
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Eκπαιδευτικό υλικό στην ηγετική 
ικανότητα 

Παραδοτέο 3.4 

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης εκπροσωπεί τις απόψεις του 

συγγραφέα και μόνο και είναι μόνο δική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των 

πληροφοριών που περιλαμβάνει.   
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https://eapncantabria.wordpress.

com 
www.larissa-dimos.gr 

https://skepolem.wordpres

s.com/author/skepolem/ 
www.gainandsustain.eu 

 

Το περιεχόμενο της παρούσας δημοσίευσης εκπροσωπεί τις απόψεις του συγγραφέα και 

μόνο και είναι μόνο δική του/της ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει 

οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνει.   
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Εισαγωγή 

Ο γενικός στόχος του μαθήματος για την Ηγετική Ικανότητα είναι η ενδυνάμωση των γυναικών, τόσο 

ατομικά όσο και συλλογικά. Σε ατομικό επίπεδο, μέσω της ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης, της 

αυτοπεποίθησης και της ικανότητας προσδιορισμού και διαπραγμάτευσης ατομικών συμφερόντων. 

Όσον αφορά στην ομαδική διάσταση, πρόκειται να δυναμώσει και να ενισχύσει τον δεσμό, τη στήριξη 

και την αμοιβαία αναγνώριση, τελικά να τονώσει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που ανταποκρίνονται 

στα κοινά συμφέροντα των μεταναστριών και παρέχουν θετική μεταμόρφωση στις συνθήκες ζωής.  

Αυτό το μάθημα ηγετικής ικανότητας έχει διάρκεια 35 ωρών και αποτελείται από 4 ενότητες συν την 

παρουσίαση του μαθήματος. 

Ενότητα 1, Γυναίκες στην ηγεσία, εισάγει βασικές έννοιες για την προοπτική του φύλου και 

τις ίσες ευκαιρίες που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν μια εικόνα του 

εαυτού του του ρόλου και της κατάστασης στην σημερινή κοινωνία, πέρα από την εμβάθυνση 

της ενίσχυσης του αυτοσεβασμού τους και της αυτοπεποίθησής τους. 

Ενότητα 2, Δεξιότητες Διαχείρισης, στοχεύει στην προώθηση των δεξιοτήτων διαχείρισης, 

με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του χρόνου, την αποτελεσματική επικοινωνία, την 

οργάνωση και τη δυναμική των ομάδων και τη δικτύωση. 

Ενότητα 3, Σχεδιασμός και παρουσίαση έργων ή δραστηριοτήτων, παρουσιάζει τα 

διάφορα στάδια για τον σχεδιασμό των έργων ή των πρωτοβουλιών. Από την ανάλυση και τον 

εντοπισμό των αναγκών έως την ολοκλήρωσή της στη φάση αξιολόγησης. Η βασική 

προσέγγιση της ενότητας είναι η μάθηση από ομοτίμους και η ομαδική εργασία για την 

προώθηση αλλαγών στη ζωή των ανθρώπων. 

Τέλος, η ενότητα 4 αποτελείται από ένα πρακτικό εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες θα 

εργαστούν ως ομάδα που σχεδιάζει και προωθεί τις δικές τους δράσεις αφού αναλύσει τη δική 

τους πραγματικότητα. 

 

Οι στόχοι μάθησης για κάθε θέμα επισημαίνονται με συγκεκριμένο τρόπο στην επόμενη ενότητα, την 

επισκόπηση προγράμματος. 

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και τα συμπληρωματικά εκπαιδευτικά υλικά, προσφέρουν 

πηγές στον εκπαιδευτή για την παράδοση του μαθήματος. Οι ενδείξεις που παρέχονται στους 

προσανατολισμούς του εκπαιδευτή σε κάθε δραστηριότητα θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να 

αποκτήσει άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που θα τον / την βοηθήσουν να προσαρμόσει τις 

προηγούμενες γνώσεις του στο μάθημα και στη σύνθεση της ομάδας. 
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Επισκόπηση Προγράμματος 

ΘΕΜΑ Λίστα Δραστηριοτήτων  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

0.1. Παρουσίαση του 

μαθήματος στους 

συμμετέχοντες. 

0.1.1. Εισαγωγή της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. 10’ 

0.2. Παρουσίαση των 

συμμετεχόντων 

0.2.1. Δραστηριότητα 1. Βρείτε 10 που έχετε κοινά με την 

ομάδα 
20’ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΗΓΕΣΙΑ  

1.1. Έννοιες φύλου 1.1.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Τί νομίζεις…? 2 Ω. 

1.2. Ταυτότητα γυναικών 

και διυποκειμενικότητα. 

1.2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Εκφράσεις που “καταδικάζουν”  2 Ω. 

1.3.  Κοινωνική και 

συναισθηματική 

νοημοσύνη  

1.3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η συναισθηματική 

2 Ω. 30’ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

2.1 Τύποι Ηγεσίας 2.1.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Ανοιχτοί χώροι 
2 Ω. 

2.2 Διαχειριστικές 

δεξιότητες  

2.2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Οι προτάσεις γίνονται δεκτές 
2 Ω. 

2.3. Μέθοδοι συμμετοχής 

και ομαδικής εργασίας 

2.3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Ταιριάζοντας κομμάτια μεταξύ 

τους 
2 Ω. 

2.4. Δικτύωση 2.4.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η σημασία των άλλων 
2 Ω. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

3.1. Στάδιο 1: διάγνωση, 

ανάλυση  

3.1.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Κολλάζ. Αναγνώριση της 

αρχικής κατάστασης 
1Ω. 30’ 

3.2 Στάδιο 2: Σχεδιασμός 

και εφαρμογή  

3.2.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Διάγραμμα Ροής, καθορισμός 

σχεδίου 
1Ω. 30’ 
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3.3 Στάδιο 3: Αξιολόγηση 3.3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Αξιολόγηση. Η καλύτερη, η 

χειρότερη 
1 Ω. 

3.4 Παρουσίαση του έργου 3.4.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Προετοιμάστε την δικιάς σας 

παρουσίαση 
1 Ω. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΟΣ 

ΕΡΓΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

 

4.1. Σχεδιασμός και 

παράδοση ενός έργου  

4.1.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Ξεκινήστε το έργο σας!  
15 Ω. 
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Προφίλ των συμμετεχουσών και προϋποθέσεις 

συμμετοχής  

 

Αυτό το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει τις οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες 

των γυναικών που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και ειδικότερα των μεταναστριών, υπηκόων τρίτων 

χωρών στην ΕΕ. 

Το προφίλ των συμμετεχόντων αντιστοιχεί σε εκείνες τις μετανάστριες που δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς τομείς της πολιτότητας: κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική. 

Πρόκειται για ένα ευρύ προφίλ που μπορεί να περιλαμβάνει τις γυναίκες στα στάδια 3 και 4 του 

InCommon Κλίμακα Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη (βλ. Κλίμακα Πολιτισμικής Ιδιότητας του Πολίτη 

Παραδοτέο 1.3): 

• Οι γυναίκες που θα μπορούσαν να έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα επαγγελματικής 

κατάρτισης ή να έχουν εργασιακή εμπειρία σε προσωρινή βάση. Σε κάποιο σημείο, θα 

μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν τον ρόλο της ενεργού πολίτη (συμμετοχή σε κοινοτικές 

ομάδες, πολιτική υπεράσπιση μέσω συνδέσμων κ.λπ.). Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί στο 

Στάδιο 3, Συμμετοχή σε δραστηριότητες που αφορούν στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτιστική 

κληρονομιά. 

• Οι γυναίκες με οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία μπορούν να έχουν αμειβόμενη εργασία με 

σύμβαση, να είναι αυτοαπασχολούμενες ή επιχειρηματίες και να μην λαμβάνουν πρόσθετη 

βοήθεια από κοινωνικές υπηρεσίες ή απασχόληση. Οι ίδιες οι γυναίκες κάνουν ενεργό χρήση 

των υπηρεσιών που προσφέρει η κοινωνία. Θα αντιστοιχούν. Η κατάσταση αυτή αντιστοιχεί 

στο Στάδιο 4, Στάδιο 4. Αυτοέκφραση και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. 

Αναμένεται ότι μετά το πρόγραμμα οι γυναίκες θα είναι σε θέση να καθοδηγήσουν ομάδες και να 

υλοποιήσουν πρωτοβουλίες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εντοπίζονται από την ομάδα, 

από τη σκοπιά της συμμετοχής των πολιτών. Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο οι συμμετέχουσες να 

έχουν βασικές δεξιότητες που σχετίζονται με την γλωσσική επάρκεια, την ψηφιακή, προσωπική 

κοινωνική και διαπροσωπική, καθώς και με την πολιτισμική ευαισθητοποίηση και έκφραση.  
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

ΕΝΟΤΗΤΑ 0. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
Εισαγωγή 

Εισαγωγική συνεδρία για την παρουσίαση του μαθήματος, γνωριμία με τον εκπαιδευτή και τους 

συμμετέχοντες. Θεωρώντας ότι το τελικό αποτέλεσμα της εκπαίδευσης είναι ένα πρακτικό εργαστήριο, 

είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια αίσθηση εμπιστοσύνης και αμοιβαίας γνώσης μεταξύ των 

συμμετεχόντων. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

· Εισαγωγή της εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες. 

· Παρουσίαση της δομής και των στόχων του μαθήματος. 

· Παρουσίαση του εκπαιδευτή και κάθε ατόμου στην ομάδα. 

· Δημιουργία ευαισθητοποίησης μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

0.1. Παρουσίαση του μαθήματος στις συμμετέχουσες 

Ο εκπαιδευτής θα παρουσιάσει τον εαυτό του, μετά από αυτό θα παρουσιαστούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά του μαθήματος: τίτλος, στόχοι και δομή του μαθήματος (οι ενότητες και οι 

δραστηριότητες εκπαίδευσης). Ο εκπαιδευτής θα επισημάνει τη συμμετοχική προσέγγιση της μάθησης 

και τη σημασία της συμμετοχής στις δραστηριότητες. 

 

0.2. Παρουσίαση των συμμετεχουσών 

Προτείνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες για την παρουσίαση των συμμετεχόντων και τη δημιουργία 

μιας ομαδικής αίσθησης. 

 

0.2 Παρουσίαση των συμμετεχόντων 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Δραστηριότητες για το «σπάσιμο του πάγου». 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 2 ΛΕΠΤΑ Ο εκπαιδευτής / θα εξηγήσει από τι αποτελείται η δραστηριότητα 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΒΡΕΙΤΕ 10 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΧΕΤΕ ΚΟΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 περίπου λεπτά. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Να επιτρέψετε μια ελεύθερη ροή της συζήτησης, του γέλιου, και του μοιράσματος 

κατά την διάρκεια της δραστηριότητας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Χωρίς συγκεκριμένη προετοιμασία.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων. Και ρωτήστε 

τους σύντομα να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους στην ομάδα. 

2. Πείτε στην νέα διαμορφωμένη ομάδα ότι η εργασία είναι να βρουν δέκα 

πράγματα που έχουν κοινά, με κάθε άλλο άτομο στην ομάδα. 

3. Μετά πείτε στην ομάδα να βρουν τα δέκα πράγματα που έχουν κοινά με την 

άλλη ομάδα δίπλα τους. Η ομάδα έχει 10 λεπτά να το κάνει. 

4. Πείτε στην ομάδα ότι ένα άτομο πρέπει να κρατήσει σημειώσεις και να είναι 

έτοιμο να διαβάσει τις δέκα ομοιότητες της ομάδας σε ολόκληρη την ομάδα 

με την ολοκλήρωση της εργασίας. 

5. Ζητείστε έναν εθελοντή να διαβάσει ολόκληρη την λίστα της ομάδας με τα 

κοινά πρώτα. Η πρώτη ομάδα που μοιράζεται την λίστα τους εθελοντικά. 

6. Μετά ρωτήστε άλλα άτομα που κρατούσαν σημειώσεις, να μοιραστούν 

ολόκληρη την λίστα με τα κοινά της ομάδας με ολόκληρη την ομάδα. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό και χαρτί. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Χωρίς συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

ΠΗΓΕΣ 
https://www.thebalancecareers.com/my-favorite-team-building-icebreaker-

1918415 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 
 
Εισαγωγή 

Για να εισαχθούμε στη γυναικεία ηγεσία, η προοπτική του φύλου είναι μια βασική ιδέα. Οι διάφοροι 

τρόποι και παράγοντες για την διοίκηση ενός έργου, την ανάληψη πρωτοβουλίας ή τη διεξαγωγή μιας 

ομάδας επηρεάζονται έντονα από πολλά θέματα και το φύλο είναι ένα από αυτά. 

Πολλές φορές δεν γνωρίζουμε το ρόλο που παίζει το φύλο στην κοινωνία. Έχουμε ενσωματώσει 

ορισμένες υποθέσεις και συμπεριφορές ως έθιμα και δεν έχουμε την ορθή προσέγγιση για να 

διαφοροποιήσουμε τις συνέπειες που έχουν στις πράξεις μας και τα εμπόδια. Η ενότητα αυτή έχει σαν 

πρόθεση να κάνει μια εισαγωγή στο θέμα αυτό, διότι είναι απαραίτητο να καταλάβουμε τι γίνεται από 

την ιδέα μας για την "κοινωνία" στην οποία θα παρέμβουμε. Αυτό το καθήκον είναι πιο αναγκαίο αν 

θέλουμε να στηρίξουμε τις ηγετικές ικανότητες στις γυναίκες που προέρχονται από διαφορετικά 

υπόβαθρα και πολιτισμούς και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικές αναφορές φύλου. 

Όλη η κοινωνικοποίησή μας διασταυρώνεται με το φύλο. πώς κατανοούμε τον εαυτό μας, ποιες είναι 

οι προσδοκίες, ποιοι είναι οι περιορισμοί ... Αυτό οφείλεται σε μια μακρά εκπαιδευτική διαδικασία, την 

οποία υποθέτουμε φυσικά αλλά η οποία έχει μια σημαντική πολιτισμική προκατάληψη. Αυτό επηρεάζει 

τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνδρες και οι γυναίκες και πώς παρέχουν μια συναισθηματική 

απάντηση. Η ανάγκη να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τα συναισθήματά μας και να είμαστε σε θέση 

να εντοπίζουμε και να γνωρίζουμε πώς να διαχειριζόμαστε αυτά τα άλλα καθήκοντα είναι απαραίτητη 

για μια σωστή λειτουργία ή απόδοση στην ηγεσία. 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Να γνωρίζουν βασικές έννοιες σχετικά με την ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών. 

• Να κατανοήσουν την ταυτότητα τους και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. 

• Να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινωνικές δομές που μπορούν να ενισχύσουν τις 

προοπτικές των γυναικών. 

• Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά μας ως κλειδί για να παρέμβουν σε αυτά και να αναπτύξουν 

πιο αποτελεσματικές συμπεριφορές. 

• Να κάνουν διάκριση μεταξύ συναισθημάτων και διαθέσεων προκειμένου να καθοριστούν 

διαφορετικές στρατηγικές παρέμβασης. 

• Να μάθουν να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, ως έναν τρόπο προσαρμογής 

τους στις συνθήκες που ζούμε. 

• Να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα των άλλων, να μπορούμε να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και 

να βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

1.1 Έννοιες φύλου 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Πατριαρχία: ως κύριο κοινό χαρακτηριστικό των κοινωνιών. 

• Ορισμός και διαφορές μεταξύ γένος και φύλου. 

• Ρόλοι και στερεότυπα ως κοινωνικές κατασκευές. 

• Ισότητα και δικαοσύνη: η σημασία της κατανόησης. 

• Διακρίσεις και ανισότητες: οι θετικές δράσεις. 

• Αυτό που κατανοούμε και κυρίαρχη τάση του φύλου 

• Τι σημαίνει συνυπευθυνότητα; 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΙ ΝΟΜΙΖΕΙΣ…? 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ώρες 

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

Αυτή η συνεδρία είναι μια εισαγωγή στις έννοιες που πρέπει να εξοικειωθούν οι 

εκπαιδευόμενοι για μια καλύτερη κατανόηση της προοπτικής του φύλου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να κατανοήσει πλήρως την έννοια των βασικών εννοιών. 

Για το σκοπό αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πηγές που παρέχονται 

στο τέλος αυτού του πίνακα και να υποστηρίξει τη διάλεξη για το Παράρτημα 1.1. 

Έννοιες Φύλου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες τι κατανοούν σχετικά με 

τις ακόλουθες έννοιες: 

• Πατριαρχία. 

• Το φύλο και το γένος. 

• Ρόλοι και στερεότυπα. 

• Ισότητα και Ισονομία 

• Διακρίσεις και ανισότητες. 

• Οι θετικές δράσεις. 

•  Κυρίαρχη τάση του φύλου. 

•  Συνυπευθυνότητα. 

2. Μετά τη συζήτηση σχετικά με τη σημασία κάθε έννοιας, ο εκπαιδευτής 

πρέπει να εκθέσει αυτό που πραγματικά υπονοεί: ορισμό και 

χαρακτηριστικά. 

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρουν διαφορές σε ό, τι είχαν καταλάβει 
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προηγουμένως και στη νέα έννοια μετά από εξηγήσεις. 

• Οι έννοιες σημαίνουν αυτό που νόμιζαν; 

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των δύο διαστάσεων; Γνωρίζουν 

πραγματικά τι σημαίνει κάθε έννοια; 

• Πιστεύουν ότι οι προοπτικές τους επηρεάζονται από κάτι; Από τι 

επηρεάζονται; 

ΥΛΙΚΑ Γραφικό υλικό για διαγράμματα σχετικά με τις έννοιες. Flipchart και δείκτες. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

RESOURCES 

“What are gender roles and stereotypes?” Planned Parenthood. Διαθέσιμο σε: 

https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-

gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes   

“What is Gender Mainstreaming?”. European Institute for Gender Equality. 

Διαθέσιμο σε: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-

mainstreaming  

Bacdigalupo, Martina. 2010. “Discrimination, Inequality, and Poverty—A Human 

Rights Perspective”. Human Rigths Watch. Διαθέσιμο σε: 

https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-

human-rights-perspective  

Böll Stiftung, Heinrich. 2018. Feminicide: A global phenomenon. European Union.  

E. Dastagir, Alia. 2018. “A feminist glossary because we didn't all major in gender 

studies”. Usa Today. Available in: 

https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-

language/99120600/   

Macionis, John J. (2012). Sociology (13th ed.). Prentice Hall. 

Mann, Blair. 2014. “Equity and equality are not equal”. The education trust. 

Διαθέσιμο σε: https://edtrust.org/the-equity-line/equity-and-equality-are-not-equal/  

Napikoski, Linda. 2019. “Patriarchal society according to feminism”. ToughtCo. 

Διαθέσιμο σε: https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-

3528978   

Ramos Martin, Nuria. 2014. “Positive Action in EU Gender Equality Law: 

Promoting Women in Corporate Decision-Making Positions”. ResearchGate. 

https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes
https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity/what-are-gender-roles-and-stereotypes
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-human-rights-perspective
https://www.hrw.org/news/2013/01/11/discrimination-inequality-and-poverty-human-rights-perspective
https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-language/99120600/
https://eu.usatoday.com/story/news/2017/03/16/feminism-glossary-lexicon-language/99120600/
https://edtrust.org/the-equity-line/equity-and-equality-are-not-equal/
https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978
https://www.thoughtco.com/patriarchal-society-feminism-definition-3528978
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Διαθέσιμο σε: 

https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Ge

nder_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-

Making_Positions  

Staughton, John. 2017. “What is the difference between gender and sex?”. 

Science ABC. Διαθέσιμο σε: https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-is-

the-difference-between-sex-and-gender.html  

 

1.2 Γυναικεία ταυτότητα και διυποκειμενικότητα 

ΕΝΝΟΙΕΣ/ ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Εκπαίδευση ως παράγοντας κοινωνικοποίησης. 

• Η διαφορική κοινωνικοποίηση. 

• Εισαγωγή της έννοιας της "διυποκειμενικότητας" και της επιρροής του φύλου 

σε αυτήν. 

• Σχέση μεταξύ του πολιτισμού και της ταυτότητας. 

• Ο κονστρουκτιβισμός, η πολιτισμικότητα και η σχεσιακή ανάλυση. 

• Έννοια μέτρο της ενδυνάμωσης του φύλου (GEM). 

ΕΙΣΑΓΩΓ¨Η: 45’ 

Ο εκπαιδευτής / θα κάνει μία σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις έννοιες 

που αποτελούν το μάθημα και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Για το σκοπό 

αυτό, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πηγές που παρέχονται στο τέλος 

αυτού του πίνακα και να στηρίξει τη διάλεξη για το Παράρτημα 1.2 Γυναίκα 

ταυτότητα και διυποκειμενικότητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Εκφράσεις που «καταδικάζουν» 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1:15 ώρα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο εκπαιδευτής θα χωρίσει την τάξη σε μικρές ομάδες για την προώθηση της 

ανταλλαγής ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να βρει παρακάτω μερικά παραδείγματα 

προτάσεων που θα είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας. Μπορεί 

να αναζητήσει άλλα και να τα προσαρμόσει στην ομάδα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 1. Ο/Η εκπαιδεύτης/τρια θα διαβάσει μερικές προτάσεις. Για παράδειγμα: 

https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.researchgate.net/publication/283301114_Positive_Action_in_EU_Gender_Equality_Law_Promoting_Women_in_Corporate_Decision-Making_Positions
https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-is-the-difference-between-sex-and-gender.html
https://www.scienceabc.com/eyeopeners/what-is-the-difference-between-sex-and-gender.html
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Το κλάμα είναι για τα κορίτσια. 

2. Μην πάτε μόνοι στους δρόμους. 

3. Να είστε προσεκτικές με ποιον μιλάτε.. 

4. Μοιάζεις με πριγκίπισσα. 

5. Αν το φας αυτό, θα παχύνεις.. 

6. Οι επιστήμες είναι για τους άντρες. 

7. Πρέπει να καθαρίσεις αυτήν την ακαταστασία. 

2. Οι μικρές ομάδες πρέπει να επιλέξουν μία από τις προτάσεις που τους 

πρότεινε ο εκπαιδευτής και να την σκεφτούν: 

1. Ποια είναι η προέλευση της πρότασης; 

2. Τί υπονοεί για το αγόρι/κορίτσι που το ακούει; 

3. Πιστεύετε ότι είναι μια πρόταση που είναι απροσδιόριστη για αγόρια 

και κορίτσια; 

4. Σχετικά με τι  ορίζεται η ενήλικη προσωπικότητα; (εμπόδια, 

περιορισμούς, ευκαιρίες). 

3. Οι ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν ένα διάγραμμα που περιβάλλει την 

πρόταση, απαντώντας στις ερωτήσεις. 

4.  Μετά τη συζήτηση στις μικρές ομάδες (15 λεπτά), κάθε ομάδα εκθέτει 

μπροστά στην τάξη τι έχουν κάνει. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα 

μπορούσαν να προσθέσουν άλλες σκέψεις και ιδέες. 

5. Τέλος, η τάξη στοχάζεται τις συνέπειες που είχαν αυτές οι προτάσεις 

στην κοινωνικοποίηση τους ως παιδιά. 

ΥΛΙΚΑ Flipchart, χαρτί και στυλό 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις  

ΠΗΓΕΣ 

2015. “Gender Equality in Human Development – Measurements Revisited”. 

Human Developments Reports. Διαθέσιμο σε: 

http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-

%E2%80%93-measurements-revisited  

“Agents of Socialization”. Lumen Platform. Διαθέσιμο σε: 

https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/agents-of-socialization/  

Department of Education. 2015. “Culture and identity”. Racism no way. Διαθέσιμο 

σε: http://www.racismnoway.com.au/cultural-exchange-nsw/about-culture/  

Lindholm, Charles. 2001. “Culture and Identity. The history, theory and practice of 

psychological anthropology”. Boston University.  

http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-%E2%80%93-measurements-revisited
http://hdr.undp.org/en/content/gender-equality-human-development-%E2%80%93-measurements-revisited
https://courses.lumenlearning.com/sociology/chapter/agents-of-socialization/
http://www.racismnoway.com.au/cultural-exchange-nsw/about-culture/
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Zecchia, Annamaria. “Culture and identity”. Διαθέσιμο σε: http://www.carducci-

ts.it/clil/clil_antropologia/culture_and_identity.htm  

Zlatev, Jordan, et.al. 2008. “Intersubjetivity: What make us human?”. 

ResearchGate. Available in: 

https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_mak

es_us_human  

 

1.3 Κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ / ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

• Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη; Η κοινωνική συναισθηματική 

ικανότητα. 

• Οι πέντε κατευθύνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης 

• Η προσωπική νοημοσύνη: τύποι 

• Συναισθήματα εναντίον διάθεσης: τι σημαίνει και υπονοεί. 

• Συναισθηματική εκπαίδευση: σημασία, στόχοι και αποτελέσματα. 

INTRODUCTION: 1 h.  

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις έννοιες 

που αποτελούν το μάθημα και το πώς είναι αλληλένδετες. Για το σκοπό αυτό, θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πηγές που παρέχονται στο τέλος αυτού του 

πίνακα και να υποστηρίξει την εισαγωγή στο παράρτημα 1.3 Κοινωνική και 

συναισθηματική νοημοσύνη 

Μετά την διάλεξη θα υπάρξει σύντομο διάλειμματων 15’. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η Συναισθηματική 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2 Ω. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο/η εκπαιδευτής/τρια θα πρέπει να προετοιμάσει μια λίστα συναισθηματικών 

εννοιών με τον / την θέλει να εργαστεί. Αυτή η δυναμική προσπαθεί να τονίσει τη 

σημασία ενός ακριβούς ορισμού των συναισθημάτων για την αναγνώριση και την 

αντιμετώπισή τους. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε τα 

συναισθήματά μας είναι τόσο άφθονες και πλούσιες σε αποχρώσεις, όπως τα 

συναισθήματα που περιγράφουν αυτές οι λέξεις. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Θα ήταν χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε το λεξικό των συναισθημάτων: Λόγια για 

συναισθήματα, διαθέσεις και χειρονομίες συναισθημάτων. 

http://www.carducci-ts.it/clil/clil_antropologia/culture_and_identity.htm
http://www.carducci-ts.it/clil/clil_antropologia/culture_and_identity.htm
https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_makes_us_human
https://www.researchgate.net/publication/232504233_Intersubjectivity_What_makes_us_human
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Ο/η εκπαιδευτής/τρια θα συλλέξει γραφικό υλικό που θα υποστηρίξει τους 

συμμετέχοντες στην έκφραση των συναισθημάτων τους. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο/η εκπαιδευτής/τρια θα προτείνει στις εκπαιδευόμενες να κάνουν ένα λεξικό 

συναισθημάτων γραμμένες από τις ίδιες 

2. Χώροι στοχασμού θα προωθηθούν για να μιλήσουν για συναισθήματα ή, ο 

εκπαιδευτής θα προτείνει ένα συναίσθημα συγκεκριμένα και, μαζί θα 

επεξεργαστούν έναν ορισμό για αυτό. 

3. Μετά την συζήτηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το Λεξικό για 

Συναισθήματα: Λέξεις για Συναισθήματα, Διαθέσεις και Συναισθημάτων 

εγχειρίδιο και να βρουν αν οι ορισμοί ταιριάζουν. Αν όχι, ποιο είναι το 

συναίσθημα που αναφέρονται;  

4. Η ομάδα θα φτιάξει ένα μεγάλο χαρτί με κάθε συναίσθημα. Μπορεί να οριστεί 

μόνο με λέξεις ή υποστήριξη εικόνων ή σχεδίων. Αυτά τα χαρτιά θα φτιάξουν 

το βιβλίο. 

5. Μετά τον ορισμό, η ομάδα πρέπει να στοχαστεί ποιες είναι οι θετικές και 

ποιες οι αρνητικές πτυχές κάθε συναισθήματος. Πρέπει επίσης να 

στοχαστούν τι θεωρούν δυνατότερο, ευκολότερο να δουλέψουν. Κάθε 

συμμετέχοντας πιθανώς να ονοματίσει διαφορετικά συναισθήματα. 

ΥΛΙΚΑ 

Φύλλα και στυλό για κάθε συμμετέχοντα να σημειώνει. Flipchart, μεγάλα χαρτιά, 

γραφικό υλικό (περιοδικά, φωτογραφίες), μαρκαδόρους με χρώμα, στυλό, ψαλίδι, 

κάποιο είδος κόλλας. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

RESOURCES 

“Chapter 8. Emotions and moods”. Διαθέσιμο σε: 

https://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0132431564.pdf  

“What are Emotions and Moods? - Types & Sources”. Study.com. Διαθέσιμο σε: 

https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-

sources.html  

Big Think. 2012. “Daniel Goleman introduces emotional intelligence”. Youtube. 

Διαθέσιμο σε: https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU  

Daniel Goleman. Compendium of resources available in: 

http://www.danielgoleman.info/  

Goleman, Daniel. 1996. “Emotional Intelligence”. Bantam Books. 

https://catalogue.pearsoned.co.uk/samplechapter/0132431564.pdf
https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-sources.html
https://study.com/academy/lesson/what-are-emotions-and-moods-types-sources.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
http://www.danielgoleman.info/
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Λίστα με Παραρτήματα Ενότητα 1 

1.1 Οι έννοιες του φύλου  

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_1.1_Έννοιες Φύλου Παρουσίαση PowerPoint  

1.2 Γυναικεία ταυτότητα και διυποκειμενικότητα 

ΗΓΕΣΙΑ _ ANNEX_1.2_ Γυναικεία ταυτότητα και διυποκειμενικότητα Παρουσίαση PowerPoint 

1.3 Κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη 

ΗΓΕΣΙΑ _ ANNEX_1.3 Κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη Παρουσίαση PowerPoint 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Εισαγωγή 

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαχείριση του χρόνου, την αποτελεσματική επικοινωνία, την οργάνωση και τη δυναμική των ομάδων 

και τη δικτύωση. Η ενότητα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων υπό πρακτική 

προοπτική για τις μετανάστριες που τους εξυπηρετεί να αισθάνονται αυτοπεποίθηση για το πώς να 

κάνουν τα πράγματα ως ηγέτες ή επιχειρηματίες. 

Πρέπει να σκεφτούμε ότι η διαδικασία της διαφοροποιημένης κοινωνικοποίησης χτίζει τις γυναίκες και 

τους άντρες ενισχύοντας διαφορετικές δυνατότητες. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να φαίνεται ότι οι 

γυναίκες είναι πιο εξειδικευμένες όταν πρόκειται για συναισθηματική αναγνώριση και διαχείριση, αλλά, 

από την άλλη πλευρά, αντιμετωπίζουν τα στερεά εμπόδια για τον ίδιο λόγο. Το φύλο είναι ένα από τα 

εμπόδια όταν οι γυναίκες αποκτούν θέσεις εξουσίας στην ομάδα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

ενότητα αυτή δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τις βασικές ηγετικές ικανότητες των γυναικών στο 

πλαίσιο αυτής της προσέγγισης. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

• Να γνωρίζουν τι σημαίνει ηγεσία και παραδοσιακές μορφές ηγεσίας. 

• Να κατανοήσουμε την ηγεσία ως μια επικοινωνιακή μάθηση. 

• Να συσχετίσετε την ηγεσία με μια συνεργασία μάθησης: μια ομάδα ατόμων που 

συνεργάζονται, τρέφονται και μεταμορφώνουν το περιβάλλον τους. 

• Να κατανοήσουμε την έννοια της διαχείρισης της πολυμορφίας και των προσεγγίσεων 

υλοποίησης. 

• Να αναπτύξουν οριζόντιες δεξιότητες για τη διαχείριση: να είναι δυναμικές, αποτελεσματικές 

στην διαχείριση του χρόνου, να μιλάνε δημόσια, αποτελεσματική επικοινωνία και ομαδική 

εργασία, επίλυση συγκρούσεων, αίσθηση επιχειρηματικότητας. 

• Να προσδιορίζουν και να αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που εμποδίζουν τις γυναίκες να 

αναπτύξουν διαχειριστικές δεξιότητες. 

• Να είναι σε θέση να διεξάγει παραγωγικές συναντήσεις ομάδων. 

• Δημιουργία και διαχείριση αποτελεσματικών ομάδων. 

• Να γνωρίζετε μια ποικιλία δυναμικής της ομάδας και να είστε σε θέση να επιλέξετε εκείνους 

που ταιριάζουν καλύτερα στην ανάπτυξη της ομάδας. 

• Να χαρτογραφηθεί σε τοπικό επίπεδο για τον προσδιορισμό των ενδιαφερομένων. 

• Καθορισμός της στρατηγικής συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών. 

• Για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο.  
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

2.1 Τύποι ηγεσίας 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Να είσαι ηγέτης εναντίον του να είσαι αφεντικό. 

• Κύριες δεξιότητες του να είσαι ηγέτης. 

• Πως να χτίζετε καλές εργασιακές σχέσεις. 

• Οριζόντια/κάθετη ηγεσία. 

• Διαχείριση πολυμορφίας: ο κύριος ρόλος της πολυμορφίας για το μέλλον. 

• Προσεγγίσεις για εφαρμογή που υποστηρίζει εσάς και τις πράξεις σας. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 45’ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις ιδέες 

που αποτελούν το μάθημα και το πώς είναι αλληλένδετες. Θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει τον πίνακα πηγών που παρέχεται στο τέλος αυτού του πίνακα 

και να υποστηρίξει την έκθεση με το Παράρτημα 2.1 Τύποι ηγεσίας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Ανοιχτός Χώρος 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1 ώρα 15’ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η δραστηριότητα βασίζεται στην ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι πιο παραγωγικοί 

αν ενδιαφέρονται προσωπικά για το τι κάνουν. Ο σκοπός είναι οι συμμετέχοντες 

να αισθάνονται ότι έχουν τη δύναμη της απόφασης. Η δυναμική του Open Space 

βασίζεται στην ιδέα της κάλυψης των αναγκών ή των προβλημάτων με συλλογική 

προσέγγιση. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Αυτή η δραστηριότητα είναι αυτή που είναι γνωστή στην επιχειρηματική γλώσσα 

ως δυναμική Ανοιχτός Χώρος. (https://openspaceworld.org/wp2/what-is/). Ο 

εκπαιδευτής θα προετοιμάσει ορισμένα παραδείγματα προβλημάτων / αναγκών 

για να επιλεχθούν από τους συμμετέχοντες για τη δημιουργία ομάδων. Τα θέματα 

πρέπει να είναι κοντά στα προσωπικά συμφέροντα των συμμετεχόντων και θα 

αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής εξηγεί την δυναμική του Ανοιχτού Χώρου στους 

εκπαιδευόμενους. 

2. Εισάγει τα θέματα ως παράδειγμα. Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να 

προτείνουν τις δικές τους ιδέες ή θέματα και ο καθένας να είναι ο 

υπεύθυνος / εκπρόσωπος του μπροστά από την ομάδα. 

3. Η τάξη επιλέγει τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν  κατά την 

https://openspaceworld.org/wp2/what-is/
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διάρκεια. Η ιδιοκτήτης/εκπρόσωπος της ιδέας την καταγράφει σε ένα 

χαρτί και το τοποθετεί κάπου στο δωμάτιο. 

4. Οι συμμετέχοντες θα συμμετέχουν στην ομάδα στην οποία ενδιαφέρονται 

αλλά θα μπορούν να μεταφέρονται ελεύθερα σε άλλες ομάδες στην 

περίπτωση που δεν ενδιαφέρονται πλέον για την συζήτηση. 

5. Οι συμμετέχοντες έχουν 30 λεπτά maximum να συλλέξουν τις πιο σημαντικές 

ιδέες, δεδομένα, συστάσεις, συμπεράσματα, ερωτήσεις και σχέδια για το 

θέμα. Όλα θα καταγράφονται σε μια κατανοητή αναφορά, σαν περίληψη της 

συζήτησης. (15 λεπτά περισσότερο) 

6. Η εκπρόσωπος κάθε θέματος θα αποφασίσει πως το πρόβλημα/ανάγκη θα 

αντιμετωπιστεί και διαχειριστεί, βασισμένη στην συμμετοχή της ομάδας. Κάθε 

εκπρόσωπος θα το μοιραστεί με την τάξη.  

7. Τέλος, οι συμμετέχοντες θα αποκριθούν σε ερωτήσεις σχετικά με: 

 Γιατί έμεινες σε αυτήν την ομάδα; 

 Τι πιστεύεις για την ηγεσία αυτής της συζήτησης; 

 Ποιες στρατηγικές δικτύωσης παρατηρείτε στην καθοδήγηση αυτής 

της συζήτησης; 

 Ο ηγέτης προωθεί συζήτηση οριζόντια; 

 Σας λείπει κάτι; Τί; 

ΥΛΙΚΑ Flipchart και μολύβια 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Χρειαζόμαστε ένα ευρύχωρο μέρος όπου οι υποομάδες μπορούν να εργαστούν 

χωριστά και χωρίς να ενοχλούνται, και επίσης οι συμμετέχοντες μπορούν να 

μετακινούνται από το ένα στο άλλο χωρίς να ενοχλούν. 

Κάποιος εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο θα είναι χρήσιμος για 

την αναζήτηση δεδομένων. 

ΠΗΓΕΣ 

“Module Unit 6: Leadership”. University of Leicester. Διαθέσιμο σε:  

https://www.le.ac.uk/oerresources/psychology/organising/page_05.htm  

2014. “Framework for partnership in learning and teaching in higher education”. 

The higher education academy. Διαθέσιμο σε:  

https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_partner

ship_in_learning_and_teaching.pdf   

2016. “Implementation approaches”. Penn State. Διαθέσιμο σε:  

https://strategicplan.psu.edu/implementation-approaches/  

Llopis, Glenn. 2011. “Diversity Management Is the Key to Growth: Make It 

Authentic”. Forbes. Διαθέσιμο σε:  

https://www.le.ac.uk/oerresources/psychology/organising/page_05.htm
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_partnership_in_learning_and_teaching.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/system/files/resources/hea_framework_for_partnership_in_learning_and_teaching.pdf
https://strategicplan.psu.edu/implementation-approaches/
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https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-is-

the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3  

 

2.2 Δεξιότητες διαχείρισης 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Διαφορές μεταξύ ενός ηγέτη και ενός αφεντικού. 

• Δεξιότητες διαχείρισης: να είναι δυναμικές, αποτελεσματική διαχείριση του 

χρόνου, να μιλάνε δημόσια, αποτελεσματική επικοινωνία και ομαδική 

εργασία, επίλυση συγκρούσεων, αίσθηση επιχειρηματικότητας. 

• Πολιτιστικά και εσωτερικά εμπόδια για την ηγεσία των γυναικών. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 45 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα κάνει ένα σύντομο θεωρητικό περιεχόμενο του μαθήματος. 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πηγές στο τέλος αυτού του πίνακα ή / και με 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_2.2_Δεξιότητες διαχείρισης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1,25 Ώρες 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε μια χαλαρή ατμόσφαιρα αλλά πολύ επίσημη 

ταυτόχρονα. Υποτίθεται ότι παρουσιάσεις αυτής της δραστηριότητας εκτελούνται 

σε δημόσιους χώρους. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να προετοιμάσει εκ των προτέρων ορισμένα θέματα για τις 

γυναίκες να κάνουν μια δημόσια ομιλία σε πολύ διαφορετικά θέματα: κοινωνικά, 

αστικά, πολιτιστικά. Οι τοπικές εφημερίδες μπορούν να αποτελέσουν πηγή 

έμπνευσης. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 Ο εκπαιδευτής θα αναθέσει τυχαία ένα χαρτί με ένα θέμα σε κάθε 

συμμετέχοντα. 

 Αυτή πρέπει να προετοιμάσει μια μικρή παρουσίαση (3λεπτά) ακολουθώντας 

τι έμαθαν στην εισαγωγή αυτής της δραστηριότητας 

 Όλοι οι συμμετέχοντες εκτελούν την παρουσίαση. 

 Η υπόλοιπη ομάδα θα πρέπει να αναγνωρίσει κατά την διάρκεια της 

παρουσίασης τα δυνατά και αδύναμα  σημεία του ομιλητή. Για παράδειγμα, 

πως ένα άτομο χρησιμοποιεί την δυναμική επικοινωνία. Ο εκπαιδευτής 

μπορεί να παρέχει ένα χαρτί με πτυχές που πρέπει να αξιολογηθούν 

https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-is-the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3
https://www.forbes.com/sites/glennllopis/2011/06/13/diversity-management-is-the-key-to-growth-make-it-authentic/#289e98f666f3
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 Τέλος, μοιράζετε από το κάθε άτομο ανατροφοδότηση και η ομιλήτρια 

εντοπίζει κάποια εμπόδια που αντιμετώπισε κατά την διάρκεια της 

παρουσίασης, φόβοι κλπ. 

ΥΛΙΚΑ 

Χαρτιά και στυλό για κάθε συμμετέχοντα να κρατήσει σημειώσεις. Ειδήσεις και 

περιοδικά και εφημερίδες σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής χρησιμοποιήσει 

τοπικά μέσα για έμπνευση. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Χωρίς συγκεκριμένες εγκαταστάσεις 

RESOURCES 

“Assertive Communication - 6 Tips For Effective Use”. Impact factory. Διαθέσιμο 

σε: https://www.impactfactory.com/library/assertive-communication-6-tips-

effective-use  

“Management Skills. A list of attributes or abilities that an executive should 

possess in order to fulfill specific tasks in an organization”. Corporate Finance 

Institute. Διαθέσιμο 

σε:https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-

skills/management-skills/   

Andrews, Shawn. “Leadership”. Training Industry. Διαθέσιμο 

σε:https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-

leadership/  

Fannin, Kris. 2018. “Boss vs Leader: 12 Defining Characteristics of a Leader”. 

Intelivate. Διαθέσιμο σε:https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-leader-

image  

Forbes Coaches Council. 2018. “15 Biggest Challenges Women Leaders Face 

And How To Overcome Them”. Forbes. Διαθέσιμο σε:: 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-

challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162  

Hill, Catherine. “Barriers and Bias: The Status of Women in Leadership”. 

American Association of University Women (AAUW). Διαθέσιμο 

σε:https://www.aauw.org/research/barriers-and-bias/  

 

 

 

https://www.impactfactory.com/library/assertive-communication-6-tips-effective-use
https://www.impactfactory.com/library/assertive-communication-6-tips-effective-use
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/management-skills/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/careers/soft-skills/management-skills/
https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-leadership/
https://trainingindustry.com/magazine/issue/gender-barriers-and-solutions-to-leadership/
https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-leader-image
https://www.intelivate.com/team-strategy/boss-vs-leader-image
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162
https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/02/26/15-biggest-challenges-women-leaders-face-and-how-to-overcome-them/#3bdc60194162
https://www.aauw.org/research/barriers-and-bias/
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2.3 Συμμετοχή και μεθοδολογίες ομαδικής  

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Ικανότητες για τη δημιουργία και τη διαχείριση ομάδων. 

• Aνάπτυξη ομαδικού πνεύματος: θεωρίες κινήτρων. 

• Διαχείριση για: επικοινωνία της ενδυνάμωσης, την καινοτομία και την 

δημιουργικότητας. 

• Η μεθοδολογία Getting Things Done. 

• Εισαγωγή για απελευθερωτικές δομές. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1:15 ώρα 

Ο εκπαιδευτής / θα κάνει μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις βασικές 

έννοιες του τμήματος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πηγές στο τέλος αυτού του 

πίνακα ή / και να υποστηρίξει την παρουσίαση με ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_2.3_ 

Μεθοδολογίες συμμετοχής και ομαδικής εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής ή ως ανάθεση, οι συμμετέχοντες θα κάνουν 

αναζήτηση στο διαδίκτυο με διαφορετικές μεθόδους για τη δυναμική της ομάδας 

όπως για παράδειγμα οι δομές απελευθέρωσης. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΑΙΡΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  45 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην προώθηση της ομαδικής εργασίας και της 

καλύτερης επικοινωνίας της ομάδας. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να επιλέξει κάποια παζλ και να αποφασίσει ποια από τα 

κομμάτια θα ανταλλάσσονται. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Χωρίστε όλους τους συμμετέχοντες σε μικρές ομάδες με τον ίδιο αριθμό 

μελών. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα διαφορετικό παζλ με το ίδιο επίπεδο 

δυσκολίας. Ο στόχος είναι να δούμε ποια ομάδα μπορεί να ολοκληρώσει 

το παζλ γρηγορότερα. 

2. Μερικά κομμάτια αναμιγνύονται με αυτά των παζλ των άλλων ομάδων. 

Εξαρτάται από κάθε ομάδα να αποφασίσει πώς να ανακτήσει αυτά τα 

κομμάτια, είτε με διαπραγμάτευση, ανταλλαγή, ανταλλαγή μελών της 

ομάδας κλπ. Αποφασίστε τι αποφασίζουν, θα πρέπει να το κάνουν σε μια 

ομάδα. 
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ΥΛΙΚΑ Παζλ ως υποομάδες που θα διαμορφώσετε. 

FACILITIES AND 

EQUIPMENT 

Χωρίς Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 

SOURCE 

“17 team building ideas: the team building kit for managers with team building 

exercises, activities and games to build winning teams today!”. Business 

management daily. Διαθέσιμο σε: 

https://training.businessmanagementdaily.com/3358/team-building-ideas-2/   

“Guide to Managing Human Resources”. Berkeley Human Resources. Διαθέσιμο 

σε: https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-

hr/interaction/team-building/steps  

Doyle, Alison. 2018. “Team Building Skills List and Examples”. The balance 

careers. Διαθέσιμο σε: https://www.thebalancecareers.com/  

Getting Things Done. Διαθέσιμο σε:: https://gettingthingsdone.com/  

Holtzclaw, Eric. 2013. “5 Things Smart Managers Know About Building Teams”. 

Inc Magazine. Διαθέσιμο σε:: https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-things-smart-

managers-know-about-building-teams.html  

Liberating structures. Including and unleashing everyone. Available in: 

http://www.liberatingstructures.com/  

 

2.4 Δικτύωση 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΛΕΞΕΙΣ 

ΚΛΕΙΔΙΑ 

• Ενδιαφερόμενα μέρη: ορισμός και χαρακτηριστικά. 

• Σχεδιασμός υπηρεσιών για το χάρτη των ενδιαφερομένων. 

• Στρατηγικές για την "δέσμευση": αρχές, πρακτικές και εργαλεία. 

• Κλειδιά για μια καλή στρατηγική δικτύωση. 

• Σχέδιο Δράσης Σχέσεων (RAP). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 45 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής / θα κάνει μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή σχετικά με τις βασικές 

έννοιες του τμήματος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πηγές στο τέλος αυτού του 

πίνακα ή / και να υποστηρίξει την παρουσίαση με ΗΓΕΣΙΑ_ 

ANNEX_2.4_Δικτύωση. 

https://training.businessmanagementdaily.com/3358/team-building-ideas-2/
https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/team-building/steps
https://hr.berkeley.edu/hr-network/central-guide-managing-hr/managing-hr/interaction/team-building/steps
https://www.thebalancecareers.com/
https://gettingthingsdone.com/
https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-things-smart-managers-know-about-building-teams.html
https://www.inc.com/eric-v-holtzclaw/5-things-smart-managers-know-about-building-teams.html
http://www.liberatingstructures.com/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  1 ώρα 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Είναι δυνατόν να συσχετιστεί αυτή η δραστηριότητα με προηγούμενες (θέματα, 

ανάγκες ή προβλήματα) που έχουν καθορίσει οι γυναίκες. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Όχι συγκεκριμένη προετοιμασία 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Η ομάδα θα κάνει ανταλλαγή απόψεων για 5 λεπτά να επιλέξει κάποια 

ανάγκη ή πρόβλημα που θέλουν να λύσουν, προσπαθούν να εστιάσουν 

σε μια συλλογική και επικοινωνιακή προοπτική 

2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν έναν χάρτη για να αναγνωρίσουν και 

να δημιουργήσουν το δίκτυο των ενδιαφερομένων γύρω από το θέμα 

(ενδιαφερόμενοι  επιλεχθούν σε πραγματικό πλαίσιο με διαδικτυακή 

έρευνα). Αυτό μπορούν να το κάνουν σε ένα μεγάλο χαρτί. 

3. Όταν ο χάρτης είναι έτοιμος. Η ομάδα θα σχεδιάσει ένα σχέδιο δράσης 

για να συναντήσει τους ενδιαφερόμενους. Θα πρέπει να έχουν υπόψη 

τους:  

4. Τις προηγούμενες σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους και τις νέες που 

χρειάζονται για τον της ομάδας. 

5. Τί έχει γίνει και τί πρέπει να γίνει. 

6. Ποια είναι τα κύρια στοιχεία και λιγότερο σημαντικά; 

Ο εκπαιδευτής πρέπει να επεξεργαστεί μια σειρά από ερωτήσεις με βάση τον τον 

τελικό στόχο του θέματος που επιλέχθηκε.  

7. Τέλος , οι συμμετέχοντες πρέπει να σκεφτούν τον βαθμό δυσκολίας να 

μεταφέρουν αυτήν την δραστηριότητα στον πραγματικό κόσμο, εμπόδια 

και πως να τα ξεπεράσουν. 

ΥΛΙΚΑ 
Flipchart και στυλό για τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν έναν χάρτη. Θα 

χρειαστούν χαρτιά για τον σχεδιασμό του σχεδίου δράσης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ ή άλλες συσκευές συνδεδεμένες στο ίντερνετ για να κάνουν έρευνα στο 

διαδίκτυο για τοπικούς ενδιαφερομένους. 
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SOURCE 

“What Is Stakeholder Analysis and Mapping and How Do You Do It Effectively?”. 

Smartsheet. Διαθέσιμο σε: https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-

analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively  

2007. “Stakeholder engagement: A good practice handbook for companies doing 

business in emerging markets”. International Finance Corporation. World Bank 

Group.  

2011. “Stakeholder mapping”. BSR. Διαθέσιμο σε: 

https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Mappin

g.final.pdf   

Cullen, Kristin L et al. 2014. “Developing network perspective. Understanding the 

basics of social networks and their role in leadership”. Center for Creative 

Leadership.  Διαθέσιμο σε: https://www.ccl.org/wp-

content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf    

Dubois, Lou. 2010. “How to network effectively”. International MBA +Business 

analytics and big data. Διαθέσιμο σε: https://www.inc.com/guides/2010/08/how-to-

network-effectively.html  

Entrepeneur, 2015. 5 steps to seriously improve your networking skills. Διαθέσιμο 

σε: https://www.entrepreneur.com/article/245995  

Ferrazzi, Keith. 2014. “Embrace relationship action planning (RAP)”. Διαθέσιμο σε:  

https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-want-better-meetings-

embrace-relationship-action-planning-rap  

Krick, Thomas et.al. 2005. “The Stakeholder Engagement Manual”. 

AccountAbility, United Nations Environment Programme, Stakeholder Research 

Associates Canada Inc.  

Uzzi, Brian and Dunlap, Shannon. 2005. “How to build your network”. Harvard 

Busniess review. Διαθέσιμο σε: https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network  

 

 

 

 

 

 

https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.smartsheet.com/what-stakeholder-analysis-and-mapping-and-how-do-you-do-it-effectively
https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Mapping.final.pdf
https://www.bsr.org/reports/BSR_Stakeholder_Engagement_Stakeholder_Mapping.final.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf
https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2013/03/DevelopingNetworkPerspective.pdf
https://www.inc.com/guides/2010/08/how-to-network-effectively.html
https://www.inc.com/guides/2010/08/how-to-network-effectively.html
https://www.entrepreneur.com/article/245995
https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-want-better-meetings-embrace-relationship-action-planning-rap
https://www.linkedin.com/pulse/20140612171618-1052611-want-better-meetings-embrace-relationship-action-planning-rap
https://hbr.org/2005/12/how-to-build-your-network
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Λίστα Παραρτημάτων Ενότητα 2 

2.1 Τύποι Ηγεσίας 

ΗΓΕΣΙΑ _ ANNEX_ 2.1_ Τύποι Ηγεσίας Παρουσίαση PowerPoint  

2.2 Δεξιότητες Διαχείρησης 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_2.2_Δεξιότητες διαχείρισης Παρουσίαση PowerPoint 

2.3 Συμμετοχή και μεθοδολογίες για ομαδική εργασία 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_2.3_ Μεθοδολογίες συμμετοχής και ομαδικής 
εργασίας 

Παρουσίαση PowerPoint 

2.4 Δικτύωση 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_2.4_Δικτύωση Παρουσίαση PowerPoint 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή 
ΚΑΠΟΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή στοχεύει να υποστηρίξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων για να ξεκινήσουν μια ιδέα, 

μία πρόταση ή ένα σχέδιο. Πολλές καλές ιδέες αποτυγχάνουν επειδή οι άνθρωποι δεν διαθέτουν τις 

βασικές κατευθυντήριες γραμμές για να τις μετατρέψουν σε πραγματικότητα, γι 'αυτό και ο τίτλος της 

μονάδας αναφέρεται σε "έργα", ο εκπαιδευτής πρέπει να τονίσει ότι οι γυναίκες εσωτερικοποιούν τις 

έννοιες της ενότητας για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή. Ένα άλλο 

βασικό σημείο είναι η "κοινότητα": Είναι πολύ απαιτητικό να κάνεις οτιδήποτε ατομικό, απομονωμένο, 

αλλά η δικτύωση με ανθρώπους και ιδρύματα που μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα είναι αφετηρία για 

την επιτυχία. Κατά τον ίδιο τρόπο αυτό είναι σύμφωνο με τον τελικό στόχο του έργου: να ενισχυθεί η 

πολιτική και κοινωνική  συμμετοχή. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

· Να κατανοήσουν το έργο και τις βασικές πτυχές. 

· Να προσδιοριστούν οι μέθοδοι ανάλυσης των αναγκών και των προβλημάτων μιας κατάστασης. 

· Να είναι σε θέση να συλλέξουν ακριβείς πληροφορίες και να κατηγοριοποιήσουν τους 

παράγοντες για την περιγραφή της αρχικής κατάστασης. 

· Να προσδιοριστούν οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. 

· Να εισαχθεί μια συμμετοχική προσέγγιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου. 

· Να κατανοήσουν τη σημασία της αξιολόγησης και παρακολούθησης ενός έργου ή μιας 

δραστηριότητας. 

· Να είναι σε θέση να θέσουν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. 

· Να γνωρίζουν πόσο αποτελεσματικά υποβάλλεται ή εισάγεται ένα έργο, μια δραστηριότητα ή 

μια πρωτοβουλία. 

· Να είναι σε θέση να προετοιμάσει μια επαγγελματική καταγραφή για να παρουσιάσει ένα έργο. 
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

3.1. Στάδιο 1: Διάγνωση, ανάλυση 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Κατηγοριοποίηση, ανάλυση πηγών, επίσημα δεδομένα, πληροφορίες και 

γνώση, μέθοδοι για την ανάλυση ομάδας, ανταλλαγή ιδεών, δομή 

συνέντευξη, ομάδα εστίασης. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 30 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί τι είναι ένα έργο και βασικές πτυχές για το στάδιο της 

διάγνωσης και της ανάλυσης. (Παρουσίαση PPT: Ηγεσία_ANNEX 

_3.1_Διάγνωση) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ1. ΚΟΛΛΑΖ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ Περίπου 60 λεπτά 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην εμβάθυνση της γνώσης της πραγματικότητας, 

στη διάκριση και στην ανάλυση των διαφόρων πτυχών του προβλήματος, 

αρχίζοντας να διαφοροποιεί τη σημασία τους - ουδέτερη, ευνοϊκή ή δυσμενή - για 

την ομαδική ανάπτυξη. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα επιλέξει παραδείγματα διαφορετικών πραγματικοτήτων που 

αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο κοινωνικό πλαίσιο. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Χωρίστε την τάξη σε 2 υποομάδες.  

2. Ο εκπαιδευτής θα παρέχει στην κάθε ομάδα μια μικρή παράγραφο 

περιγράφοντας την γυναικεία κοινωνική πραγματικότητα. Οι συμμετέχοντες 

θα πρέπει να κατανείμουν θετικές ή αρνητικές διαστάσεις στο θέμα. Οι 

λίστες, και θετικές και αρνητικές, θα πρέπει να γραφτούν με ακριβείς 

ερωτήσεις, ψάχνοντας για πραγματικά παραδείγματα τα οποία είναι 

ξεκάθαρα. Η συζήτηση με την ομάδα πρέπει να παραμείνει «μυστική» από 

τις άλλες ομάδες μέχρι το τέλος της άσκησης. 

3. Μια/Δύο υποομάδες θα κάνουν μια λίστα όλων των χαρακτηριστικών, 

αναγκών, δυνατοτήτων και συγκεκριμένων ομάδων που υπάρχουν στην 

κοινότητα, που κατά την γνώμη τους, είναι θετικά και συμβάλλουν στην 

συλλογική ευημεριά. 

4. Η άλλη, ή άλλες δύο υποομάδες, θα κάνει μια λίστα από όλα τα 

χαρακτηριστικά, ανάγκες, δυνατότητες και συγκεκριμένες ομάδες που 

υπάρχουν στην κοινότητα ή σε κοντινά κοινωνικά περιβάλλοντα και είναι 
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κατά την γνώμη τους, αρνητικά, αυτά που δεν συμβάλουν στην συλλογική 

ευημερία. 

5. Μετά από 20 λεπτά, σε κάθε υποομάδα θα δωθεί μια κάρτα, ψαλίδια και 

κόλλα και διάφορα γραφικά περιοδικά.  Θα τους πουν, για 30 παραπάνω 

λεπτά, να μεταφράσουν την λίστα σε εικόνες και να φτιάξουν ένα κολλάζ- 

αναγνώριση, κοπή, συνδυασμός και κόλλημα εικόνων πάνω στο χαρτόνι. Ως 

εναλλακτική, για να επιταχυνθεί η διαδικασία, οι συμμετέχοντες μπορούν να 

συνδυάσουν ζωγραφιές και εικόνες. 

6. Το κολλάζ που θα δημιουργηθεί θα τοποθετηθεί στον τοίχο, χωρίς 

επισημαίνεται ο θετικός ή αρνητικός χαρακτήρας, και με την σειρά, οι ομάδες 

θα "μεταφράζουν" ττ σημαίνουν τα κολλάζ των άλλων υποομάδων: Τί 

νομίζουν οι άλλες ομάδες ότι σημαίνουν τα κολλάζ; Η σημασία τους είναι 

"θετική" ή "αρνητική"; Ποια χαρακτηριστικά της κοινότητας μας, του 

κοινωνικού περιβάλλοντος μας αντικατοπτρίζονται;  

7. Τέλος, ολόκληρη η τάξη θα μοιραστεί τις διαφορετικές λίστες, συνοψίζοντας 

θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά και ολοκληρώνοντας την λίστα με νέα 

ανατροφοδότηση. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό και χαρτί, ψαλίδια, χαρτόνι, κόλλα και περιοδικά ή γραφικό υλικό. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 

ΠΗΓΕΣ 

Adapted from Crea, juega, participa. Caja de herramientas para la participación 

(Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN ES. Διαθέσιμο σε: 

Spanish language: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

 

 

 

3.2. Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Ανταλλαγή ιδεών, σχεδιασμός, SMART στόχους, SWOT ανάλυση, 

συμμετοχική μέθοδος, δικτύωση και χαρτογράφηση 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 30 λεπτά 
Ο εκπαιδευτής εξηγεί τα κύρια θέματα που πρέπει να λάβει υπόψη στον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή (PPT παρουσίαση: Ηγεσία_Παραρτήμα_3.2.1) 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 λεπτά περίπου. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Το flow chart χρησιμοποιείται για την σχηματική αναπαράσταση των γεγονότων 

και αποφάσεων που σχετίζονται με την διαδικασία. Απεικονίζει την 

πολυπλοκότητα της διαδικασίας ή να εξυπηρετήσει σαν βάση για συζήτηση ή 

στοχασμό σε συγκεκριμένα σημεία και στιγμές. 

Ο εκπαιδευτής θα διευκολύνει, καθοδηγήσει την ομάδα χωρίς να περιορίζει την 

δημιουργικότητα, ελεύθερες οργανώσεις ή τον αριθμό των ιδεών.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο εκπαιδευτής θα επιλέξει από τα προβλήματα που αναλύθηκαν στην 

δραστηριότητα 1 της 3.1 Στάδιο 1: Διάγνωση, ανάλυση και να την 

αναδιαμορφώσει αν χρειάζεται. Αυτό το πρόβλημα θα είναι το επίπεδο αναφοράς 

της δραστηριότητας.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Χωρίστε την τάξη σε δύο όμαδες ή περισσότερες. Κάθε ομάδα θα 

επεξεργαστεί ένα flowchart που περιέχει τις κύριες ερωτήσεις σχεδιασμού 

του έργου (βλέπε PPT Παράρτημα 3.2_Σχεδιασμός) 

2. Ο εκπαιδευτής θα δώσει στην ομάδα ένα χαρτί ή κάρτα με τον ορισμό του 

προβλήματος, την περιγραφή της κατάστασης και έναν πίνακα με τις 

ερωτήσεις να έχουν υπόψη για τον σχεδιασμό. 

3. Κάθε ομάδα θα συζητήσει για τον καλύτερο σχεδιασμό για να ανταπεξέλθουν 

με το πρόβλημα και να επεξεργαστούν ένα flow chart σε ένα μεγάλο χαρτί. 

4. Μετά από 45 λεπτά, κάθε ομάδα θα παρουσιάζει τα σχέδια τους, με μια 

κοινή συζήτηση να ακολουθεί από την ομάδα με τα θετικά, τα αρνητικά και 

την εφαρμοσιμότητα του σχεδίου. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό, κάρτες, μαρκαδόρους και ένα ρολό χαρτίl. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αλλά ψηφιακές συσκευές που συνδεόνται στο 

ίντερνετ μπορεί να είναι χρήσιμες για διαδικτυακή αναζήτηση. 

ΠΗΓΗ 

Adapted from Crea, juega, participa. Caja de herramientas para la participación 

(Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN ES. ΔΙαθέσιμο σε: 

Spanish language: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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3.3. Στάδιο 3: Αξιολόγηση 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Αξιολόγηση, δείκτες επιτυχίας, ανατροφοδότηση, ανάλυση αποτελεσμάτων. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 40 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής δείχνει στους συμμετέχοντες της πτυχές για να αξιολογήσει ένα 

έργο και πως να καθιερώσει δείκτες. Ο εκπαιδευτής μπορεί να απεικονίσει τις 

έννοιες ρωτώντας τις εκπαιδευόμενες για παραδείγματα ή με την μέθοδο της 

ερώτησης και της απάντησης (PPT παρουσίαση: 

Ηγεσία_Παράρτημα_3.3_Αξιολόγηση). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ, ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20 λεπτά περίπου. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Η δραστηριότητα δείχνει στους συμμετέχοντες πως να αξιλογήσει την ομάδα 

τους. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Όχι συγκεκριμένη προετοιμασία.  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Ο εκπαιδευτής ξεκινά με μια σύντομη συζήση σε ποια σημεία του μαθήματος 

της Ηγεσίας που θα πρέπει να αξιολογήσει η κάθε συμμετέχουσα. Η ομάδα 

διαλέγει πέντε πτυχές. 

2. Ο εκπαιδευτής θα διανέμει πέντε χρωματιστές κάρτες ανά άτομο. 

3. Ο εκπαιδευόμενος θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες να γράψουν ανώνυμα τι 

νιώθουν καλύτερο ή χειρότερο από την δραστηριότητα. Κάθε κάρτα χωρίζεται 

σε δύο πλευρές, μία για το καλύτερο και μία για το χειρότερο. 

4. Οι κάρτες είναι τοποθετημένες στον τοίχο ανά πλευρά. 

5. Ο εκπαιδευτής ή ένα άτομο από την τάξη, παίζοντας τον οργανωτή, διαβάζει 

τις απαντήσεις. 

6. Ξεκινάει ένας γύρος από απόψεις και συζητήσεις, με συμπεράσματα να 

ακολουθούν και συγκεκριμένα μέτρα για βελτιώση της επόμενης 

δραστηριότητας.  

ΥΛΙΚΑ Χρωματιστές κάρτες και στυλό για κάθε συμμετέχοντα.. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Όχι συγκεκριμένες εγκαταστάσει 

ΠΗΓΗ 

Adapted from Crea, juega, participa. Caja de herramientas para la participación 

(Create, play, participate.Toolbox for participation), EAPN ES. Διαθέσιμο σε 

Spanish language: https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/ 

 

 

3.4. Στάδιο 4: Παρουσίαση του έργου 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Δραστηριότητα για να σπάσει ο πάγος. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 20 ΛΕΠΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει κύριες συμβουλές για το πως να προετοιμάσει μια 

συνάντηση και το πως να σχεδιάσει μια παρουσίαση (PPT παρουσίαση:  

Ηγεσία_Παράρτημα_3.4_PresentationofProject).  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 40 λεπτά περίπου. 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο εκπαιδευτής θα διεξάγει την εισαγωγή για να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να 

προετοιμάσουν την δραστηριότητα. Αυτό θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να 

διανείμουν λιγότερο χρόνο στην πραγματοποίηση και περισσότερο στην 

αξιολόγηση από την ομάδα διαφορετικών παρουσιάσεων.   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Συστήνετε η προετοιμασία εκ των προτέρων κάποιων καρτών με κάποιες 

γραμμές στο έιδος του έργου ή θέματος που θα παρουσιαστεί και στοχεύετε. Αυτό 

θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν στον σχεδιασμό και την ομιλία.   

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1. Ο εκπαιδευτής θα εξηγήσει στους συμμετέχοντες τα διαφορετικά στάδια της 

δραστηριότητας και τον χρόνο για να κάνουν το καθένα: σχεδιασμός της 

παρουσίασης (15'), μαγνητοφώνηση της προσομοίωσης (10'), παρουσίαση 

στην τάξη και ανατροφοδότηση (15'). 

2. Χωρίστε την τάξη σε μικρές ομάδες, κάθε μία πρέπει να σχεδιάσει και να 

παρουσιάσει ένα έργο. 

https://www.participacionsocial.org/cajaHerramientas/
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3. Όλα τα μέλη της μικρής ομάδας θα κάνει ένα σχέδιο για την παρουσίαση και 

για την παρουσίαση και να προετοιμάσει μια μικρή παρέμβαση (το 

περισσότερο 3-5 λεπτά). θα υπάρχουν διαφορετικοί ρόλοι μέσα στην ομάδα: 

 ένα από τα μέλη της ομάδας θα είναι ο ομιλητής και θα παρουσιάσει 

το σχέδιο σε όλη την τάξη. 

 Δύο ή τρείς από τα μέλη θα προσομοιώσει μια πραγματική 

παρουσίαση. 

 Ένα άλλο μέλος θα  μαγνητοφωνήσει αυτό με ένα κινητό ή άλλη 

συσκευή.   

4. Όταν όλες οι ομάδες έχουν κάνει τις παρουσιάσεις. Ολόκληρη η ομάδα θα 

παρέχει ανατροφοδότηση στην σαφήνεια, λεκτική και μη λεκτική γλώσσα κλπ, 

τονίζοντας θετικές πτυχές.  

ΥΛΙΚΑ Στυλό, χαρτί, κάρτες.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ένας προβολέας, οθόνη ή Η.Υ και σύνδεση smartphones ή άλλες συσκευές για 

μαγνητοσκόπηση και παρακολούθηση ταινιών. 

ΠΗΓΕΣ 

Συμβουλές για αποτελεσματική παρουσίαση 

https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html 

https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Meeting 

 

 

Λίστα Παραρτημάτων Ενότητα 3 

3.1. Στάδιο 1: Διάγνωση, ανάλυση 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_3.1_ΔΙΑΓΝΩΣΗ Παρουσίαση PowerPoint  

3.2. Στάδιο 2: Σχεδιασμός και εφαρμογή 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_3.2_ Σχεδιασμός Παρουσίαση PowerPoint  

3.3. Στάδιο 3: Αξιολόγηση 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_3.3_ Αξιολόγηση Παρουσίαση PowerPoint  

3.4. Στάδιο 4: Παρουσίαση ενός έργου 

ΗΓΕΣΙΑ_ ANNEX_3.4_ Παρουσίαση ενός έργου Παρουσίαση PowerPoint  

  

https://www.skillsyouneed.com/present/presentation-tips.html
https://www.wikihow.com/Prepare-for-a-Meeting
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΕΡΓΟΥ Ή ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 
 
Εισαγωγή 

Η ενότητα αυτή έχει την πρόθεση να εφαρμόσει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις που αποκτήθηκαν 

σε όλο το πρόγραμμα. Πρόκειται περισσότερο για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις 

προκλήσεις της ομαδικής εργασίας και της παραγωγής μιας ιδέας / έργου, παρά ερωτήματα όπως η 

καινοτομία ή η πολυπλοκότητα της ίδιας της ιδέας. Για το λόγο αυτό, ο ρόλος του εκπαιδευτή ως 

οδηγός στη διαδικασία είναι απαραίτητος, παρέχοντας συμβουλές και πηγές για τις ίδιες τις γυναίκες 

να βρουν λύσεις. 

Σε αυτή τη φάση, η συμμετοχή των εθελοντών του έργυ και άλλων ενδιαφερομένων μπορεί να 

αποτελέσει στήριξη για το εργαστήριο. 

Τέλος, η παρουσίαση των σχεδίων θα συμβάλει στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των γυναικών 

όταν παρουσιάζουν ή εκφράζουν τις ιδέες τους δημοσίως. 

 

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα 

· Να είναι σε θέση να αναλύσουν  την κατάσταση της ομάδας και να βρει ένα σχέδιο ή μια ιδέα 

για να μεταμορφώσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. 

· Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν επιτυχώς και να αναπτύξουν το σχέδιο. 

· Να είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ομάδες από μια συμμετοχική 

προσέγγιση. 

· Να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις και τα εμπόδια μέσα σε μια ομάδα και να είναι σε θέση να 

μεσολαβήσουν ή να προσφέρουν λύσεις. 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

4.1. Εργαστήριο: σχεδιασμός και παράδοση του έργου ή πρωτοβουλία 

ΈΝΝΟΙΕΣ/ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΛΕΞΕΙΣ 

• Ανταλλάγη ιδεών, σχεδιασμός, SMART στόχοι, SWOT αναλυση, μάθηση με 

ομότιμους, αξιολόγηση, δημόσια ομιλία, διατήρηση αρχείου, συμμετοχική 

μέθοδος, δικτύωση και χαρτογράφηση 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ! 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15 ω. 
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

Ο εκπαιδευτής θα παίξει τον ρόλο του καθηγητή σε όλη την διαδικασία. Συνεδρίες 

ελέγχου (τουλάχιστον 4) θα πρέπει να προγραμματιστούν για να 

παρακολουθήσουν τα επιτεύγματα της ομάδας. Ερωτήματα μπορούν γίνουν 

σαφή σε αυτές τις συνεδρίες ή από άλλα ψηφιακά μέσα (mail, Gdrive, κλπ). Σαν 

πρόταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους οι εκπαιδευτές η παρουσίαση του 

εργαστηρίου, για να κάνει μια συμμετοχική δραστηριότητα, στην οποία όλοι οι 

συμμετέχοντες θα θέτουν κανόνες και διαδικασία του εργαστηρίου. 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Ο εκπαιδευτής θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους μικρές σημειώσεις και 

ερωτήματα για να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες. Βλέπε φυλλάδιο: 

Ηγεσία_Παράρτημα_4.1 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1. O εκπαιδευτής θα εξηγήσει την δραστηριότητα: οι εκπαιδευόμενοι θα 

δουλεέψουν σε ομάδες. σχεδιάζοντας και προωθώντας τις δικές τους 

δράσεις μετά από την ανάλυση της πραγματικότητας τους. 

Για να το κάνουν αυτό, πρέπει 

• Να αναλύσουν την κατάσταση της ομάδας τους, να αναζητήσουν 

τις ανάγκες τους, να επιλέξουν τα κοινά προβλήματα και βρουν ένα 

σχέδιο ή μια ιδέα για να μεταμορφώσουν το πρόβλημα. 

• Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να αναλύσουν το σχέδιο 

ακολουθώντας αυτά που έχουν μάθει σε προηγούμενες ενότητες. 

• Να εργάζονται σε ομάδα απο συμμετοχική προσέγγιση. 

2. Ο εκπαιδευτής θα τους χωρίσει σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα 

θα λάβει χαρτί καθοδήγηση με στόχους και προτεινόμενες ερωτήσεις για 

να κάνουν την δραστηριότητα. 

3. Ένα πρόγραμμα θα συμφωνηθεί από τους συμμετέχοντες για την 

παρακολούθηση της προόδου και η τελική παρουσίαση θα κανονιστεί 

από τον εκπαιδευτή. 

4. Το πρώτο καθήκον της ομάδας θα επιλέξει μια ομιλητή και κάποια από 

την ομάδα που θα κρατάει σημειώσεις. Οι ρόλοι μπορούν να αλλάξουν 

κατά την διάρκεια του εργαστηρίου. Σημειώσεις από κάθε ομάδα θα 

μαζευτούν και θα τοποθετηθούν σε ένα αρχείο ως τελική αναφορα του 

εργαστηρίου. 

5. Τελευταίο καθήκον θα είναι η παρουσίαση. Όλα τα μέλη θα 

αξιολογήσουν την παρουσίαση όλων των ομάδων σύμφωνα με το τι 

έμαθαν σην ενότητα. 

ΥΛΙΚΑ Στυλό και χαρτί, flipchart. 
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ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Η/Υ, προβολέας ή άλλη συσκευή για τις παρουσιάσεις. 

ΠΗΓΗ N/A 

 

Λίστα με παραρτήματα ενότητα 4 

4.1. Πρακτικό εργαστήρι: σχεδιασμός και παράδοση του έργου ή πρωτοβουλία 

Ηγεσία_Annex_4.1 Φυλλάδιο 

 


