες και στον χάρτη σας. 
 
Αυτός ο χάρτης της γειτονιάς σας θα είναι ένα συνεχές έργο. Κολλήστε το στο ψυγείο ή 
κάπου που βλέπετε συχνά. Τώρα τις επόμενες εβδομάδες, όταν κάνετε μια βόλτα, 
αναζητήστε μέρη ξεχωρίζουν και προσθέστε τα στον χάρτη σας. 
 
Επιπλέον συμβουλές 
Εάν θέλετε να διευρύνετε περισσότερο την εικόνα της γειτονιάς σας, μπορείτε να 
δοκιμάσετε μερικά από τα παρακάτω: 
- Καθίστε σε ένα παγκάκι και παρακολουθήστε τους ανθρώπους για λίγο 
- Συζητήστε με έναν γείτονα ή κάποιον στο δρόμο 
- Μπείτε σε ένα κατάστημα που δεν έχετε ξαναπάει 
- Μάθετε ποιες δραστηριότητες οργανώνονται στη γειτονιά σας και εγγραφείτε για 
κάτι. 
 
Γνωριμία με τους γείτονές σας 
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Κοινωνική και οικονομική ενδυνάμωση των 
μεταναστριών 
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ΕΝΌΤΗΤΑ 5: ΦΟΙΤΗΤΈΣ 
 

Δραστηριότητα 1 
 
Τίτλος: Τίτλος: Κουίζ καριέρας  
Τύπος:  
Διάρκεια: 15 λεπτά 
Απαιτούμενο υλικό: Ψηφιακή συσκευή (PC, Smartphone, Tablets κ.λπ.) 
Σύνδεσμος: https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-qui 
 
Εισαγωγή: Το Κουίζ Καριέρας των Ανοικτών Κολλεγίων έχει σχεδιαστεί για να 
βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της προσωπικότητας και του είδους των θέσεων 
εργασίας που ταιριάζουν περισσότερο στον ερωτώμενο. Διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. 
Αυτή η έρευνα να είναι το πρώτο βήμα σε μια ενδελεχή και ειλικρινή αναζήτηση για 
μια κατάλληλη καριέρα. Το κουίζ θα προτείνει διάφορες πιθανές επαγγελματικές 
διαδρομές και αργότερα θα αναζητήσει στην ιστοσελίδα Open Colleges Careers 
Advice και θα αναζητήσει πληροφορίες για το συγκεκριμένο επάγγελμα. Αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μισθολογικές προσδοκίες, προοπτικές απασχόλησης και 
αναμενόμενες ώρες εργασίας. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου ο ερωτώμενος θα 
ανακαλύψει την προσωπικότητά του/της και την αντίστοιχη καριέρα που ταιριάζει, με 
ένα παράδειγμα ενός διάσημου προσώπου με την ίδια προσωπικότητα.  
 
Οδηγίες: Ανοίξτε το σύνδεσμο και πάρτε το κουίζ.  
 
Αναστοχασμός: 
Η επίγνωση της προσωπικότητάς μας είναι ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε 
καλύτερα ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε στη ζωή μας και να κάνουμε την 
καλύτερη επιλογή καριέρας και συμβουλές για να την ακολουθήσουμε. Βασίζεται στο 
"Ερωτηματολόγιο των Δεκαέξι Παραγόντων Προσωπικότητας (16PF)", το οποίο έχει τις 
ρίζες του στη θεωρία των ψυχολογικών τύπων του Jung, ο οποίος επινόησε τους όρους 
του Εσωστρεφούς και του Εξωστρεφούς, και στον Δείκτη Τύπου Myers-Briggs® (MBTI®) 
που συνυπογράφει η Katharine Cook Briggs. 
Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, κάθε ένα από τα πέντε γράμματα στα ακρωνύμια της 
προσωπικότητας αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό, ενώ ορισμένοι 
συνδυασμοί χαρακτηριστικών δημιουργούν διαφορετικούς τύπους και ομάδες τύπων: 
N - Διαισθητική, T - Σκέψη, F - Αίσθημα, S - Παρατηρητικότητα, J - Κρίση, P - Προοπτική, 
I - Εσωστρεφής, E - Εξωστρεφής. 
 
Επιλογές για κάθε δήλωση: Διαφωνώ/Διαφωνώ/Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα 
Μερικά από τα πιθανά αποτελέσματα: 
Ο Αρχιτέκτονας - Προσωπικότητα INTJ 
Ο Αρχιτέκτονας είναι ένα άτομο που διαθέτει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 
της Εσωστρέφειας, της Διαίσθησης, της Σκέψης και της Κρίσης. Σε αυτούς τους 
οξυδερκείς στρατηγιστές αρέσει να ακονίζουν τα λεπτά σημεία της ζωής, 
συνδυάζοντας τη δημιουργικότητα και τη λογική σε ό,τι κάνουν.  
Ο στοχαστής - Προσωπικότητα INTP 

https://www.opencolleges.edu.au/careers/career-quiz
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Οι εσωστρεφείς, διαισθητικές, σκεπτόμενες και προοπτικές ιδιότητες της 
προσωπικότητας ορίζουν έναν Στοχαστή. Πολλά στοιχεία της ζωής προσελκύουν αυτά 
τα ευπροσάρμοστα μυαλά, τα οποία αγαπούν να υιοθετούν μια ασυνήθιστη 
προσέγγιση. Αναζητούν συχνά ασυνήθιστους δρόμους, συνδυάζοντας την προθυμία 
να δοκιμάσουν νέα πράγματα με τη δική τους ξεχωριστή πρωτοτυπία. 
Ο Διοικητής - Προσωπικότητα ENTJ 
Ο Διοικητής είναι κάποιος με τα εξωστρεφή, διαισθητικά, σκεπτόμενα και κριτικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. είναι αποφασιστικοί άνθρωποι που αγαπούν 
την ορμή και τα επιτεύγματα. συλλέγουν πληροφορίες για να κατασκευάσουν τα 
δημιουργικά τους οράματα, αλλά σπάνια διστάζουν πολύ πριν ενεργήσουν σύμφωνα 
με αυτά. 
Ο Οραματιστής - Προσωπικότητα ENTP 
Είναι ένα άτομο με εξωστρεφή, διαισθητικά, σκεπτόμενο και προοπτικά 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Τείνουν να είναι τολμηροί και δημιουργικοί, 
αποδομώντας και αναδομώντας ιδέες με μεγάλη πνευματική ευελιξία. Επιδιώκουν με 
σθένος τους στόχους τους παρά την όποια αντίσταση μπορεί να συναντήσουν.  
Ο Πιστός - Προσωπικότητα INFJ 
Είναι κάποιος με τα εσωστρεφή, διαισθητικά, αισθαντικά και επικριτικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έχουν την τάση να προσεγγίζουν τη ζωή με 
βαθιά στοχαστικότητα και φαντασία. Το εσωτερικό τους όραμα, οι προσωπικές τους 
αξίες και μια ήρεμη, με αρχές εκδοχή ανθρωπισμού τους καθοδηγούν σε όλα τα 
πράγματα. 
Ο μεσολαβητής - INFP Προσωπικότητα 
Είναι κάποιος που διαθέτει τα εσωστρεφή, διαισθητικά, συναισθηματικά και 
προοπτικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αυτοί οι σπάνιοι τύποι 
προσωπικότητας τείνουν να είναι ήσυχοι, ανοιχτόμυαλοι και ευφάνταστοι και 
εφαρμόζουν μια στοργική και δημιουργική προσέγγιση σε ό,τι κάνουν.  
Ο μέντορας - Προσωπικότητα ENFJ 
Ο Μέντορας είναι ένα άτομο με τα εξωστρεφή, διαισθητικά, συναισθηματικά και 
κριτικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. αυτοί οι ζεστοί, ευθύβολοι τύποι αγαπούν 
να βοηθούν τους άλλους και τείνουν να έχουν ισχυρές ιδέες και αξίες. υποστηρίζουν 
την προοπτική τους με τη δημιουργική ενέργεια για να επιτύχουν τους στόχους τους. 
Ο Πρωταθλητής - Προσωπικότητα ENFP 
Είναι κάποιος με τα εξωστρεφή, διαισθητικά, συναισθηματικά και προοπτικά 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αυτοί οι άνθρωποι τείνουν να αγκαλιάζουν 
μεγάλες ιδέες και δράσεις που αντανακλούν την αίσθηση της ελπίδας και της καλής 
θέλησης προς τους άλλους. Η ζωντανή τους ενέργεια μπορεί να ρέει προς πολλές 
κατευθύνσεις. 
Ο λογιστής - Προσωπικότητα ISTJ 
οι εσωστρεφείς, παρατηρητικοί, σκεπτόμενοι και κρίνοντες χαρακτήρες της 
προσωπικότητας χαρακτηρίζουν έναν λογιστικό. Τα άτομα αυτά είναι συγκρατημένα 
αλλά και αποφασιστικά, έχοντας μια λογική στάση ζωής. σχεδιάζουν τις πράξεις τους 
σχολαστικά και τις εκτελούν με ακρίβεια. 
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Δραστηριότητα 2 
 
Τίτλος: Προβολή βίντεο και προβληματισμός 
Τύπος: Βίντεο + γραπτός προβληματισμός 
Διάρκεια: λεπτά40.  
Απαιτούμενο υλικό: στυλό και χαρτί, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή 
(PC, Smartphone, Tablets κ.λπ.) 
Σύνδεσμος: https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks 
Τίτλος: Maya Ghazal | TEDxPlaceDesNationsWomen 
 
Εισαγωγή: Γκαζάλ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Δαμασκό το 2015, παίρνοντας 
μαζί της όλες τις ελπίδες και τα όνειρά της. Η ακλόνητη αποφασιστικότητά της, η 
ελπίδα και το σθένος της, της επέτρεψαν να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου σπουδάζει μηχανικός αεροναυπηγικής. Η Maya Ghazal αψηφά τις 
προκαταλήψεις και παρουσιάζει πέντε προτάσεις για την καλύτερη κατανόηση των 
προσφύγων και την επένδυση στις απεριόριστες δυνατότητές τους σε μια δυνατή 
ομιλία. 
 
Οδηγίες: Ghazal, η οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Δαμασκό το 2015. Τώρα, 
θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να προβληματιστείτε σχετικά με αυτό το βίντεο. 
Παρακαλώ, γράψτε μια απάντηση στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ποια είναι η δική σας 
γνώμη για αυτό το βίντεο; Ποιες σκέψεις σας ήρθαν στο μυαλό βλέποντας αυτό το 
βίντεο;  
 
 

Δραστηριότητα 3 
 

Τίτλος: Πώς θα λύνατε την κατάσταση;  
Τύπος: άσκηση γραφής 
Διάρκεια: min30 
Απαιτούμενο υλικό: στυλό και χαρτί 
 
Εισαγωγή: Είστε απογοητευμένοι επειδή ο συνάδελφός σας σας στέλνει συνεχώς 
μηνύματα πριν από τις εργάσιμες ώρες. Σας στέλνει φαινομενικά επείγοντα αιτήματα 
όταν εσείς κοιμάστε ή απλώς χαλαρώνετε και έχετε βαρεθεί να βομβαρδίζεστε με 11 
αιτήματα μετά το πέρας της εργάσιμης ημέρας. Έχετε την αίσθηση ότι δεν σας 
συμπαθούν ιδιαίτερα και δεν ξέρετε πώς να τους προσεγγίσετε. 
 
Οδηγίες: Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την κατάσταση; Γράψτε ένα σύντομο κείμενο 
στο οποίο θα εξηγήσετε τους τρόπους με τους οποίους θα λύσετε αυτή την κατάσταση 
και στη συνέχεια δείτε την προτεινόμενη λύση.  
 
Λύση: Είστε απογοητευμένοι επειδή ο συνάδελφός σας στη Γαλλία συνεχίζει να σας 
στέλνει μηνύματα στις 5 π.μ. (ώρα σας). Σας στέλνει φαινομενικά επείγοντα αιτήματα 
όταν κοιμάστε ή μόλις ξυπνάτε και έχετε βαρεθεί να βομβαρδίζεστε με 11 αιτήματα 

https://www.youtube.com/watch?v=WOtUFi6OjzY&ab_channel=TEDxTalks
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πριν καν καθίσετε στο γραφείο σας. Έχετε την αίσθηση ότι δεν σας συμπαθούν 
ιδιαίτερα και δεν ξέρετε πώς να τους προσεγγίσετε. 
 
Η αποφυγή της αντιπαράθεσης κάνει την κατάστασή σας χειρότερη, όχι καλύτερη! 
Προγραμματίστε χρόνο για να συνομιλήσετε μαζί τους μέσω τηλεφώνου ή 
βιντεοκλήσης. 
 
Φέρτε το πνεύμα της συνεργασίας στο τραπέζι! 
 
Αποκαλύψτε τη ρίζα του προβλήματος κάνοντας ερωτήσεις - "Υπάρχει κάποιος 
συγκεκριμένος λόγος που μου στέλνετε αιτήματα πριν να είμαι έτοιμος; Μήπως σας 
απαντώ πολύ αργά;" 
 
Μόλις καταλάβετε γιατί το κάνουν, μπορείτε να τους βοηθήσετε να διατυπώσουν τις 
ανάγκες τους. Ίσως σας στέλνουν 11 μηνύματα στις 6 π.μ. επειδή είναι ακριβώς πριν το 
μεσημεριανό τους γεύμα και δεν θέλουν να ξεχάσουν τις ερωτήσεις τους όταν πάνε για 
διάλειμμα. 
 
Τώρα βρείτε μια λύση που να λειτουργεί και για τους δυο σας. Μπορούν να στείλουν 
στον εαυτό τους μια υπενθύμιση στο Slack για να σας στείλουν τις ερωτήσεις τους όταν 
είστε στο γραφείο σας; Μπορείτε απλά να αγνοήσετε τα μηνύματά τους μέχρι να 
χρονομετρήσετε τώρα που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ευαίσθητα στον χρόνο; Θα 
πρέπει να προγραμματίσετε ένα πρωινό check in για να εξετάσετε αυτά τα αιτήματα σε 
πραγματικό χρόνο και όχι μέσω μηνυμάτων; 
 
Βασική εστίαση: Κάντε μια ειλικρινή συζήτηση για να χαλαρώσετε τις εντάσεις που 
μπορεί να προκαλέσει η μεγάλη απόσταση. 
 

 

Δραστηριότητα 4 
 

Τίτλος: Τίτλος: Το κουίζ της συνέντευξης 
Τύπος:  
Διάρκεια: min15 
Απαιτούμενο υλικό: Ψηφιακή συσκευή (PC, Smartphone, Tablets, κ.λπ.) 
Σύνδεσμος: https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-
cef8b8fdbeee 
 
Εισαγωγή: είναι μια πλατφόρμα μάθησης βασισμένη σε παιχνίδια που 
χρησιμοποιείται σε σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ως εκπαιδευτική 
τεχνολογία. Τα μαθησιακά παιχνίδια της, γνωστά ως "Kahoots", είναι κουίζ 
πολλαπλών επιλογών που δημιουργούνται από τους χρήστες και μπορούν να 
προβληθούν από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο ή από την εφαρμογή 
Kahoot. Το Kahoot! μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την κατανόηση των 
μαθητών, να επανεξετάσει την εργασία τους ή να προσφέρει μια ανάπαυλα από τις 
συνήθεις δραστηριότητες της τάξης. Τα κουίζ γνώσεων είναι επίσης διαθέσιμα στο 

https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
https://create.kahoot.it/share/the-interview-quiz/1f407868-ed54-497d-801a-cef8b8fdbeee
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Kahoot! Η εγγραφή δεν απαιτείται για τη συμμετοχή στο κουίζ, αλλά απαιτείται για τη 
δημιουργία του κουίζ.  
 
Οδηγίες: Ανοίξτε το σύνδεσμο και πάρτε το κουίζ.  
 
Αναστοχασμός: 
Μέσω αυτού του κουίζ με 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα θα είναι σε θέση να μάθουν και να αξιολογήσουν τις πραγματικές τους 
γνώσεις σχετικά με τις συνεντεύξεις εργασίας, τον τρόπο δράσης και την επιτυχία.  

 
 

Δραστηριότητα 5 
 

Τίτλος: PAR EXEMPLES  
Τύπος: άσκηση γραφής 
Διάρκεια: min40 
 
Απαιτούμενο υλικό: στυλό και χαρτί 
 
Εισαγωγή: PAR σημαίνει Πρόβλημα - Δράση - Αποτέλεσμα. Η τεχνική PAR είναι ένας 
τρόπος για να οικοδομήσετε ισχυρές απαντήσεις σε ερωτήσεις συνέντευξης 
συμπεριφοράς. Η ιδέα είναι να δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ή μια "ιστορία" 
για το πώς έχετε αποδώσει καλά στην εργασία σας στο παρελθόν. Αυτό μπορεί να 
βοηθήσει τον εργοδότη να δει πώς θα μπορούσατε να κάνετε καλή δουλειά γι' αυτόν.  
 
Οδηγίες: Γράψτε ένα σύντομο παράδειγμα μιας αληθινής ιστορίας από την 
επαγγελματική σας εμπειρία που σχετίζεται άμεσα με την εργασία. Αυτές οι ιστορίες 
ονομάζονται παραδείγματα PAR, καθώς σημαίνουν Πρόβλημα-Δράση-Αποτέλεσμα. Τα 
παραδείγματα PAR που θα επιλέξετε θα εξαρτηθούν από το υπόβαθρο και την εμπειρία 
σας, καθώς και από τις απαιτήσεις που ζητά η θέση εργασίας. Διαβάστε την εισαγωγή 
της άσκησης και στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
 

Δραστηριότητα 6 
 
Τίτλος: Πώς να γράψετε ένα βιογραφικό σημείωμα 
Τύπος: Βίντεο + άσκηση γραφής 
Διάρκεια: min40 
Απαιτούμενο υλικό: στυλό και χαρτί, πρόσβαση στο Διαδίκτυο, ψηφιακή συσκευή 
(PC, Smartphone, Tablets κ.λπ.) 
 
Εισαγωγή: Για να σας καλέσουν σε συνέντευξη για δουλειά, χρειάζεστε πρώτα ένα 
σαφές και ελκυστικό βιογραφικό σημείωμα. Η δραστηριότητα αυτή τονίζει τη 
σημασία των δεξιοτήτων σύνταξης βιογραφικού σημειώματος για την επιτυχή ένταξή 
τους στην αγορά εργασίας. 
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Οδηγίες: Πρώτα παρακολουθήστε το βίντεο στο οποίο εξηγείται πώς πρέπει να 
γράψετε ένα καλό βιογραφικό σημείωμα. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να φτιάξετε το 
δικό σας βιογραφικό σημείωμα (ή να βελτιώσετε το βιογραφικό σας αν έχετε ήδη) 
χρησιμοποιώντας τις συμβουλές και τα κόλπα του βίντεο.  
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