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Το έργο WEGO! (Women's Economic
ένα διετές πρόγραµµα που
εστιάζεται σε ένα συγκεκριµένο
ενδοοικογενειακή βία (IPV): 
γυναίκες να εγκαταλείψουν
εναλλακτικών λύσεων για τις
εταίρους που εδρεύουν σε
Κύπρος, Ηνωµένο Βασίλειο και
Ο γενικός στόχος του έργου
για τις γυναίκες που υπόκεινται
δραστηριότητες των Κέντρων
Καταφύγια γυναικών-  (AVCs
οικονοµική ανεξαρτησία. Το
αναπτύσσονται από τα Κέντρα
Ένωση προκειµένου να εντοπιστούν
για την οικονοµική ενίσχυση των
Τα Κέντρα ενάντια στη βία
σηµαντική  εµπειρία σε αυτόν
ανταλλάσσεται και να συστηµατοποιείται
να ενισχυθούν οι υπηρεσίες
ενδυνάµωση και οικονοµική ανεξαρτησία
πραγµατικότητα ένα ζήτηµα
γυναικών (AVC), αλλά δεν έχει
την πρόληψη και την καταπολέµηση
Το κυρίως παραδοτέο του
εργαλειοθήκη για τους υπευθύνους
γυναικών, µε στόχο τόσο την
χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες
προβληµατιστούν σχετικά µε
γυναίκες την καλύτερη  υποστήριξη
ενδυνάµωσής τους. Είναι
επαγγελµατιών/επιστηµόνων
που συµµετείχαν  στις δραστηριότητες
συναντήσεις αµοιβαίας µάθησης
αναγνωρίζοντας τους βασικούς
των γυναικών επιζώντων της
εργαλειοθήκης. 
Ένα πρώτο προσχέδιο της 
των γυναικών (AVC) που συ
υλοποίησης εκπαιδεύσεων 
δοκιµές επέτρεψαν να εκτιµηθεί
προσαρµοστούν και να οριστικοποιηθούν
τόσο από τους υπευθύνους των
επιζώντες που ενεπλάκησαν στην
Η εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί
επαγγελµατιών, αλλά και για
που θα ενσωµατώσουν στις υπάρχουσες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

! (Women's Economic-Independence & Growth Opportunity)
πρόγραµµα που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή

ένα συγκεκριµένο θέµα που αφορά τις γυναίκες που
βία (IPV): η έλλειψη οικονοµικής ανεξαρτησίας που

ουν ένα βίαιο σύντροφο και την εξασφάλιση
λύσεων για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Το έργο υλοποιήθηκε
εδρεύουν σε 7 χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα

Ηνωµένο Βασίλειο και Σουηδία). 
του έργου WEGO! είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες

που υπόκεινται βία από τους συντρόφους τους (IPV) και ειδ
έντρων κατά της βίας –Συµβουλευτικά κέντρα
(AVCs), µε στόχο την ενδυνάµωση των γυναικών
. Το έργο βασίζεται στις εµπειρίες και τις πρακτικές

τα Κέντρα ενάντια στη βία των γυναικών, AVC’s, στην
ντοπιστούν και να εξαπλωθούν οι καλές πρακτικές

οικονοµική ενίσχυση των γυναικών και την έξοδο από την IPV. 
ενάντια στη βία των γυναικών (AVC) έχουν αναπτύξει
εµπειρία σε αυτόν τον τοµέα, η οποία πρέπει να αποτιµάται

και να συστηµατοποιείται, προκειµένου να διαδοθεί
οι υπηρεσίες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η διαδικασία
οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών επιζώντων της
ένα ζήτηµα που αναγνωρίζεται από τα Κέντρα ενάντια
αλλά δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς σε πολιτικές και παρεµβάσεις
την καταπολέµηση του IPV. 

του έργου WEGO! είναι ένα πακέτο εκπαίδευσης
υπευθύνους λειτουργίας  των Κέντρων ενάντια

στόχο τόσο την ενίσχυση των γνώσεων και των µεθοδολογιών
οι επαγγελµατίες, όσο και την παροχή συγκεκριµένων εργαλείων
σχετικά µε τις υπάρχουσες πρακτικές τους και να παράσχουν

υποστήριξη για την ανάπτυξη της προσωπικής και
Είναι αποτέλεσµα ανταλλαγών µεταξύ

επιστηµόνων των εταίρων και των εξωτερικών εµπειρογνωµόνων
στις δραστηριότητες του έργου. Το έργο WEGO! προέβλεπε

αµοιβαίας µάθησης, µε στόχο την ανταλλαγή καλών
ασικούς τοµείς παρέµβασης, τα εργαλεία για την

επιζώντων της IPV και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας

σχέδιο της εργαλειοθήκης δοκιµάστηκε από τα Κέντρα ενάντια
που συµµετείχαν στο έργο WEGO! κατά τη

εκπαιδεύσεων ενδυνάµωσης µε στόχο τις γυναίκες επιζώντες
επέτρεψαν να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα των εργαλείων

και να οριστικοποιηθούν µε βάση την ανατροφοδότηση
υπευθύνους των Κέντρων ενάντια στη βία, όσο και από
νεπλάκησαν στην υλοποίηση του WEGO!. 
έχει σχεδιαστεί όχι µόνο για να βελτιώσει τις 

αλλά και για να τους παράσχει χρήσιµα εργαλεία και µεθοδολογίες
ουν στις υπάρχουσες πρακτικές τους. Τα Κέντρα ενάντια
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Ευρωπαϊκή Ένωση και 

γυναίκες που υφίστανται 
ανεξαρτησίας που εµποδίζει τις 

την εξασφάλιση βιώσιµων 
έργο υλοποιήθηκε από 15 

Ισπανία Ελλάδα, Βουλγαρία, 

οι υπηρεσίες υποστήριξης 
και, ειδικότερα, οι 

Συµβουλευτικά κέντρα, Ξενώνες, 
των γυναικών προς την 

εµπειρίες και τις πρακτικές που 
στην Ευρωπαϊκή 

πρακτικές εργασίας 
 

έχουν αναπτύξει/αποκτήσει 
πρέπει να αποτιµάται, να 
να διαδοθεί η γνώση και 

διαδικασία για την 
επιζώντων της IPV είναι στην 
Κέντρα ενάντια στη βία των 
πολιτικές και παρεµβάσεις για 

πακέτο εκπαίδευσης, µια 
Κέντρων ενάντια στη βία των 
και των µεθοδολογιών που 

συγκεκριµένων εργαλείων για να 
τους και να παράσχουν στις 
προσωπικής και οικονοµικής 

ν µεταξύ των 
εξωτερικών εµπειρογνωµόνων 

! προέβλεπε τρεις 
καλών πρακτικών, 

εργαλεία για την ενδυνάµωση 
αποτελεσµατικότητας της 

Κέντρα ενάντια στη βία 
κατά τη διάρκεια της 

γυναίκες επιζώντες του IPV. Οι 
αποτελεσµατικότητα των εργαλείων, να 

τηση που παρείχαν 
από τις γυναίκες 

βελτιώσει τις ικανότητες των 
εργαλεία και µεθοδολογίες, 

Κέντρα ενάντια στη βία 



 

 

των γυναικών (AVC) στην πραγµατικότητα
περιορισµένο χρόνο και ανθρώπινο
δραστηριοτήτων τους.  
Ως εκ τούτου, το έργο WE
εργαλεία που δεν επιφέρουν
αποτελούν ευκαιρίες για την
πρακτικών 
Η εργαλειοθήκη παρέχει στους
Κέντρων ενάντια στη βία των
πρακτικά εργαλεία για την 
γυναικών επιζώντων της συντροφικής
- Το µέρος Α στοχεύει στην
υπευθύνων και των επαγγελµατιών
καλύπτει βασικές έννοιες και
στις αρχές της συµµετοχικής
ειδικές δεξιότητες για την υποστήριξη
σχέσεις και εµπιστοσύνη, ακούγοντας
αυτό περιλαµβάνει ασκήσεις
και των επαγγελµατιών σχετικά
συµβουλές για τη βελτίωσή τους
- Το µέρος Β περιλαµβάνει πρακτικά
οι υπεύθυνοι και οι επαγγελµατίες
ενδυνάµωσης των γυναικών
παρέµβασης, όπως ανάπτυξη
τεχνικές εύρεσης εργασίας, αυτοαπασχόληση
Τα εργαλεία µπορούν να επιλεγούν
της κάθε γυναίκας που βρίσκεται
οµαδικές, όσο και µεµονωµένες
 
 

στην πραγµατικότητα πάσχουν, συχνά, από οικονοµική
χρόνο και ανθρώπινο δυναµικό για την εκτέλεση ακόµη και

WEGO! µε την εργαλειοθήκη, έχει ως στόχο
επιφέρουν καµία πρόσθετη επιβάρυνση για τα AVC, 

ευκαιρίες για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των υφιστάµενων

παρέχει στους υπεύθυνους λειτουργίας και τους επαγγελµατίες
στη βία των γυναικών (AVC)  τόσο θεωρητική καθοδήγηση

εργαλεία για την στήριξη της προσωπικής και οικονοµικής ενδυνάµωσης
της συντροφικής βίας. Είναι χωρισµένο σε δύο βασικά

στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων
των επαγγελµατιών των Κέντρων µέσω ενός θεωρητικού πλαισίου
έννοιες και µεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται
συµµετοχικής µεθοδολογίας και αφετέρου στο πώς να
για την υποστήριξη των γυναικών επιζώντων, -όπως 

µπιστοσύνη, ακούγοντας, αναπτύσσοντας τη διαίσθηση,
περιλαµβάνει ασκήσεις ώστε  να ενθαρρυνθεί ο προβληµατισµός των
επαγγελµατιών σχετικά µε τη δική τους προσέγγιση και τις δεξιότητες

βελτίωσή τους 
περιλαµβάνει πρακτικά εργαλεία τα οποία µπορούν να χρησιµοποιήσουν

οι επαγγελµατίες για την ενίσχυση της προσωπικής και
γυναικών επιζώντων. Τα εργαλεία καλύπτουν διαφορετικούς

όπως ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και υποστηρικτικά
εργασίας, αυτοαπασχόληση/επιχειρηµατικότητα και δεξιότητες

µπορούν να επιλεγούν και να προσαρµοστούν στις συγκεκριµένες
γυναίκας που βρίσκεται σε πορεία ενδυνάµωσης και περιλαµβάνουν

και µεµονωµένες δραστηριότητες 
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από οικονοµική πίεση, 
εκτέλεση ακόµη και των βασικών 

έχει ως στόχο να παρέχει 
για τα AVC, και µάλλον 

κότητας των υφιστάµενων 
τους. 

και τους επαγγελµατίες των 
θεωρητική καθοδήγηση, όσο και 

ενδυνάµωσης των 
σε δύο βασικά µέρη: 
και των δεξιοτήτων των 
θεωρητικού πλαισίου, που 

βασίζονται αφενός 
στο πώς να αναπτύξουν 

όπως  χτίζοντας καλές 
, κλπ. Το µέρος 

προβληµατισµός των υπευθύνων 
και τις δεξιότητες και τις  

µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
προσωπικής και οικονοµικής 

ορετικούς τοµείς 
και υποστηρικτικά δίκτυα, 

επιχειρηµατικότητα και δεξιότητες ΤΠΕ. 
στις συγκεκριµένες ανάγκες 
και περιλαµβάνουν τόσο 



 

 

ΜΕΡΟΣ Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ
 

A1. Θεωρητικό

 

1.1. Βία µε βάση το φύλο  

∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Η καταπολέµηση της βίας
νοµοθετικές προσπάθειες που
του χρόνου. Ξεκινώντας από
∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών
αναφορά στη βία κατά των
συγκεκριµένα στις συστάσεις
βία κατά των γυναικών κάνει λεπτοµερ

Το 1993, έγιναν ορισµένα ιστορικά
ανθρωπίνων δικαιωµάτων των
για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
για τη βία κατά των γυναικών
Αυτό συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό
κατά των Γυναικών αργότερα
που αφορά ρητά τη βία κατά
διεθνείς δράσεις. 

Συγκεκριµένα, η ∆ιακήρυξη αναγνωρίζει
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και
γυναίκες των δικαιωµάτων και
ελευθερία, την ακεραιότητα και
ορίζει τη βία κατά των γυναικών

«όπως και κάθε πράξη
πιθανό να προκαλέσει
γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων
εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης
δηµόσια είτε στην ιδιωτική

Μια άλλη νίκη για τα δικαιώµατα
ήρθε το 1994 κατά τη διάρκεια
Ανάπτυξη. Εκεί πραγµατοποιήθηκαν
της βίας κατά των γυναικών
Πεκίνου, εντόπισε συγκεκριµένες
για να αποτρέψουν και να απαντήσουν
τερµατισµός της βίας κατά των
Πλατφόρµα ∆ράσης του Πεκίνου
γυναικών, όπου περιλαµβάνει
νοµικού καθεστώτος, συµπεριλαµβανοµένων
βία: 

"Ο όρος" βία κατά των
έχει ως αποτέλεσµα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο  

 

πλαίσιο: έννοιες και ορισµοί  

καταπολέµηση της βίας λόγω φύλου στην Ευρώπη βασίζεται σε
προσπάθειες που έχουν αναληφθεί σε διεθνές επίπεδο καθ 'όλη
Ξεκινώντας από τη Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των

των Γυναικών (CEDAW) το 1979, στην οποία, αν και
βία κατά των γυναικών, ωστόσο στις γενικές συστάσεις
στις συστάσεις 12 και 19 διευκρινίζεται ότι η Σύµβαση πε
γυναικών κάνει λεπτοµερείς συστάσεις στα συµβαλλόµενα Κ

ορισµένα ιστορικά βήµατα για την προώθηση και την προστασία
δικαιωµάτων των γυναικών. Κατά τη διάρκεια της Παγκόσµιας

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, η βία κατά των γυναικών (VAW) αναγνωρίστηκε
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ορίστηκε ο διορισµός ειδικού
των γυναικών στη ∆ιακήρυξη της Βιέννης και το Πρόγραµµα
σε µεγάλο βαθµό στην πρώτη ∆ιακήρυξη για την Εξάλειψη

Γυναικών αργότερα το 1993, η οποία είναι ουσιαστικά το πρώτο
βία κατά των γυναικών και παρέχει ένα πλαίσιο για

∆ιακήρυξη αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών ως παραβίαση
δικαιωµάτων και δηλώνει την αναγνώριση της «καθολικής εφαρµογής
δικαιωµάτων και των αρχών όσον αφορά την ισότητα, την ασφάλεια
ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων». 

κατά των γυναικών: 

και κάθε πράξη βίας µε βάση το φύλο που έχει ως αποτέλεσµα
προκαλέσει σωµατική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη
συµπεριλαµβανοµένων των απειλών τέτοιων πράξεων

εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε αυτό
είτε στην ιδιωτική ζωή" 

για τα δικαιώµατα των γυναικών όσον αφορά τη βία κατά των
κατά τη διάρκεια της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης για τον Πληθυσµό
πραγµατοποιήθηκαν οι δεσµοί µεταξύ της αναπαραγωγικής

των γυναικών. Περνώντας στο 1995 η ιστορική Πλατφόρµα
εντόπισε συγκεκριµένες ενέργειες που πρέπει να αναλάβουν οι

αποτρέψουν και να απαντήσουν στη τη βία κατά των γυναικών και
βίας κατά των γυναικών είναι ένας από τους τοµείς προτεραιότητας

∆ράσης του Πεκίνου παρέχει έναν εκτεταµένο ορισµό για τη
περιλαµβάνει όλες τις γυναίκες από όλες τις εθνικότητες

συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών που είναι πιο ευάλωτες

βία κατά των γυναικών "σηµαίνει κάθε πράξη βίας λόγω
αποτέλεσµα ή είναι πιθανό να προκαλέσει σωµατική σεξουαλική
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

 

βασίζεται σε ορισµένες 
επίπεδο καθ 'όλη την πάροδο 

Εξάλειψη όλων των Μορφών 
α αν και δε γίνεται ρητή 

γενικές συστάσεις της και 
Σύµβαση περιλαµβάνει τη 

συµβαλλόµενα Κράτη-Μέλη. 

προώθηση και την προστασία των 
Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης 

αναγνωρίστηκε ως 
ειδικού εισηγητή 

και το Πρόγραµµα ∆ράσης. 
για την Εξάλειψη της Βίας 

ουσιαστικά το πρώτο διεθνές µέσο 
ένα πλαίσιο για εθνικές και 

γυναικών ως παραβίαση των 
καθολικής εφαρµογής στις 
ισότητα την ασφάλεια, την 
ανθρώπων». Η ∆ιακήρυξη 

έχει ως αποτέλεσµα ή είναι 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις 

τέτοιων πράξεων, του 
αυτό συµβεί στη 

τη βία κατά των γυναικών 
για τον Πληθυσµό και την 
αναπαραγωγικής υγείας και 

Πλατφόρµα ∆ράσης του 
αναλάβουν οι κυβερνήσεις 
γυναικών και κοριτσιών. Ο 
τοµείς προτεραιότητας. Η 

ορισµό για τη βία κατά των 
ότητες και κάθε 

που είναι πιο ευάλωτες στη 

βίας λόγω φύλου που 
σωµατική, σεξουαλική ή 



 

 

ψυχολογική βλάβη ή
τέτοιων πράξεων, του
ελευθερίας , είτε συµβαίνουν
βία κατά των γυναικών

a. Σωµατική
στην οικογένεια
σεξουαλικής
σχετίζεται
ακρωτηριασµό
παραδοσιακών
µη συζύγου

b. Σωµατική
στην ευρύτερη
της σεξουαλικής
και του
και αλλού
πορνεία

c. Σωµατική
παραβλέπεται

Το 2002, το Συµβούλιο της Ευρώπης

«κάθε πράξη βίας µε
ενδέχεται να έχει ως
ψυχολογική βλάβη ή ταλαιπωρία
των απειλών τέτοιων
στέρησης της ελευθερίας
βίο». 

Ένα άλλο βήµα προόδου και
του Συµβουλίου της Ευρώπης
των γυναικών και της ενδοοικογενειακής
αντίληψης ότι η βία κατά των
και διαπράττεται κατά των γυναικών

Σύµφωνα µε τη Σύµβαση του
να την αντιµετωπίζουν πλήρως
πρόληψη της βίας κατά των γυναικών
των δραστών. Η αποτυχία προς
Η σύµβαση δεν αφήνει καµία
µεταξύ γυναικών και ανδρών
µεγάλη κλίµακα και οι κρατικές
µάτια. 

Οι σχετικοί ορισµοί που προβλέπονται
ακόλουθοι:  

"Βία κατά των γυναικών
δικαιωµάτων και µια
συµπεριλαµβάνει όλες
αποτέλεσµα ή ενδέχεται
ψυχολογικές ή οικονοµικές
συµπεριλαµβανοµένων

ψυχολογική βλάβη ή πόνο στις γυναίκες, συµπεριλαµβανοµένων
πράξεων, του εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης στέρησης

ελευθερίας είτε συµβαίνουν στη δηµόσια ή ιδιωτική ζωή. Κατά
των γυναικών περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στα

Σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται
στην οικογένεια, συµπεριλαµβανοµένης της κακοποίησης
σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών στο σπίτι
σχετίζεται µε την προίκα, το βιασµό στο
ακρωτηριασµό των γυναικείων γεννητικών οργάνων
παραδοσιακών πρακτικών επιβλαβών για τις γυναίκες
µη συζύγου και της βίας που σχετίζεται µε την εκµετά
Σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που ασκείται
στην ευρύτερη κοινωνία, συµπεριλαµβανοµένου
της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής παρενόχλησης
και του εκφοβισµού στην εργασία, σε εκπαιδευτικά
και αλλού, της εµπορίας γυναικών και την καταναγκαστική
πορνεία, 
Σωµατική, σεξουαλική και ψυχολογική βία που διαπράττεται
παραβλέπεται από το κράτος, όπου και αν συµβεί

Συµβούλιο της Ευρώπης ορίζει τη βία κατά των γυναικών ως

πράξη βίας µε βάση το φύλο, η οποία έχει ως αποτέλεσµα
να έχει ως αποτέλεσµα τη σωµατική, σεξουαλική

ψυχολογική βλάβη ή ταλαιπωρία των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένων
απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασµού ή της αυθαίρετης

της ελευθερίας, είτε συµβαίνει στο δηµόσιο είτε στον

προόδου και µία πιο πρόσφατη εξέλιξη ήρθε το 2011 µε
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της

και της ενδοοικογενειακής βίας. Η σύµβαση καταρτίστηκε
βία κατά των γυναικών είναι µια µορφή βίας που βασίζεται
κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες. 

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης «Είναι υποχρέωση
ίζουν πλήρως σε όλες τις µορφές της και να λαµβάνουν µέτρα

βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυµάτων της
αποτυχία προς αυτή την κατεύθυνση, αποτελεί ευθύνη του
αφήνει καµία αµφιβολία: δεν µπορεί να υπάρξει πραγµατική
και ανδρών, αν οι γυναίκες βιώνουν τη βία µε βάση

κρατικές υπηρεσίες και τα θεσµικά όργανα κάνουν

ορισµοί που προβλέπονται στην προαναφερθείσα Σύµβαση

κατά των γυναικών" νοείται ως η παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων και µια µορφή διάκρισης κατά των γυναικών
συµπεριλαµβάνει όλες τις πράξεις βίας µε βάση το φύλο που έχουν
αποτέλεσµα ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα φυσικές, σεξουαλικές
ψυχολογικές ή οικονοµικές βλάβες ή πόνο στις γυναίκες
συµπεριλαµβανοµένων των απειλών τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασµού
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συµπεριλαµβανοµένων των απειλών 
αυθαίρετης στέρησης της 

ιδιωτική ζωή. Κατά συνέπεια, η 
περιορίζεται στα παρακάτω: 

ψυχολογική βία που ασκείται µέσα 
συµπεριλαµβανοµένης της κακοποίησης, της 

γυναικών στο σπίτι, της βίας που 
βιασµό στο γάµο, τον 

γεννητικών οργάνων και άλλων 
για τις γυναίκες, της βίας 

σχετίζεται µε την εκµετάλλευση,  
ψυχολογική βία που ασκείται µέσα 
συµπεριλαµβανοµένου του βιασµού, 

σεξουαλικής παρενόχλησης 
σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
και την καταναγκαστική 

ψυχολογική βία που διαπράττεται ή 
και αν συµβεί». 

γυναικών ως: 

ως αποτέλεσµα ή 
σωµατική σεξουαλική ή 

συµπεριλαµβανοµένων 
ή της αυθαίρετης 

τον ιδιωτικό 

ήρθε το 2011 µε τη Σύµβαση 
καταπολέµηση της βίας κατά 

καταρτίστηκε βάσει της 
βίας που βασίζεται στο φύλο 

Είναι υποχρέωση των κρατών 
λαµβάνουν µέτρα για την 
θυµάτων της και τη δίωξη 

αποτελεί ευθύνη του κράτους». 
υπάρξει πραγµατική ισότητα 
βία µε βάση το φύλο σε 
όργανα κάνουν τα στραβά 

ροαναφερθείσα Σύµβαση είναι οι 

παραβίαση των ανθρωπίνων 
των γυναικών και 
φύλο που έχουν ως 

φυσικές σεξουαλικές, 
στις γυναίκες, 

του εξαναγκασµού 



 

 

ή της αυθαίρετης στέρησης
είτε στον ιδιωτικό βίο

"Βία κατά των γυναικών
κατά γυναίκας επειδή
γυναίκες. 

Τέλος, η Σύµβαση παροτρύνει
οικονοµική ανεξαρτησία των
σηµαντικό για τις χώρες της ΕΕ
από το µέσο όρο της ΕΕ. 

Η προσέγγιση αυτή ακολουθήθηκε
τα οποία καθορίζουν τη βία

«Η βία που στρέφεται
ταυτότητας του φύλου
επηρεάζει δυσανάλογα
βία που βασίζεται στο
σεξουαλική, συναισθηµατική
απώλειες απέναντι στο
µορφή διακρίσεων και
θύµατος και περιλαµβάνει
(συµπεριλαµβανοµένου
παρενόχλησης), την
µορφές επιβλαβών πρακτικών
ακρωτηριασµός των γυναικείων
εγκλήµατα τιµής. Οι γυναίκες
τα παιδιά τους, συχνά
λόγω του υψηλού
θυµατοποίησης, εκφοβισµού
βία». 

Τι είναι η βία µε βάση το φύλο

Οι έννοιες της βίας µε βάση το
εναλλακτικά πολλές φορές στη
η έννοια της βίας λόγω φύλου
λόγω του φύλου του και των
βασίζεται στο φύλο υπογραµµίζει
Με άλλα λόγια, και σύµφωνα
του υποδεέστερου καθεστώτος
ευπάθειας τους στη βία. Τέλος
γυναίκες και τα κορίτσια λόγω
Εποµένως, και οι δύο όροι χρησιµοποιούνται

Η βία κατά των γυναικών έχει
που επιβραβεύουν τα δικαιώµατα
κυριαρχούν και να ασκούν έλεγχο
τους. Η ενδοοικογενειακή βία
κατά των συζύγων είναι µια
οποίων είναι καταστροφικές σε
επίπεδο για τις γυναίκες, τα παιδιά

αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συµβαίνει στο δηµόσιο
ιδιωτικό βίο. 

των γυναικών µε βάση το φύλο" σηµαίνει βία που στρέφεται
γυναίκας επειδή είναι γυναίκα ή που επηρεάζει δυσανάλογα

Σύµβαση παροτρύνει τα µέρη να λάβουν µέτρα για την ενδυνάµωση
ανεξαρτησία των γυναικών που είναι θύµατα βίας. Αυτό είναι
τις χώρες της ΕΕ, όπου το ποσοστό ανεργίας των γυναικών

αυτή ακολουθήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
καθορίζουν τη βία µε βάση το φύλο (GBV) ως εξής: 

που στρέφεται κατά ενός ατόµου εξαιτίας του φύλου
ταυτότητας του φύλου ή της έκφρασης του φύλου του ατόµου

δυσανάλογα τα άτοµα ενός συγκεκριµένου φύλου, νοείται
βασίζεται στο φύλο. Μπορεί να οδηγήσει σε σωµατική

σεξουαλική συναισθηµατική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονοµικές
απέναντι στο θύµα. Η βία µε βάση το φύλο θεωρείται

διακρίσεων και παραβίασης των θεµελιωδών ελευθεριών
και περιλαµβάνει τη βία σε στενές σχέσεις, τη σεξουαλική

συµπεριλαµβανοµένου του βιασµού, της σεξουαλικής επίθεσης και
παρενόχλησης την εµπορία ανθρώπων, τη δουλεία και διάφορες

επιβλαβών πρακτικών, όπως οι εξαναγκαστικοί γάµοι
ακρωτηριασµός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και τα λεγόµενα
εγκλήµατα τιµής. Οι γυναίκες που πέφτουν θύµατα βίας λόγω φύλου

τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία
του υψηλού κινδύνου δευτερογενούς και επανειληµµένης

θυµατοποίησης εκφοβισµού και αντιποίνων που συνδέονται µε τέτοια

βάση το φύλο; 

βίας µε βάση το φύλο και της βίας κατά των γυναικών χρησιµοποιούνται
πολλές φορές στη λογοτεχνία, στην πρακτική και στην πολιτική

λόγω φύλου αναφέρεται στη βία που στρέφεται εναντίον
του και των προσδοκιών του ρόλου του σε µια κοινωνία

φύλο υπογραµµίζει τη διάσταση του φύλου σε τέτοιου εί
και σύµφωνα µε τις Γυναίκες του ΟΗΕ, υπογραµµίζει τη σχέση

υποδεέστερου καθεστώτος των γυναικών στην κοινωνία και της
στη βία. Τέλος, η βία κατά των γυναικών επηρεάζει δυσανάλογα
κορίτσια λόγω του φύλου τους και του βιολογικού
δύο όροι χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σε όλο το έγγραφο

γυναικών έχει τις ρίζες της σε ένα σύστηµα πρακτικών και
επιβραβεύουν τα δικαιώµατα και τις ενεργές προσπάθειες των

να ασκούν έλεγχο στις γυναίκες, εκλαµβάνοντάς τες ως
ενδοοικογενειακή βία είναι η πιο συχνή µορφή βίας κατά των γυναικών
συζύγων είναι µια επιδηµία παγκόσµιων διαστάσεων, οι συνέπειες
καταστροφικές σε σωµατικό, συναισθηµατικό, οικονοµικό και
γυναίκες, τα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινωνίες σε όλο
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συµβαίνει στο δηµόσιο 

σηµαίνει βία που στρέφεται 
επηρεάζει δυσανάλογα τις 

την ενδυνάµωση και την 
Αυτό είναι ιδιαίτερα 

των γυναικών είναι πάνω 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, 

εξαιτίας του φύλου, της 
του ατόµου ή που 
φύλου, νοείται ως 

οδηγήσει σε σωµατική, 
βλάβη ή οικονοµικές 
φύλο θεωρείται µια 

θεµελιωδών ελευθεριών του 
τη σεξουαλική βία 

σεξουαλικής επίθεσης και της 
δουλεία και διάφορες 

εξαναγκαστικοί γάµοι, ο 
γάνων και τα λεγόµενα 

βίας λόγω φύλου και 
υποστήριξη και προστασία 

και επανειληµµένης 
συνδέονται µε τέτοια 

γυναικών χρησιµοποιούνται 
και στην πολιτική. Ωστόσο, 

στρέφεται εναντίον ενός ατόµου 
µια κοινωνία. Η βία που 

σε τέτοιου είδους πράξεις. 
τη σχέση µεταξύ 

κοινωνία και της αυξηµένης 
επηρεάζει δυσανάλογα τις 
βιολογικού τους φύλου. 
όλο το έγγραφο. 

πρακτικών και νοµοθεσιών 
προσπάθειες των ανδρών να 

εκλαµβάνοντάς τες ως ιδιοκτησία 
κατά των γυναικών. Η βία 
άσεων οι συνέπειες των 
οικονοµικό και κοινωνικό 

κοινωνίες σε όλο τον κόσµο. 



 

 

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Θεµελιωδών
γυναικών είναι ευρέως διαδεδοµένη
είναι ανησυχητική. Το 2014, ο
Ένωσης ανέφερε ότι το 22% των
βία στη σχέση τους µε έναν άνδρα
γυναίκες παραµένουν συχνά
των ιδίων και των παιδιών τους
ευάλωτα τόσο από οικονοµική
οικονοµική υποστήριξη για
αποτελέσµατα της έκθεσης
σύντροφο υφίστανται µεγαλύτερη
βιώσει σωµατική / σεξουαλική
και την οικονοµική ανακούφιση
επικεντρώνονται στην παροχή
συµβουλές. 

Μερικά βήµατα έχουν γίνει
υποστήριξη των θυµάτων, όπως
ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώµατα
εγκληµατικών πράξεων. Η 

... βία που διαπράττεται
είναι εν ενεργεία ή πρώην
οικογένειας του θύµατος
µοιραστεί το ίδιο νοικοκυριό
αναφέρεται σε σωµατική
θα µπορούσε να οδηγήσει
βλάβη ή οικονοµική ζηµία
ένα σοβαρό και συχνά
µπορούσε να προκαλέσει
αναπηρία µε σοβαρές συνέπειες
τον οποίο το θύµα είναι
θύµατα βίας στενών 
προστασίας. Οι γυναίκες
και η κατάσταση µπορεί
τον δράστη οικονοµικ
διαµονής. 

Οι γυναίκες και τα παιδιά που
παγίδες φτώχειας που εµποδίζουν
ξαναφτιάξουν τη ζωή τους
οδηγούν τα θύµατα της βίας και
να είναι: ο αντίκτυπος της βίας
εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση
που οδηγεί σε µειωµένους οικονοµικούς
η έλλειψη στέγης, η µονογονία
ο κατά περίπτωση αποκλεισ
ιδιότητας τους ως µετανάστης
ανισότητες που αντιµετωπίζουν
της περιθωριοποιηµένης θέσης
χάσµατος µεταξύ γυναικών
ποιότητας και χαµηλού κόστους
χαµηλότερες συντάξεις για τις

Οργανισµό Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ (FRA), 
ευρέως διαδεδοµένη στην Ευρώπη και η κλίµακα της συντροφικής

ανησυχητική Το 2014, ο Οργανισµός Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
ότι το 22% των γυναικών έχουν βιώσει σωµατική και ή
µε έναν άνδρα. Βάσει της ίδιας έκθεσης, η πρακτική

παραµένουν συχνά σε τέτοιες σχέσεις, εξαιτίας της οικονοµικής
ων παιδιών τους. Η έκθεση επισηµαίνει επίσης ότι «τα θύµατα
από οικονοµική όσο και από κοινωνική άποψη, ώστε να

υποστήριξη για να αφήσουν µια βίαιη σχέση». Σύµφωνα
της έκθεσης, το 39% των γυναικών που εγκατέλειψαν

υφίστανται µεγαλύτερη οικονοµική πίεση από ό, τι οι γυναίκες που
σεξουαλική βία (26%). Τα προγράµµατα για την κοινωνική

οικονοµική ανακούφιση των θυµάτων είναι σπάνια 
στην παροχή άµεσης βοήθειας, όπως η στέγαση και

έχουν γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση
θυµάτων, όπως η υιοθέτηση, το 2012, της οδηγίας για

προτύπων για τα δικαιώµατα, τη στήριξη και την προστασία
πράξεων Η Οδηγία ορίζει ότι: 

διαπράττεται σε στενή σχέση, διαπράττεται από πρόσωπο
ενεργεία ή πρώην σύζυγος ή σύντροφος ή άλλο µέλος
του θύµατος, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης έχει ή
το ίδιο νοικοκυριό µε το θύµα. Μια τέτοια βία µπορεί
σε σωµατική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονοµική βία

µπορούσε να οδηγήσει σε σωµατική, πνευµατική ή συναισθηµατική
οικονοµική ζηµία. Η βία στο πλαίσιο των στενών σχέσεων

και συχνά κρυφό κοινωνικό πρόβληµα, το οποίο
να προκαλέσει συστηµατική ψυχολογική και σωµατική
µε σοβαρές συνέπειες, επειδή ο δράστης είναι ένας άνθρωπος
το θύµα είναι σε θέση να εµπιστεύεται. Κατά συνέπεια

ών σχέσεων ενδέχεται να χρειάζονται ειδικά µέτρα
Οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το είδος

κατάσταση µπορεί να είναι χειρότερη αν η γυναίκα εξαρτάται
οικονοµικά, κοινωνικά ή όσον αφορά το δικαίωµα

τα παιδιά που ζουν σε βίαια περιβάλλοντα αντιµετωπίζουν
που εµποδίζουν την ικανότητά τους να ξεφύγουν από τη
ζωή τους. Σύµφωνα µε έκθεση της WAVE, οι παγίδες

θύµατα της βίας και τα παιδιά τους σε κοινωνικό αποκλεισµό
αντίκτυπος της βίας στην υγεία των γυναικών, ο αποκλεισµός

τη δια βίου µάθηση, η περιορισµένη πρόσβαση στην αγορά
µειωµένους οικονοµικούς πόρους, η εξάρτηση από κρατικά

η µονογονία και για τις µετανάστριες, ο κίνδυνος της
αποκλεισµός από την κρατική υποστήριξη και βοήθεια
µετανάστης. Συµπληρώνοντας τα παραπάνω, οι

αντιµετωπίζουν οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα, συµπεριλαµβανοµένης
περιθωριοποιηµένης θέσης τους στην αγορά εργασίας, του διαρκούς µισθολογικού

µεταξύ γυναικών και ανδρών και µεταξύ άλλων, της έλλειψης
χαµηλού κόστους φροντίδας παιδιών. Αυτά µεταφράζονται

συντάξεις για τις γυναίκες και σε µεγαλύτερη εξάρτηση από
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ΕΕ (FRA), η βία κατά των 
κλίµακα της συντροφικής βίας 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
σωµατική και / ή σεξουαλική 

η πρακτική δείχνει ότι οι 
της οικονοµικής εξάρτησης 

τα θύµατα είναι 
ώστε να χρειάζονται 

Σύµφωνα µε τα 
εγκατέλειψαν έναν βίαιο 
οι γυναίκες που δεν έχουν 
για την κοινωνική ένταξη 

 και συνήθως 
στέγαση και οι νοµικές 

νωσης σε σχέση µε την 
οδηγίας για τη θέσπιση 
προστασία των θυµάτων 

από πρόσωπο που 
άλλο µέλος της 

έχει ή είχε 
τέτοια βία µπορεί να 
οικονοµική βία και 
συναισθηµατική 

στενών σχέσεων είναι 
πρόβληµα το οποίο θα 

και σωµατική 
είναι ένας άνθρωπος 
Κατά συνέπεια, τα 

χρειάζονται ειδικά µέτρα 
αυτό το είδος βίας 

γυναίκα εξαρτάται από 
δικαίωµα της 

περιβάλλοντα αντιµετωπίζουν συχνά 
ξεφύγουν από τη βία και να 

παγίδες φτώχειας 
αποκλεισµό. Αυτά µπορεί 
ο αποκλεισµός από την 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας 
κρατικά βοηθήµατα, 
ς της απέλασης ή και 

υποστήριξη και βοήθεια λόγω της 
οι διαρθρωτικές 

επίπεδα συµπεριλαµβανοµένης 
του διαρκούς µισθολογικού 

της έλλειψης υψηλής 
µεταφράζονται σε 

εξάρτηση από τα δηµόσια 



 

 

βοηθήµατα και άλλες παροχές
ενδοοικογενειακή βία, ιδίως µετά
πολλούς λόγους. Στην πλειονότητα
χωρίς τόπο διαβίωσης, και η
για αυτές. Η κατάσταση είναι
νοµικό καθεστώς συνδέεται συχνά
πρόσβαση σε δηµόσιες παροχές

Κατανοώντας τη συντροφική

Σε πολλές χώρες ο όρος «συντροφική
βία», ένας γενικότερος όρος
περιλαµβάνει επίσης την κακοποίηση
οποιοδήποτε µέλος µιας οικογένειας

Το Έργο «WEGO» επικεντρώνεται
επιζώντων από ενδο-συντροφική
επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες
µοτίβο µιας καταναγκαστικής
κάποιον µέσω απειλών ή πραγµατικής
λεκτικής και συναισθηµατικής
Hahn, A. S., and Porstmus, L. 

Ένας πιο ολοκληρωµένος ορισµός
Οργανισµό Υγείας (WHO), ο
κοινές µορφές βίας κατά των
συναισθηµατική κατάχρηση και
συγκεκριµένα: 

Η ενδο-συντροφική βία
όλων των κοινωνικοοικονοµικών
οµάδων. Η συντριπτική
βίας βαρύνει τις γυναίκες
οποιαδήποτε συµπεριφορά
σωµατική, ψυχολογική
τη σχέση. Οι πράξεις
χτύπηµα, τις κλοτσιές
συµπεριλαµβανοµένης
άλλων µορφών σεξουαλικού
(ψυχολογική) κατάχρηση
υπονόµευση, συνεχή
πραγµάτων), απειλές
παιδιών. Η ελεγκτική
ατόµου από την οικογένεια
των κινήσεών του και
πόρους, απασχόληση εκπαίδευση

Η οδηγία 2012/29/ΕU για τη
την υποστήριξη και την προστασία
χρησιµοποιεί τις λέξεις συντροφική
µια στενή σχέση εξηγώντας το

… διαπράττεται από πρόσωπο
σύντροφος ή άλλο µέλος
το αν ο δράστης έχει

παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Οι γυναίκες που
βία ιδίως µετά από ένα χωρισµό, είναι ευάλωτες στη
Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι χωρίς οικονοµικά

διαβίωσης και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα
κατάσταση είναι ακόµα πιο επισφαλής για τις µετανάστριες

συνδέεται συχνά µε τον δράστη και συνεπώς µπορεί να
δηµόσιες παροχές ή και να κινδυνέψουν µε απέλαση. 

συντροφική βία  

ο όρος «συντροφική βία» συµπεριλαµβάνεται στην «ενδοοικογενειακή
γενικότερος όρος που αναφέρεται στη βία του συντρόφου
επίσης την κακοποίηση παιδιών ή ηλικιωµένων ή την κακοποίηση
µέλος µιας οικογένειας. 

επικεντρώνεται ειδικά στις παρεµβάσεις για τη
συντροφική βία (IPV), θεωρώντας ότι είναι µια µορφή

δυσανάλογα τις γυναίκες. Ορίζει την ενδο-συντροφική βία
καταναγκαστικής συµπεριφοράς, στο οποίο ένα άτοµο επιχειρεί

απειλών ή πραγµατικής χρήσης σωµατικής βίας, σεξουαλικής
συναισθηµατικής κακοποίησης, καταδίωξης και οικονοµικής

. J., 2014). 

ολοκληρωµένος ορισµός είναι αυτός που χρησιµοποιείται από τον
Υγείας (WHO), ο οποίος ορίζει την ενδο-συντροφική βία ως µία

βίας κατά των γυναικών και περιλαµβάνει σωµατική, σεξουαλική
κατάχρηση και έλεγχο συµπεριφορών από έναν στενό σύντροφο

συντροφική βία συµβαίνει σε όλα τα περιβάλλοντα και µεταξύ
των κοινωνικοοικονοµικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών
Η συντριπτική παγκόσµια επιβάρυνση της ενδο-συντροφικής

βαρύνει τις γυναίκες. Η ενδο-συντροφική βία αναφέρεται
οποιαδήποτε συµπεριφορά µέσα σε µια στενή σχέση που προκαλεί

ψυχολογική ή σεξουαλική βλάβη σε εκείνους που απαρτίζουν
Οι πράξεις σωµατικής βίας περιλαµβάνουν το χαστούκι
τις κλοτσιές και τον ξυλοδαρµό και τη σεξουαλική

συµπεριλαµβανοµένης της αναγκαστικής σεξουαλικής επαφής
µορφών σεξουαλικού εξαναγκασµού. Η συναισθηµατική

ψυχολογική κατάχρηση µπορεί να περιλαµβάνει προσβολές
υπονόµευση συνεχή ταπείνωση, εκφοβισµό (π.χ. καταστροφή
πραγµάτων απειλές για βλάβη, απειλές για την αποµάκρυνση

Η ελεγκτική συµπεριφορά περιλαµβάνει την αποµόνωση
από την οικογένεια και τους φίλους του, την παρακολούθηση

κινήσεών του και τον περιορισµό της πρόσβασης σε οικονοµικούς
απασχόληση, εκπαίδευση ή ιατρική περίθαλψη. 

Ε για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά µε τα
και την προστασία θυµάτων εγκληµατικών πράξεων
λέξεις συντροφική βία, παρέχει τον ορισµό της βίας που
εξηγώντας το είδος της βίας αυτής καθ’ αυτής: 

διαπράττεται από πρόσωπο που είναι εν ενεργεία ή πρώην σύζυγος
σύντροφος ή άλλο µέλος της οικογένειας του θύµατος, ανεξάρτητα

δράστης έχει ή είχε µοιραστεί το ίδιο νοικοκυριό µε το
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Οι γυναίκες που βιώνουν 
ευάλωτες στη φτώχεια για 

είναι χωρίς οικονοµικά µέσα, 
γασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη 

τις µετανάστριες, όπου το 
συνεπώς µπορεί να αποτραπεί η 

συµπεριλαµβάνεται στην «ενδοοικογενειακή 
του συντρόφου, αλλά 

ηλικιωµένων ή την κακοποίηση από 

παρεµβάσεις για τη στήριξη των 
είναι µια µορφή βίας που 

συντροφική βία (IPV) ως ένα 
άτοµο επιχειρεί να ελέγξει 
βίας σεξουαλικής βίας, 
οικονοµικής κακοποίησης 

χρησιµοποιείται από τον Παγκόσµιο 
ως µία από τις πιο 

σωµατική, σεξουαλική και 
έναν στενό σύντροφο. Πιο 

περιβάλλοντα και µεταξύ 
και πολιτιστικών 

συντροφικής 
αναφέρεται σε 

σχέση που προκαλεί 
εκείνους που απαρτίζουν 

περιλαµβάνουν το χαστούκι, το 
σεξουαλική βία, 

σεξουαλικής επαφής και 
συναισθηµατική 

περιλαµβάνει προσβολές, 
π χ καταστροφή 
ποµάκρυνση των 

την αποµόνωση ενός 
παρακολούθηση 

πρόσβασης σε οικονοµικούς 

σχετικά µε τα δικαιώµατα, 
εγκληµατικών πράξεων, αν και δεν 

της βίας που ασκείται σε 

πρώην σύζυγος ή 
θύµατος ανεξάρτητα από 
νοικοκυριό µε το θύµα. 



 

 

Μια τέτοια βία µπορεί
ψυχολογική ή οικονοµική
σωµατική, πνευµατική
βία στο πλαίσιο των στενών
κοινωνικό πρόβληµα
συστηµατική ψυχολογική
επειδή ο δράστης είναι
να εµπιστεύεται. Κατά
ενδέχεται να χρειάζονται
πλήττονται δυσανάλογα
να είναι χειρότερη αν
κοινωνικά ή όσον αφορά

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι
Ευρώπης για την πρόληψη και
και της ενδοοικογενειακής βίας
στην αιτιολογική έκθεση και
συνδέεται µε την ενδοοικογενειακή

«41. Το άρθρο 3 (β) παρέχει
καλύπτει πράξεις σωµατικής
µεταξύ µελών της οικογενείας
βιολογικών ή νοµικών οικογενειακών
στην παράγραφο 40, η
ψυχολογική βία. Η ενδοοικογενειακή
τη συντροφική βία µεταξύ
βία µεταξύ γενεών που τυπικά
ένας ουδέτερος ορισµός του
των δύο φύλων». 

«42. Η ενδοοικογενειακή
σωµατική, σεξουαλική, ψυχολογική
πρώην συζύγων καθώς και
µορφή βίας που επηρεάζει
τούτου, διακρίνεται ως προς
να φαίνεται ότι περιορίζει
συντάκτες αναγνώρισαν ότι
συνεπώς συµφώνησαν ότι δεν
δράστη. Η ενδογενής βία
σεξουαλική, ψυχολογική και
του ή του γονέα του (ηλικιωµένη
άλλων δύο ή περισσότερων
πάλι δεν απαιτείται κοινή κατο

Οικονοµική κακοποίηση, οικονοµική

Αν και οι γυναίκες όλων των
συντροφική βία, αντιµετωπίζουν
αποκλίσεις. Συγκεκριµένα, οι
τείνουν να το βιώνουν συχνότερα
πόρους και δεν έχουν πρόσβαση
εµπόδια όπως η φτώχεια, το
στην πληροφόρηση καθιστούν

τέτοια βία µπορεί να αναφέρεται σε σωµατική, σεξουαλική
ψυχολογική ή οικονοµική βία και θα µπορούσε να οδηγήσει

πνευµατική ή συναισθηµατική βλάβη ή οικονοµική ζηµία
πλαίσιο των στενών σχέσεων είναι ένα σοβαρό και συχνά κρυφό

πρόβληµα, το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει
συστηµατική ψυχολογική και σωµατική αναπηρία µε σοβαρές συνέπειες

δράστης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το θύµα είναι σε
εµπιστεύεται. Κατά συνέπεια, τα θύµατα βίας στενών σχέσεων

να χρειάζονται ειδικά µέτρα προστασίας. Οι γυναίκες
πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το είδος βίας και η κατάσταση µπορεί

χειρότερη αν η γυναίκα εξαρτάται από τον δράστη οικονοµικά
ή όσον αφορά το δικαίωµα της διαµονής. 

σηµειωθεί ότι, παρόλο που η Σύµβαση του Συµβουλίου
πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών

ενδοοικογενειακής βίας δεν αναφέρεται ρητά στο κείµενό της
έκθεση και στις παραγράφους 41 και 42 καθιστά σαφές
ενδοοικογενειακή βία: 

β παρέχει έναν ορισµό της ενδοοικογενειακής βίας
πράξεις σωµατικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής ή οικονοµικής
µελών της οικογενείας ή της οικιακής µονάδας, ανεξαρτήτως

νοµικών οικογενειακών δεσµών. Σύµφωνα µε ό, τι αναφέρεται
παράγραφο 40, η οικονοµική βία µπορεί να σχετίζεται µε

βία Η ενδοοικογενειακή βία περιλαµβάνει κυρίως δύο είδη
βία µεταξύ εν ενεργεία ή πρώην συζύγων ή συντρόφων

που τυπικά συµβαίνει µεταξύ γονέων και παιδιών
ουδέτερος ορισµός του φύλου που περιλαµβάνει θύµατα και δράστες

ενδοοικογενειακή βία ως ενδο-συντροφική βία περιλαµβάνει
σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονοµική βία µεταξύ εν ενεργεία

συζύγων καθώς και εν ενεργεία ή πρώην συντρόφων. Αποτελεί
που επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και η οποία

ως προς το φύλο. Παρόλο που ο όρος "οικιακός µπορεί
ότι περιορίζει το πλαίσιο όπου µπορεί να συµβεί τέτοια βία

αναγνώρισαν ότι η βία συνεχίζεται µετά τη λήξη µιας σχέσης
συµφώνησαν ότι δεν απαιτείται κοινή διαµονή του θύµατος κα

ενδογενής βία µεταξύ γενεών περιλαµβάνει τη σωµατική
ψυχολογική και οικονοµική βία από ένα άτοµο κατά του παιδιού
γονέα του (ηλικιωµένη κακοποίηση) ή µια τέτοια βία µεταξύ
περισσότερων µελών της οικογένειας διαφορετικών γενεών

απαιτείται κοινή κατοικία του θύµατος και του δράστη» 

κακοποίηση, οικονοµική ανεξαρτησία και οικονοµική ενδυνάµωση

γυναίκες όλων των δηµογραφικών κατηγοριών είναι επιρρεπείς
αντιµετωπίζουν διαφορετικά τις κοινωνικές, εθνοτικές και

Συγκεκριµένα, οι γυναίκες µε χαµηλή κοινωνικοοικονοµική
βιώνουν συχνότερα και πιο σοβαρά, ενώ ταυτόχρονα έχουν
έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες για να προστατευθούν. Τα
φτώχεια, το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η έλλειψη

πληροφόρηση καθιστούν τη διαφυγή από τη βία πιο δύσκολη, καθώς
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σωµατική σεξουαλική, 
να οδηγήσει σε 

οικονοµική ζηµία. Η 
σοβαρό και συχνά κρυφό 

να προκαλέσει 
σοβαρές συνέπειες, 
θύµα είναι σε θέση 
στενών σχέσεων 

προστασίας Οι γυναίκες 
κατάσταση µπορεί 
δράστη οικονοµικά, 

του Συµβουλίου της 
κατά των γυναικών 
κείµενό της, αλλά 
καθιστά σαφές ότι 

ενδοοικογενειακής βίας που 
οικονοµικής βίας 

µονάδας ανεξαρτήτως 
µε ό τι αναφέρεται 
σχετίζεται µε την 

κυρίως δύο είδη βίας: 
ων και τη 

και παιδιών. Είναι 
θύµατα και δράστες και 

ία περιλαµβάνει 
εν ενεργεία ή 
Αποτελεί µια 

και η οποία, ως εκ 
οικιακός" µπορεί 

συµβεί τέτοια βία, οι 
λήξη µιας σχέσης και 
του θύµατος και του 

περιλαµβάνει τη σωµατική, 
άτοµο κατά του παιδιού 

τέτοια βία µεταξύ 
διαφορετικών γενεών. Και 

οικονοµική ενδυνάµωση 

είναι επιρρεπείς σε βίαιη 
εθνοτικές και οικονοµικές 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση 
ταυτόχρονα έχουν λιγότερους 

προστατευθούν. Τα διαρθρωτικά 
και η έλλειψη πρόσβασης 

δύσκολη καθώς τα εµπόδια 



 

 

αυτά περιορίζουν τη γνώση των
τις ικανότητές τους για να είναι

Τα ζητήµατα που συνδέονται
συνθήκες είναι κρίσιµα για αυτήν

Πράγµατι, η οικονοµική ανεξαρτησία
µπορούν οι γυναίκες και οι άνδρες
ουσιαστικές επιλογές. Η παράγραφος
Πεκίνου που εγκρίθηκε στην
αναφέρει µια σαφή δέσµευση

να προωθήσουν 
συµπεριλαµβανοµένης

αυξανόµενο βάρος της
διαρθρωτικές αιτίες της
διασφαλίζοντας την

συµπεριλαµβανοµένων

σηµασίας παράγοντες
δηµόσιες υπηρεσίες 

Σύµφωνα µε την κυριότερη κοινωνικοοικονοµική
σήµερα, η οικονοµική ανεξαρτησία
άνδρες έχουν τη δική τους πρόσβαση
πόρων - συµπεριλαµβανοµένης
διαθέσιµου εισοδήµατος. Έτσι
τις δικές τους ανάγκες και
συνειδητές επιλογές. 

Η έννοια της οικονοµικής ανεξαρτησίας
είναι οικονοµικοί παράγοντες
πρέπει να µπορούν να επωφεληθούν
Επίσης, η οικονοµική ανεξαρτησία
ενίσχυση της θέσης των γυναικών

Γενικά, η απασχόληση αναγνωρίζεται
ανεξάρτητος και να αποφύγει
περίπτωση της οικονοµικής ανεξ
την αναγνώριση και την αξιοποίηση
ότι η ποιότητα της απασχόλησης
σηµασία: οι κακές συνθήκες εργασίας
επισφαλή εργασία, τα σύντοµα
εργασίας, τον κατακερµατισµό
προόδου στην απασχόληση µπορεί
ασυνεχή εισοδήµατα, σε φτωχές
πρόσβαση σε κοινωνική προστασία
δικαιωµάτων στην τρίτη ηλικία

Όταν εξετάζουµε την οικονοµική
ανεξαρτησία των γυναικών ειδικότερα
οικονοµική ασφάλεια, σχετικά
ανάγκες και κινδύνους και την
ασφάλειας θα µπορούσε να περιλαµβάνει
ή νέων δεξιοτήτων στην απασχόληση

τη γνώση των γυναικών αναφορικά µε τους διαθέσιµους
τους για να είναι οικονοµικά ανεξάρτητες. 

συνδέονται µε την οικονοµική ανεξαρτησία ως διέξοδο από
κρίσιµα για αυτήν την οµάδα γυναικών. 

ανεξαρτησία αναγνωρίζεται ευρέως ως προϋπόθεση
γυναίκες και οι άνδρες να ασκούν τον έλεγχο της ζωής τους και
επιλογές Η παράγραφος 26 της ∆ιακήρυξης της Πλατφόρµας
εγκρίθηκε στην Τέταρτη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες
σαφή δέσµευση των κρατών να: 

 την οικονοµική ανεξαρτησία των γυναικών
συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης, και να εξαλείψει το επίµονο

βάρος της φτώχειας στις γυναίκες, αντιµετωπίζοντας

αιτίες της φτώχειας µέσω αλλαγών στις οικονοµικές
διασφαλίζοντας την ισότιµη πρόσβαση όλων των γυναικών

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στις αγροτικές περιοχές, ως ζωτικής

παράγοντες ανάπτυξης, σε παραγωγικούς τοµείς, ευκαιρίες
 

κυριότερη κοινωνικοοικονοµική βιβλιογραφία που αναλύθηκε
οικονοµική ανεξαρτησία αναφέρεται σε µια κατάσταση όπου

δική τους πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσµα οικονοµικών ευκαιριών
συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης, των υπηρεσιών και του
εισοδήµατος. Έτσι ώστε να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους, να

ανάγκες και εκείνες των εξαρτώµενων από αυτούς, και

οικονοµικής ανεξαρτησίας των γυναικών αναγνωρίζει ότι
οικονοµικοί παράγοντες που συµβάλλουν στην οικονοµική δραστηριότητα

µπορούν να επωφεληθούν από αυτήν σε ισότιµη βάση µε
οικονοµική ανεξαρτησία µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό
θέσης των γυναικών στην κοινωνία και στο νοικοκυριό. 

αναγνωρίζεται ως ο κύριος τρόπος να είναι κάποιος
να αποφύγει τη φτώχεια. Αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο

οικονοµικής ανεξαρτησίας των γυναικών, η οποία συνδέεται
και την αξιοποίηση του γυναικείου έργου. Ειδικότερα α

της απασχόλησης και οι συνθήκες της απασχόλησης
κακές συνθήκες εργασίας (που συνδέονται µε π.χ. τη χαµηλή

εργασία τα σύντοµα ωράρια εργασίας, τη διακοπή της σταδιοδροµία
τισµό της αγοράς εργασίας) και η δυσκολία 

απασχόληση µπορεί στην πραγµατικότητα να οδηγήσουν
σε φτωχές ευκαιρίες κατάρτισης και σε αρκετές

κοινωνική προστασία. Συνεπώς, στη µείωση των συνταξιοδοτικών
στην τρίτη ηλικία και ενδεχοµένως αυξάνοντας τον κίνδυνο φτώχειας

ξετάζουµε την οικονοµική ανεξαρτησία εν γένει και την
γυναικών ειδικότερα, είναι επίσης σηµαντικό να εξετάσουµε

σχετικά µε την ικανότητα προγραµµατισµού για
κινδύνους και την ικανοποίηση των βασικών αναγκών. Η οικοδόµηση
µπορούσε να περιλαµβάνει την απόκτηση χρηµατοοικονοµικών

απασχόληση και έτσι να υπάρχει εξασφάλιση 
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τους διαθέσιµους πόρους και 

ως διέξοδο από τις βίαιες 

ευρέως ως προϋπόθεση για να 
ζωής τους και να κάνουν 
Πλατφόρµας ∆ράσης του 

∆ιάσκεψη για τις Γυναίκες (1995) 

των γυναικών, 
το επίµονο και 
ωπίζοντας τις 

οικονοµικές δοµές, 
των γυναικών, 

περιοχές ως ζωτικής 
ευκαιρίες και 

βιβλιογραφία που αναλύθηκε µέχρι 
κατάσταση όπου γυναίκες και 

ών ευκαιριών και 
υπηρεσιών και του επαρκούς 

ζωής τους, να ικανοποιούν 
αυτούς, και να κάνουν 

αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες 
οικονοµική δραστηριότητα και 
ισότιµη βάση µε τους άνδρες. 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην 

κάποιος οικονοµικά 
ακόµη περισσότερο στην 
οποία συνδέεται στενά µε 
Ειδικότερα, αυτό σηµαίνει 

απασχόλησης έχουν ιδιαίτερη 
χ τη χαµηλή αµοιβή, την 

διακοπή της σταδιοδροµίας της 
δυσκολία παραµονής και 

ουν σε χαµηλά και 
αρκετές χώρες, στη µη 

µείωση των συνταξιοδοτικών 
τον κίνδυνο φτώχειας. 

γένει και την οικονοµική 
σηµαντικό να εξετάσουµε την 

προγραµµατισµού για µελλοντικές 
αναγκών Η οικοδόµηση της 

χρηµατοοικονοµικών γνώσεων 
σφάλιση σε ενδεχόµενες 



 

 

απώλειες ή δυσκολίες 
συνταξιοδότησης ή διασφάλισης

∆υστυχώς, οι γυναίκες που
θύµατα συγκεκριµένης µορφής
να χρησιµοποιήσει µια σειρά
ανεξαρτησία ενός εν ενεργεία

ένας/µία δράστης µπορεί
εργασία ή να παρεµποδίσει
απασχόλησή του προκειµένου
συντρόφου από εκείνον
τον/την σύντροφό του
αποκλειστικό έλεγχο
του/της παρέχει ένα
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες
υποτροφίες του/της συντρόφου
µελλοντικούς στόχους
Violence). 

Για το σκοπό αυτό, τα εξειδικευµένα
στρατηγικές οικονοµικής βοήθειας
επιζώντες να κερδίσουν ή να
διάρκεια και µετά την κακοποίηση
εκείνες που αποσκοπούν στην
εκπαίδευσης ή εκείνες που αυξάνουν
εργασίας, είναι καθοριστικές
επίτευξη της οικονοµικής ανεξαρτησίας

Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει
ενδυνάµωσης από µια φεµινιστική

1.2. Ενδυνάµωση 

Ο όρος "ενδυνάµωση" δεν είναι
έννοιας. Αντιθέτως, πρόκειται
σχετίζεται µε διάφορες θεωρίες
οµοιότητες και αποκλίσεις µπορεί

Η προέλευση του όρου ενδυνάµωση
χρησιµοποιήθηκε στα αφρικανικο
power”) και στο Κίνηµα των
Βασίζεται επίσης στις δηµοφιλείς
Βραζιλία και τη Λατινική Αµερική

Στα µέσα της δεκαετίας του
φεµινιστικά κινήµατα. Μια φεµινιστική
συλλογική δράση, προωθήθηκε
Κρίση και Εναλλακτικό
Αναπτυξιακές Εναλλακτικές
Πεκίνου το 1995, η προσέγγιση
στρατηγική για την προώθηση
φτώχειας. Από εκείνη τη στιγµή
κεντρική ιδέα στις συζητήσεις

ες και η δυνατότητα κατοχύρωσης διαφόρων
διασφάλισης εσόδων για την εκπαίδευση των παιδιών

γυναίκες που πέφτουν θύµατα ενδο-συντροφικής βίας
συγκεκριµένης µορφής ή συνδυασµού βίαιης συµπεριφοράς. Ο δράστης

χρησιµοποιήσει µια σειρά από τακτικές και να υπονοµεύσει την
εν ενεργεία ή πρώην συντρόφου. Για παράδειγµα: 

δράστης µπορεί να εµποδίσει τον/την σύντροφό του να
να παρεµποδίσει την εργασία του και να θέσει σε κίνδυνο

απασχόλησή του προκειµένου να διατηρηθεί η οικονοµική εξάρτηση
συντρόφου από εκείνον/νη, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει

φό του να φύγει. Ένας/µία δράστης µπορεί να έχει
αποκλειστικό έλεγχο των οικονοµικών του/της συντρόφου του

ένα «επίδοµα». Μπορεί επίσης να παρεµβαίνει
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες ή να προσπαθήσει να θέσει σε κίνδυνο

ου της συντρόφου καθώς επίσης να θέσει σε κίνδυνο
µελλοντικούς στόχους (National Centre on Domestic and Sexual 

αυτό τα εξειδικευµένα προγράµµατα οικονοµικής ενδυνάµωσης
οικονοµικής βοήθειας αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να βοηθήσουν
κερδίσουν ή να ανακτήσουν την οικονοµική τους κατάσταση

κοποίηση. Ταυτόχρονα, άλλες υπηρεσίες υποστήριξης
αποσκοπούν στην αύξηση των δεξιοτήτων µέσω της κατάρτισης
εκείνες που αυξάνουν την πιθανότητα εισόδου / επανόδου
καθοριστικές για τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών

οικονοµικής ανεξαρτησίας και τη διαφυγή από βίαια περιβάλλοντα

ενότητα περιγράφει τα βασικά στοιχεία αυτής της
µια φεµινιστική προοπτική. 

ενδυνάµωση δεν είναι µονοσήµαντος και δεν υπάρχει καθολικός
Αντιθέτως πρόκειται για έναν περίπλοκο όρο, υποκειµενικής

διάφορες θεωρίες της εξουσίας και οι διαφορετικές έννοιες
αποκλίσεις µπορεί να δηµιουργήσουν αντιφάσεις. 

όρου ενδυνάµωση µπορεί να ανιχνευθεί στη δεκαετία
στα αφρικανικο-αµερικανικά κινήµατα της "µαύρης δύναµης
Κίνηµα των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων

επίσης στις δηµοφιλείς εκπαιδευτικές εµπειρίες του Paulo Freire 
Λατινική Αµερική στη δεκαετία του 1960 και του 1970.

δεκαετίας του '80, η έννοια της ενδυνάµωσης κατέστησε
κινήµατα Μια φεµινιστική αντίληψη για ενδυνάµωση, βασισµένη

προωθήθηκε από τους Gita Sen και Caren Grown στο
ό Όραµα» (στο πλαίσιο του προγράµµατος

Εναλλακτικές της Νέας Εποχής). Κατά την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη
η προσέγγιση της ενδυνάµωσης των γυναικών εδραιώθηκε
την προώθηση των γυναικών και την καταπολέµηση της
εκείνη τη στιγµή, ο όρος και η έννοια της ενδυνάµωσης

στις συζητήσεις των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 
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φόρων τρόπων 
των παιδιών. 

συντροφικής βίας είναι συνήθως 
συµπεριφοράς. Ο δράστης µπορεί 

υπονοµεύσει την οικονοµική 

σύντροφό του να βρει 
θέσει σε κίνδυνο την 

οικονοµική εξάρτηση του 
ενδέχεται να δυσχεράνει 

µπορεί να έχει τον 
συντρόφου του ή να 
να παρεµβαίνει σε 
θέσει σε κίνδυνο τις 
θέσει σε κίνδυνο και 

National Centre on Domestic and Sexual 

οικονοµικής ενδυνάµωσης και οι 
προσπάθειες να βοηθήσουν τους 

κατάσταση, κατά τη 
υπηρεσίες υποστήριξης, όπως 
µέσω της κατάρτισης και της 

εισόδου επανόδου στην αγορά 
συνθηκών για την 

βίαια περιβάλλοντα. 

αυτής της προσέγγισης 

υπάρχει καθολικός ορισµός της 
υποκειµενικής φύσης, που 

διαφορετικές έννοιες, ερµηνείες, 

στη δεκαετία του 1960 και 
δύναµης" (“black 

των Ηνωµένων Πολιτειών. 
εµπειρίες του Paulo Freire στη 

και του 1970. 

ενδυνάµωσης κατέστησε δυνατή στα 
ενδυνάµωση, βασισµένη στη 

 Caren Grown στο «Ανάπτυξη, 
προγράµµατος DAWN, 

Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του 
γυναικών εδραιώθηκε ως βασική 
καταπολέµηση της γυναικείας 

νάµωσης αποτέλεσε 



 

 

Το έργο Μονοπάτια της Ενδυνάµωσης
ορισµό της ενδυνάµωσης που
συµβαίνει όταν τα άτοµα και
κόσµο τους διαφορετικά και
σχέσεις εξουσίας που τους κρατούσαν
στερούσαν την αυτονοµία τους

Επίσης, το σχέδιο διαφοροποιεί

• Η κοινωνική ενδυνάµωση
των γυναικών µέσα σε
όρους µε τους οποίους
υπαγορευόµενους 
αυτοεκτίµησης είναι
ανεξάρτητα - πάνω από
παιδιών. Η αποτίµηση
να συµµετάσχουν στην
εργασίας τους και να έχουν
η εκπαίδευση. 

• Η πολιτική ενδυνάµωση
πολιτικούς θεσµούς και
γυναίκες να συµµετέχουν
και τη ζωή άλλων όπως
τον εαυτό τους, αποκτώντας
διαδικασία. 

• Η οικονοµική ενδυνάµωση
συνεισφέρουν και να επωφελούνται
που αναγνωρίζουν την
τους και τους δίνουν
κατανοµή των εσόδων

Σε φεµινιστικές οργανώσεις
έννοια της ενδυνάµωσης γενικά
αναπτύσσοντας την αυτονοµία
πάνω στους πόρους της και τις

Η ενδυνάµωση είναι επίσης
ικανότητές τους, τον ρόλο την
κοινωνική οµάδα, για να προωθή
υποταγής. Αναφέρεται σε µη
σχέσεων εξουσίας, αµφισβητώντας
(«εξουσία πάνω από») και
(«εξουσία µε»), βασισµένη
φεµινιστική και µετασχηµατιστική
δηµιουργίας αλλαγών στις σχέσεις
κατανοµή τους στις προσωπικές

Εποµένως, η ενδυνάµωση δεν
µια δυναµική διαδικασία που
Συνδέεται στενά µε µια νέα
κοινωνικές σχέσεις και την ώθηση
(Batliwala, 1997), η οποία
ευθύνης, λήψης αποφάσεων συµµετοχής

Μονοπάτια της Ενδυνάµωσης των Γυναικών, προτείνει έναν
ενδυνάµωσης που ενσωµατώνει τη δύναµη: «Η ενδυνάµωση των

τα άτοµα και οι οργανωµένες οµάδες είναι σε θέση να φανταστούν
διαφορετικά και να συνειδητοποιήσουν αυτό το όραµα αλλάζοντας

που τους κρατούσαν στη φτώχεια, περιόριζαν τη φωνή
αυτονοµία τους» (Eyben, 2011). 

διαφοροποιεί την ενδυνάµωση σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις

κοινωνική ενδυνάµωση αφορά την αλλαγή της κοινωνίας, έτσι
γυναικών µέσα σε αυτήν να είναι σεβαστή και να αναγνωρίζεται

µε τους οποίους εκείνες θέλουν να ζήσουν και
 από άλλους. Η αίσθηση της αυτονοµίας

αυτοεκτίµησης είναι θεµελιώδης για να είναι σε θέση να κάνει
πάνω από τις σεξουαλικές σχέσεις, το γάµο και
ηση και ο σεβασµός των γυναικών είναι ζωτικής

συµµετάσχουν στην πολιτική, να απαιτήσουν µια δίκαιη 
τους και να έχουν πρόσβαση σε δηµόσιες υπηρεσίες όπως

πολιτική ενδυνάµωση (χειραφέτηση) αφορά την ισότητα εκπροσώπησης
πολιτικούς θεσµούς και την ενίσχυση της φωνής των αδυνάτων

να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν
ζωή άλλων όπως αυτές. Είναι σε θέση να µιλούν, αλλά και να

τους αποκτώντας το δικαίωµα να συµµετάσχουν στη

οικονοµική ενδυνάµωση αφορά την ικανότητα των γυναικών
συνεισφέρουν και να επωφελούνται από οικονοµικές δραστηριότητες

αναγνωρίζουν την αξία της συνεισφοράς τους, σέβονται την
τους δίνουν τη δυνατότητα να διαπραγµατευτούν µια

εσόδων. 

οργανώσεις, όπως τα «κέντρα καταπολέµησης βίας» στην
ενδυνάµωσης γενικά εφαρµόζεται ως διαδικασία ευαισθητοποίησης
την αυτονοµία και αυξάνοντας την εξουσία και τη δύναµη

πόρους της και τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή της. 

επίσης µια διαδικασία µέσω της οποίας οι γυναίκες
τον ρόλο, την αυτονοµία και την εξουσία τους, ως άτοµα

οµάδα για να προωθήσουν αλλαγές και να µεταµορφώσουν
Αναφέρεται σε µη γραµµικές διαδικασίες µετασχηµατισµού διαφορετικών
εξουσίας αµφισβητώντας την εξουσία ως κυριαρχία πάνω σε

από και προωθώντας µια νέα αντίληψη της κοιν
βασισµένη σε πιο δηµοκρατικές κοινωνικές σχέσεις

και µετασχηµατιστική προοπτική, ανταποκρίνεται στην
αλλαγών στις σχέσεις εξουσίας µεταξύ των φύλων, τροποποιώντας

οσωπικές σχέσεις καθώς και στους κοινωνικούς θεσµούς

ενδυνάµωση δεν είναι κάτι που µπορεί να "χορηγηθεί", αλλά
διαδικασία που επιδιώκει την ατοµική και τη συλλογική

µε µια νέα έννοια εξουσίας που βασίζεται σε πιο δηµοκρατικές
σχέσεις και την ώθηση µιας κοινής εξουσίας, µιας «βιώσιµης

η οποία καθιερώθηκε στην κατασκευή µηχανισµών
αποφάσεων, συµµετοχής και ισότητας των φύλων. 
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προτείνει έναν «χρήσιµο» 
ενδυνάµωση των γυναικών 
σε θέση να φανταστούν τον 
το όραµα αλλάζοντας τις 

περιόριζαν τη φωνή τους και τους 

διαφορετικές διαστάσεις: 

κοινωνίας, έτσι ώστε η θέση 
να αναγνωρίζεται µε τους 

και όχι όρους 
της αυτονοµίας και της 
θέση να κάνει επιλογές 
το γάµο και την γέννηση 
είναι ζωτικής σηµασίας για 
µια δίκαιη επιστροφή στην 
υπηρεσίες όπως η υγεία και 

ισότητα εκπροσώπησης σε 
των αδυνάτων, έτσι ώστε οι 

επηρεάζουν τη ζωή τους 
µιλούν αλλά και να µιλούν για 

συµµετάσχουν στη δηµοκρατική 

ικανότητα των γυναικών να 
δραστηριότητες µε όρους 
σέβονται την αξιοπρέπειά 

διαπραγµατευτούν µια δικαιότερη 

καταπολέµησης βίας» στην Ιταλία, η 
διαδικασία ευαισθητοποίησης, 

και τη δύναµη της γυναίκας 
 

οι γυναίκες ενισχύουν τις 
τους ως άτοµα και ως 
µεταµορφώσουν σχέσεις 

µετασχηµατισµού διαφορετικών 
κυριαρχία πάνω σε κάτι άλλο 
αντίληψη της κοινής εξουσίας 
κοινωνικές σχέσεις. Από µια 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

φύλων τροποποιώντας την 
κοινωνικούς θεσµούς. 

χορηγηθεί", αλλά περισσότερο 
τη συλλογική προσπάθεια. 

βασίζεται σε πιο δηµοκρατικές 
µιας βιώσιµης» εξουσίας 
µηχανισµών συλλογικής 



 

 

Για να είναι µια πραγµατικά
λαµβάνει υπόψη τόσο την ατοµική
Μεµονωµένα, οι αλλαγές
αυτοπεποίθησης, αυτοεκτίµησης
συµφερόντων. 

Από οµαδική και κοινωνική
ενίσχυση των δεσµών µας. Οι
να µας επιτρέψουν να αντιµετωπίσουµε
προς την υπεράσπιση κοινών συµφερόντων

Στη συλλογική διάσταση δηµιουργούνται
αλλαγές που στοχεύουν στην
τοµείς των κοινωνικών σχέσεων

Η ενδυνάµωση των γυναικών

Στην ενότητα 1.5 παρέχονται ορισµένες
εφαρµογή της προσέγγισης ενδυνάµωσης

1.3. Φεµινιστική οικονοµία

Η φεµινιστική οικονοµία είναι
κατανόηση της ανισότητας των
και αποτέλεσµα της ανδρικής
µέσο που χρησιµοποιείται από
υποταγή των γυναικών και η
όπως η σωµατική και η ψυχολογική

Πέραν συγκεκριµένων περιπτώσεων
συντηρείται σε διαφορετικούς
εκπροσώπηση, αγορά εργασίας
Η κατανόηση των ανισοτήτ
είναι καθοριστικής σηµασίας
γενικό φαινόµενο και για τη βελτίωση

Ένας από τους κρίσιµους τοµείς
Πεκίνου ήταν «Γυναίκες και Ο
οικονοµική ανεξαρτησία των
να εξαλείψει το επίµονο και
αντιµετωπίζοντας τις διαρθρωτικές
δοµές, διασφαλίζοντας την
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
παράγοντες ανάπτυξης, σε παραγωγικούς
(Ηνωµένα Έθνη, 1996) 

Ωστόσο, στο σύστηµα στήριξης
ενδυνάµωση είναι συνήθως µια
παραµένει ένας δύσκολος στόχος
υλοποιούν προγράµµατα θέσεων
ενισχύουν την ισότητα των φύλων
είναι χαµηλής αµοιβής και
γυναίκες που αναρρώνουν από

∆εδοµένου ότι οι υπηρεσίες
πολυπλοκότητα και τεχνογνωσία

πραγµατικά µεταµορφωτική διαδικασία, η ενδυνάµωση
τόσο την ατοµική όσο και τη συλλογική και κοινωνική
οι αλλαγές στοχεύουν στην επίτευξη υψηλότερων
αυτοεκτίµησης και της δυνατότητας διαπραγµάτευσης

και κοινωνική άποψη, µια διαδικασία ενδυνάµωσης συνεπάγετ
δεσµών µας. Οι φορείς υποστήριξης και η αµοιβαία αναγνώριση

επιτρέψουν να αντιµετωπίσουµε κοινά προβλήµατα και να κάνουµε
υπεράσπιση κοινών συµφερόντων. 

διάσταση δηµιουργούνται κοινωνικές, πολιτικές και
στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου σε

κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής δοµής. 

των γυναικών είναι κατά συνέπεια µια διαρκής άσκηση της

παρέχονται ορισµένες µεθοδολογικές κατευθυντήριες γραµµές
προσέγγισης ενδυνάµωσης σε µαθήµατα κατάρτισης για γυναίκες

οικονοµία: η αγορά εργασίας και η φροντίδα 

οικονοµία είναι ένα θεωρητικό σώµα εργασίας που
ανισότητας των φύλων. Η ανισότητα των φύλων είναι ταυτόχρονα
της ανδρικής συντροφικής βίας κατά των γυναικών: η

αι από τους δράστες για να διατηρήσει και να ενισχύσει
γυναικών και η οικονοµική βία είναι µια µορφή τέτοιας

ψυχολογική βία. 

συγκεκριµένων περιπτώσεων στενής βίας συντρόφων, η ανισότητα
διαφορετικούς τοµείς της ζωής (υγεία, εκπαίδευση

αγορά εργασίας, κλπ.) και επηρεάζει δυσανάλογα τη ζωή των
των ανισοτήτων µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την

καθοριστικής σηµασίας για την καταπολέµηση της βίας κατά των
και για τη βελτίωση της ζωής των επιζώντων ειδικότερα

κρίσιµους τοµείς που απασχόλησαν την Πλατφόρµα
Γυναίκες και Οικονοµία». Η πλατφόρµα δεσµεύεται «να προωθήσει

ανεξαρτησία των γυναικών, συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης
το επίµονο και αυξανόµενο βάρος της φτώχειας στις
τις διαρθρωτικές αιτίες της φτώχειας µέσω αλλαγών στις

διασφαλίζοντας την ισότιµη πρόσβαση όλων των
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στις αγροτικές περιοχές, ως ζωτικής

ανάπτυξης σε παραγωγικούς τοµείς, ευκαιρίες και δηµόσιες

σύστηµα στήριξης των επιζώντων ενδο-συντροφικής βίας
είναι συνήθως µια υπανάπτυκτη περιοχή και η οικονοµική

δύσκολος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί. Όταν
προγράµµατα θέσεων εργασίας ή προγράµµατα κατάρτισης
ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας. Συνήθως, οι γυναικείοι

και συχνά είναι η µόνη άµεση ευκαιρία εργασίας
αναρρώνουν από ενδο-συντροφική βία. 

οι υπηρεσίες και οι επαγγελµατίες αποκτούν όλο και
και τεχνογνωσία, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη κατανόησης
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η ενδυνάµωση πρέπει να 
και κοινωνική διάσταση. 
υψηλότερων επιπέδων 

διαπραγµάτευσης των ιδίων 

ενδυνάµωσης συνεπάγεται την 
αµοιβαία αναγνώριση µπορούν 

κάνουµε βήµατα 

πολιτικές και οικονοµικές 
λόγω φύλου σε όλους τους 

διαρκής άσκηση της ελευθερίας. 

κατευθυντήριες γραµµές για την 
κατάρτισης για γυναίκες. 

εργασίας που βοηθά στην 
φύλων είναι ταυτόχρονα αιτία 

γυναικών: η βία είναι ένα 
διατηρήσει και να ενισχύσει την 

τέτοιας βίας, ακριβώς 

η ανισότητα των φύλων 
εκπαίδευση, πολιτική 

δυσανάλογα τη ζωή των γυναικών. 
όσον αφορά την οικονοµία 

βίας κατά των γυναικών ως 
επιζώντων ειδικότερα. 

Πλατφόρµα ∆ράσης του 
να προωθήσει την 

συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης, και 
φτώχειας στις γυναίκες, 
αλλαγών στις οικονοµικές 
όλων των γυναικών, 
ως ζωτικής σηµασίας 

και δηµόσιες υπηρεσίες» 

συντροφικής βίας, η οικονοµική 
οικονοµική ανεξαρτησία 

επιτευχθεί Όταν οι υπηρεσίες 
προγράµµατα κατάρτισης, συχνά 

γυναικείοι κλάδοι 
ευκαιρία εργασίας για τις 

αποκτούν όλο και µεγαλύτερη 
έλλειψη κατανόησης για το 



 

 

πώς να αναπτύξουν προγρά
ευαισθησία στο φύλο, που να
ανισοτήτων που επηρεάζουν
λειτουργήσουν για την εξάλειψη
φεµινιστική οικονοµία παρέχει
αντιµετώπιση των ζητηµάτων
προώθησης της οικονοµικής χειραφέτησης

Το φύλο και η οικονοµία: βασικά

Η φεµινιστική οικονοµία είναι
ηγεµονική οικονοµική θεωρία
κυρίαρχων οικονοµικών ιδεωδών
καθολικών χαρακτηριστικών
ετεροφυλόφιλος, µέσης τάξης

Η φεµινιστική οικονοµία υπογραµµίζει
δύο φύλων ως µία από τις
οικονοµίας. Το θεωρητικό πλαίσιο
ότι οι διαφορές µεταξύ ανδρών
στην εκπαίδευση οφείλονται
αναπτύξει εργαλεία για τον εντοπισµό
που συνδέονται µε το ίδιο το καπιταλιστικό

Μία από τις βασικές συνεισφορές
επαναπροσδιορισµός της έννοιας
αµειβόµενη εργασία στην α
ευρύτερη διάστασή της. Αυτό
θεωρείται απαραίτητο για τη
είναι χαρακτηριστική γιατί
ανάλυσης των αγορών. Η καπιταλιστική
ότι µεγάλο µέρος της απαραίτητης

Η φεµινιστική οικονοµία έχει
των νέων εννοιών ώστε να ρίξει
φύλα, όσο και να σχεδιάσει νέους
αποκτήσουµε τα απαραίτητα
πραγµατικότητες. Όπως δήλωσε
Carrasco (2007), οι τρέχουσες
επανεξεταστούν για να 
ανδροκεντρικός φακός του homo economicus.

Παρακάτω παρουσιάζονται
σχετίζονται µε την εργασία φροντίδας
τη διάσταση των ανισοτήτων µεταξύ

Ο σεξουαλικός καταµερισµός

Ο σεξουαλικός καταµερισµός
σε αναπαραγωγικές δουλειές
δραστηριότητες και θέσεις στο

Ο σεξουαλικός καταµερισµός
το αρρενωπό, τοποθετώντας
ενώ τοποθετεί το αρσενικό

αναπτύξουν προγράµµατα οικονοµικής ενδυνάµωσης µε την
ο που να βασίζονται σε µια βαθιά κατανόηση των

επηρεάζουν τις γυναίκες, καθώς και πως οι υπηρεσίες
για την εξάλειψη των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων σε όλ

οικονοµία παρέχει ένα χρήσιµο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση
των ζητηµάτων αυτών και να κατορθώσει την επίτευξη του
οικονοµικής χειραφέτησης των γυναικών. 

οικονοµία: βασικά επιχειρήµατα της φεµινιστικής οικονοµίας

οικονοµία είναι κλάδος κρίσιµης οικονοµίας που αµφισβητεί
οικονοµική θεωρία καταγγέλλοντας την ανδροκεντρική µεροληψία
οικονοµικών ιδεωδών, δηλαδή του "homo economicus" (κατανοµή
χαρακτηριστικών σε εκείνον που είναι λευκός, ενήλικος

µέσης τάξης αρσενικό). 

οικονοµία υπογραµµίζει την ανάγκη να ενσωµατωθούν οι
µία από τις µεταβλητές που εξετάζονται κατά την ερµηνεία

ό πλαίσιο της φεµινιστικής οικονοµίας επικρίνει
µεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική σταδιοδροµία
οφείλονται για παράδειγµα στην ελεύθερη επιλογή

εργαλεία για τον εντοπισµό διαρθρωτικών ανισοτήτων µεταξύ
µε το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. 

βασικές συνεισφορές της φεµινιστικής οικονοµίας
επαναπροσδιορισµός της έννοιας της «εργασίας» να περιλαµβάνει όχι

εργασία στην αγορά εργασίας αλλά και τη µη αµειβόµενη εργασία
διάστασή της. Αυτό το είδος εργασίας δεν είναι µόνο εννοιολογικό
απαραίτητο για τη βιωσιµότητα της οικονοµίας: η φεµινιστική

χαρακτηριστική γιατί θέτει στο επίκεντρο τη βιωσιµότητα της ζωής
ν Η καπιταλιστική οικονοµία είναι βιώσιµη µόνο από

της απαραίτητης εργασίας γίνεται χωρίς αµοιβή και από

οικονοµία έχει ασχοληθεί και µε τα δύο, τόσο µε τη δηµιουργία
εννοιών ώστε να ρίξει φως στις διαστάσεις της οικονοµίας 

σχεδιάσει νέους δείκτες και οικονοµικά µέσα που µας επιτρέπουν
τα απαραίτητα δεδοµένα για να κατανοήσουµε
Όπως δήλωσε η ισπανική φεµινίστρια οικονοµολόγος
οι τρέχουσες «στατιστικές είναι ύποπτες» και

 βγουν στην επιφάνεια όλα όσα έχει 
φακός του homo economicus. 

παρουσιάζονται µερικές έννοιες της φεµινιστικής οικονοµίας
την εργασία φροντίδας, ως την αόρατη πλευρά της οικονοµίας
ανισοτήτων µεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας

καταµερισµός της εργασίας 

καταµερισµός της εργασίας προϋποθέτει τη συγκέντρωση των
αναπαραγωγικές δουλειές στην εγχώρια σφαίρα καθώς και σε καθορισµένες

και θέσεις στο πλαίσιο της αµειβόµενης εργασίας. 

καταµερισµός της εργασίας κατασκευάζει διαφορετικά το
τοποθετώντας το θηλυκό στη φροντίδα της οικογένειας 

αρσενικό στη δηµόσια σφαίρα της αµειβόµενης εργασίας
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ενδυνάµωσης µε την απαιτούµενη 
κατανόηση των οικονοµικών 

οι υπηρεσίες µπορούν να 
φύλων σε όλα τα πεδία. Η 

πλαίσιο για την κατανόηση και 
επίτευξη του στόχου της 

φεµινιστικής οικονοµίας  

οικονοµίας που αµφισβητεί την 
ανδροκεντρική µεροληψία των 

 "homo economicus" (κατανοµή των 
λευκός ενήλικος, υγιής, 

ενσωµατωθούν οι σχέσεις των 
κατά την ερµηνεία της 

οικονοµίας επικρίνει την αντίληψη 
επαγγελµατική σταδιοδροµία και 
ελεύθερη επιλογή και έχουν 
ανισοτήτων µεταξύ των φύλων 

φεµινιστικής οικονοµίας είναι ο 
περιλαµβάνει όχι µόνο την 
αµειβόµενη εργασία στην 
µόνο εννοιολογικό, αλλά 
η φεµινιστική οικονοµία 

βιωσιµότητα της ζωής, αντί της 
µόνο από το γεγονός 
από γυναίκες. 

µε τη δηµιουργία αυτών 
 σε σχέση µε τα 

µέσα που µας επιτρέπουν να 
κατανοήσουµε αυτές τις 

οικονοµολόγος Cristina 
και πρέπει να 

όσα έχει επισκιάσει ο 

φεµινιστικής οικονοµίας που 
της οικονοµίας, αλλά και 

αγορά εργασίας. 

συγκέντρωση των γυναικών 
καθώς και σε καθορισµένες 

διαφορετικά το θηλυκό και 
 και του σπιτιού, 

αµειβόµενης εργασίας και της 



 

 

λήψης αποφάσεων µε κοινωνικό
κοινωνίας είναι κατασκευασµένη
τις θέτει σε µειονεκτική και άνιση

Εργασία Φροντίδας 

Οι φεµινιστές οικονοµολόγοι
να επαναπροσδιορίσουν τα καθήκοντα
Η Ισπανίδα οικονοµολόγος
«εργασίας φροντίδας»: 

«Ως εργασία φροντίδας
της ζωής και της υγείας
βιωσιµότητα της ζωής
εκτέλεση συγκεκριµένων
φροντίζουν το σώµα
σχετίζεται µε την αγάπη
Orozco, 2006). 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για

• ∆ιπλή/∆εύτερη βάρδ

• Οδηγεί τις γυναίκες να
εργάζονται µε µερική
µπορούν να εκπληρώνουν
νοικοκυριού 

• Κάθετος και οριζόντιος

• Έλλειψη αναγνώρισης
οικονοµία  

• Θηλυκοποίηση της φτώχιας
γυναίκες αντιπροσωπεύουν

• Οικονοµική βία µε βάση

• Η εργασία των γυναικών
περισσότερες ώρες για

• Το έµφυλο χάσµα αµοιβής
έλλειψη οικονοµικής ανεξαρτησίας

• Έλλειψη χρόνου για δραστηριότητες

• Αναπαράγει τα σεξιστικά

Τι αντιπροσωπεύει αυτό για

• Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
συνηθισµένη οικογένεια
τις εργασίες φροντίδας

∆εύτερη βάρδια 

Η διπλή/δεύτερη βάρδια είναι
εκτελούν αµειβόµενη εργασία

                                               
1
 Οι ορισμοί παρέχονται παρακάτω

αποφάσεων µε κοινωνικό αντίκτυπο. Από αυτή την οπτική, η οργάνωση
κατασκευασµένη µε µεροληπτικό τρόπο απέναντι στις 

και άνιση θέση, σε σχέση µε αυτήν των ανδρών

οικονοµολόγοι έχουν αφιερώσει µεγάλο µέρος των προσπαθειών
επαναπροσδιορίσουν τα καθήκοντα φροντίδας ως βασική συµβολή στην

οικονοµολόγος Amaia Pérez Orozco µας δίνει έναν χρήσιµο

φροντίδας µπορούµε να κατανοήσουµε την καθηµερινή
και της υγείας, η πιο βασική και καθηµερινή ανάγκη που

βιωσιµότητα της ζωής. Αυτό συνεπάγεται µια διπλή διάσταση, το
συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µε απτά αποτελέσµατα

φροντίζουν το σώµα και τις βιολογικές ανάγκες του - και το
σχετίζεται µε την αγάπη, τις σχέσεις και τη συναισθηµατική ευηµερία

επιπτώσεις για τις γυναίκες1; 

βάρδια 

τις γυναίκες να εργάζονται στο πλαίσιο της άτυπης οικονοµίας
εργάζονται µε µερική απασχόληση ή να δέχονται χαµηλότερες αµοιβές

να εκπληρώνουν τις «ευθύνες» φροντίδας και τη συντήρηση

και οριζόντιος διαχωρισµός: γυάλινη οροφή και «κολλώδες

αναγνώρισης της συµβολής τους στην κοινωνία και στην

Θηλυκοποίηση της φτώχιας (feminization of poverty): ένα φαινόµενο
αντιπροσωπεύουν δυσανάλογα τους φτωχούς του κόσµου

Οικονοµική βία µε βάση το φύλο  

εργασία των γυναικών είναι εκµεταλλεύσιµη και υποτιµάται
περισσότερες ώρες για λιγότερα χρήµατα 

χάσµα αµοιβής - Χαµηλότεροι µισθοί - φεµινισµός της
οικονοµικής ανεξαρτησίας 

χρόνου για δραστηριότητες αναψυχής 

Αναπαράγει τα σεξιστικά στερεότυπα στις νέες γενιές 

αντιπροσωπεύει αυτό για την οικονοµία;   

µε τις εκτιµήσεις αναφορικά µε την αξία της εργασίας φροντίδας
συνηθισµένη οικογένεια θα δαπανήσει περίπου 25.800 € ετησίως

φροντίδας που συνήθως γίνονται από τις γυναίκες.  

βάρδια είναι η κατάσταση στην οποία υποβάλλονται οι γυναίκες
αµειβόµενη εργασία και πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνες για δραστηριότητες

        
παρακάτω 
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η οργάνωση της 
απέναντι στις γυναίκες, επειδή 
των ανδρών. 

των προσπαθειών τους για 
συµβολή στην οικονοµία. 
έναν χρήσιµο ορισµό της 

την καθηµερινή διαχείριση 
ανάγκη που επιτρέπει τη 
διάσταση, το «υλικό» - η 
τά αποτελέσµατα, που 

και το «άυλο», που 
συναισθηµατική ευηµερία» (Pérez 

της άτυπης οικονοµίας, να 
χαµηλότερες αµοιβές για να 

και τη συντήρηση του 

κολλώδες πάτωµα» 

κοινωνία και στην παραγωγική 

ένα φαινόµενο όπου οι 
του κόσµου 

υποτιµάται - εργάζονται 

φεµινισµός της φτώχειας - 

της εργασίας φροντίδας, µια 
ετησίως αν αναθέσει 

 

υποβάλλονται οι γυναίκες όταν 
υπεύθυνες για δραστηριότητες 



 

 

που σχετίζονται µε την αναπαραγωγική
συντρόφους τους. 

Στην Ελλάδα, το 2014, οι άνδρες
δουλειές του σπιτιού (κυρίως
κατά µέσο όρο 4 ώρες και 36 λεπτά

Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των

Σύµφωνα µε τον ορισµό της
των φύλων είναι η διαφορά µεταξύ
γυναικών και όλων των εργαζοµένων
ανά ώρα, οι γυναίκες κερδίζουν
Ευρωπαϊκό µέσο όρο, δηλαδή
υπολογισµός γίνει µε βάση τα
ευρύτερο (25-30%), επειδή πολλές
χάσµα των αµοιβών µεταξύ των
γυναίκες κερδίζουν λιγότερα
χρήµατα έχει µακροπρόθεσµες
επένδυση και ένα µέσο χάσµα
επίπεδο ΕΕ στο 39% 

Οι αιτίες του µισθολογικού χάσµατος
αγορά εργασίας και 
(συµπεριλαµβανοµένης της µη

Τα βασικά χαρακτηριστικά της

- Απουσία από την αγορά
οικονοµολόγος Margaret
(Maruani, 2002). 
γυναίκες, στη συµµετοχή
απασχόληση. Με τη µερική
την ανατροφή και φροντίδα
λιγότερο πιθανό να προαχθούν

- Οι διακρίσεις, τόσο άµεσες
όσο και έµµεσες (πρακτικές
πραγµατικότητα δεν
επιτρέπεται µερική απασχόληση

- ∆ιαχωρισµός, τόσο οριζόντιος

µε την αναπαραγωγική εργασία, διότι δεν τις µοιράζονται

οι άνδρες δαπάνησαν κατά µέσο όρο 1 ώρα και
σπιτιού κυρίως µαγείρεµα, ελάχιστο καθάρισµα) ενώ οι γυναίκες

ώρες και 36 λεπτά.  

αµοιβών µεταξύ των φύλων 

ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το χάσµα των αµοιβών
η διαφορά µεταξύ των ακαθάριστων αποδοχών όλων των

όλων των εργαζοµένων ανδρών. Με βάση τον υπολογισµό των
γυναίκες κερδίζουν κατά 16% λιγότερο από τους άνδρες, σύµφωνα

όρο δηλαδή περίπου 2 µήνες δωρεάν εργασίας κάθε χρόνο
ι µε βάση τα ετήσια κέρδη και όχι το ωροµίσθιο, 

επειδή πολλές γυναίκες εργάζονται µε µερική απασχόληση
αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων αυξάνεται µε την ηλικία, 

κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες της ηλικίας τους. Κερδίζοντας
µακροπρόθεσµες συνέπειες: λιγότερα χρήµατα για εξοικονόµηση

µέσο χάσµα συνταξιοδότησης µεταξύ ανδρών και

µισθολογικού χάσµατος είναι οι ανισότητες µεταξύ των δύο
εργασίας και στην παγκόσµια ανακατανοµή της

συµπεριλαµβανοµένης της µη αµειβόµενης εργασίας). 

χαρακτηριστικά της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

από την αγορά εργασίας: η αποκαλούµενη «αδράνεια
Margaret Maruani θεωρεί µια «κοινωνιολογική

 Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
στη συµµετοχή στην άτυπη οικονοµία, στη µερική και

απασχόληση Με τη µερική απασχόληση και τα διαλείµµατα σταδιοδροµίας
ανατροφή και φροντίδα των παιδιών και των εξαρτώµενων ατ

πιθανό να προαχθούν, που σηµαίνει ότι κερδίζουν λιγότερα

διακρίσεις τόσο άµεσες (ευθύς), όπως η αθέµιτη µεταχείριση των
έµµεσες (πρακτικές που φαίνονται ως δίκαιη µεταχείριση

πραγµατικότητα δεν είναι διότι επηρεάζουν δυσανάλογα τις γυναίκες
επιτρέπεται µερική απασχόληση σε συγκεκριµένη εταιρεία) 

∆ιαχωρισµός τόσο οριζόντιος όσο και κάθετος (βλ. Παρακάτω).
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δεν τις µοιράζονται τους 

όρο ώρα και 31 λεπτά για 
ενώ οι γυναίκες περνούν 

χάσµα των αµοιβών µεταξύ 
αποδοχών όλων των εργαζοµένων 

υπολογισµό των αποδοχών 
, σύµφωνα µε τον 
κάθε χρόνο. Εάν ο 

ωροµίσθιο, το χάσµα είναι 
µερική απασχόληση. Το 

, οι µεγαλύτερες 
Κερδίζοντας λιγότερα 

εξοικονόµηση και 
ανδρών και γυναικών σε 

 

µεταξύ των δύο φύλων στην 
ανακατανοµή της εργασίας 

στην αγορά εργασίας είναι: 

αδράνεια», έννοια που η 
κοινωνιολογική παρέκκλιση» 

ποσοστό ανεργίας στις 
στη µερική και προσωρινή 

διαλείµµατα σταδιοδροµίας για 
εξαρτώµενων ατόµων, είναι 

κερδίζουν λιγότερα χρήµατα. 

µεταχείριση των γυναικών, 
δίκαιη µεταχείριση, αλλά στην 

δυσανάλογα τις γυναίκες, π.χ. δεν 

Παρακάτω). 



 

 

Κάθετος και οριζόντιος διαχωρισµός

Ο επαγγελµατικός ή οριζόντιος
γυναικών σε έναν τοµέα ή µεταξύ

Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού, 2015

Οι θέσεις εργασίας των γυναικών
οικονοµική αξία: οι τοµείς που
εκείνοι µε τις χειρότερες συνθήκες
εποχικότητα και υψηλότερο ποσοστό

Σε ορισµένους τοµείς και
υπερβολική παρουσία, ενώ σε
ορισµένες χώρες τα επαγγέλµατα
η διδασκαλία ή η νοσηλευτική
επαγγέλµατα που κατά κύριο
και εκπαίδευσης που απαιτείται

Αυτό σχετίζεται µε τη σεξουαλική
αποτελούν επέκταση των καθηκόντων
ρόλος και το καθήκον τους ως
το κύρος τους στη δηµόσια ζωή

Ο κάθετος διαχωρισµός είναι
κατηγορίες ή επίπεδα εργασίας
εργασίας µε λιγότερες ευθύνες

∆ύο όροι χρησιµοποιούνται για
αγορά εργασίας. Το πιο γνωστό
δυσκολίες που επηρεάζουν
αποφάσεων και στα υψηλότερα
επαγγελµατικές τους ικανότητες

Μόνο το 21% των γυναικών
µεγαλύτερων εισηγµένων εταιρειών
Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωµένο
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
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οριζόντιος διαχωρισµός: γυάλινη οροφή και κολλώδες πάτωµα

επαγγελµατικός ή οριζόντιος διαχωρισµός είναι η «άνιση κατανοµή
τοµέα ή µεταξύ τοµέων» (Generalitat de Catalunya, 2008)

∆υναµικού, 2015 

εργασίας των γυναικών έχουν συνήθως χαµηλότερη κοινωνική
οι τοµείς που έχουν συνδεθεί περισσότερο µε τις γυναίκες

χειρότερες συνθήκες εργασίας, χαµηλότερους µισθούς
υψηλότερο ποσοστό µερικής απασχόλησης. 

τοµείς και επαγγέλµατα, οι γυναίκες τείνουν να παρουσιάζουν
παρουσία ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι άνδρες υπερ-εκπροσωπούνται

α επαγγέλµατα που κατά κύριο λόγο εκτελούνται από γυναίκες
ή η νοσηλευτική, προσφέρουν χαµηλότερους µισθούς
κατά κύριο λόγο ασκούν άνδρες, ακόµα και αν το επίπεδο
που απαιτείται είναι το ίδιο. 

µε τη σεξουαλική κατανοµή της εργασίας: αυτές οι θέσεις
επέκταση των καθηκόντων των γυναικών στον ιδιωτικό τοµέα
καθήκον τους ως γυναίκες και ως εκ τούτου η αξία τους δεν
τη δηµόσια ζωή, ούτε µε την χρηµατική αξία. 

διαχωρισµός είναι «η άνιση κατανοµή γυναικών και ανδρών σε
επίπεδα εργασίας, έτσι ώστε οι γυναίκες να συγκεντρώνονται

λιγότερες ευθύνες». (Generalitat de Catalunya, 2008) 

χρησιµοποιούνται για τη γραφική αποτύπωση του κάθετου διαχωρισµού
Το πιο γνωστό από αυτά είναι η «γυάλινη οροφή»: αόρατα

ουν την πρόσβαση των γυναικών στην εξουσία
τα υψηλότερα επίπεδα ευθύνης, λόγω της µεροληψίας όσον
τους ικανότητες 

των γυναικών καταλαµβάνει θέση στα διοικητικά συµβούλια
εισηγµένων εταιρειών της ΕΕ. Σε µόνο οκτώ χώρες (Γαλλία

Σουηδία Ηνωµένο Βασίλειο, ∆ανία, Ιταλία και Γερµανία
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα τέταρτο των µελών του διοικητικού
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πάτωµα 

άνιση κατανοµή ανδρών και 
, 2008). 

χαµηλότερη κοινωνική και 
περισσότερο µε τις γυναίκες είναι 
χαµηλότερους µισθούς, υψηλότερη 

τείνουν να παρουσιάζουν 
εκπροσωπούνται.  Σε 

εκτελούνται από γυναίκες, όπως 
χαµηλότερους µισθούς από τα 

το επίπεδο εµπειρίας 

αυτές οι θέσεις εργασίας 
ιδιωτικό τοµέα. Είναι ο 

αξία τους δεν συνδέεται µε 

και ανδρών σε διαφορετικές 
συγκεντρώνονται σε θέσεις 

διαχωρισµού στην 
οροφή»: αόρατα εµπόδια ή 
στην εξουσία, στη λήψη 

µεροληψίας όσον αφορά τις 

διοικητικά συµβούλια των 
χώρες (Γαλλία, Λετονία, 

και Γερµανία) οι γυναίκες 
διοικητικού συµβουλίου. 

Males

Females



 

 

 

Η δεύτερη έννοια που σχετίζεται
πάτωµα.  Αναφέρεται στη συγκέντρωση
απασχόλησης, τις θέσεις εργασίας
χειρότερους µισθούς και τις πλέον

Οι διασταυρούµενες ανισότητες
σε «κολλώδη πατώµατα». 
µετανάστριες δυσκολεύονται
υποδοχής και συστηµατικά
τοµείς, όπως οι εργασίες φροντίδας

Οι φεµινιστικές οργανώσεις
επιζώντων της ενδο-συντροφικής
προγράµµατα επαγγελµατικής
στην οικονοµική ανεξαρτησία
φύλων που αποτελούν τη βάση

1.4. Συµβουλευτική εργασίας

Η οικονοµική ενδυνάµωση των
των δοµών στήριξης να αποκτήσουν
δεσµεύσεις από αυτές που έχουν
τη ζώνη της ασφάλειάς τους
υποστήριξης διαφορετικό από
αποκλειστικά στην κατάσταση
το υποστηριζόµενο άτοµο σπάνια
υποστηρίζει γενικές καταστάσεις
επιθυµητά αποτελέσµατα στην
ανταγωνισµού της αγοράς
σηµαντικά προβλήµατα, π.χ
Σύµφωνα µε τους ειδικούς, ένας
ικανότητες: 

                                               
2 Πηγή: έργο " Bilan de Competences 
findings in the Czech Labour Office practice

 

έννοια που σχετίζεται µε τον κάθετου διαχωρισµό είναι
τη συγκέντρωση των γυναικών στις κατώτερες

τις θέσεις εργασίας που απαιτούν λιγότερα προσόντα ή εκείνες
µισθούς και τις πλέον τρωτές συνθήκες. 

διασταυρούµενες ανισότητες παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση των
». Ένα παράδειγµα είναι το γεγονός ότι

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν επίσηµα τα προσόντα τους
συστηµατικά συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένους διαχωρισµένους
εργασίες φροντίδας. 

οργανώσεις που εργάζονται για την οικονοµική ενδυνάµωση
συντροφικής βίας αντιµετωπίζουν την πρόκληση να

επαγγελµατικής ένταξης και κατάρτισης που πραγµατικά
ανεξαρτησία των γυναικών, αλλά δεν ενισχύουν τις ανισότητες

αποτελούν τη βάση της ίδιας της ενδο-συντροφικής βίας. 

Συµβουλευτική εργασίας σε κέντρα κατά της βίας 

ενδυνάµωση των επιζώντων απαιτεί από τους κοινωνικούς
να αποκτήσουν ορισµένες διαφοροποιηµένες 

αυτές που έχουν συνηθίσει και θα βρεθούν στη θέση να εγκαταλείψουν
τους. Ο ρόλος ενός συµβούλου εργασίας παρέχει

διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο. Ένας σύµβουλος θα
στην κατάσταση ενός ατόµου µε απαράµιλλη προσοχή και δέσµευση

άτοµο σπάνια θα βιώσει αλλού. Η συµβουλευτική
γενικές καταστάσεις της ζωής, βελτιώνει τις επιδόσεις µας και
αποτελέσµατα στην περίπτωση της εργασιακής ένταξης

ς εργασίας. Η θεραπεία συνήθως επικεντρώνεται
προβλήµατα π.χ. τραυµατική εµπειρία, ψυχική ασθένεια κλπ
τους ειδικούς, ένας καλός σύµβουλος εργασίας θα πρέπει να
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διαχωρισµό είναι το κολλώδες 
στις κατώτερες κατηγορίες 
προσόντα ή εκείνες µε τους 

ση των γυναικών 
γεγονός ότι οι γυναίκες 
προσόντα τους στις χώρες 

συγκεκριµένους διαχωρισµένους 

οικονοµική ενδυνάµωση των 
πρόκληση να προωθήσουν 
πραγµατικά συµβάλλουν 

ενισχύουν τις ανισότητες των 

κοινωνικούς λειτουργούς 
διαφοροποιηµένες δεξιότητες και 

να εγκαταλείψουν 
εργασίας παρέχει ένα είδος 
σύµβουλος θα επικεντρωθεί 
προσοχή και δέσµευση, που 
συµβουλευτική (coaching) 

επιδόσεις µας και δηµιουργεί 
εργασιακής ένταξης και του 

επικεντρώνεται σε ειδικά, 
ασθένεια κλπ2. 
θα πρέπει να έχει τις εξής 

experiences and application of new 
ου ΕΚΤ 



 

 

 

Μεταφερόµενες 
δεξιότητες και 
ικανότητες 

Ανάλυση
Ψηφιακή
Πληροφοριακή
Επικοινωνία
Γραφή
Λεκτική
Ανθρώπινο
Οργάνωση
Προσωπική
∆εξιότητες
Ευελιξία
δεξιότητες
Ανεξαρτησία
Οµαδική
∆ηµιουργικότητα
∆ιαπραγµατευτικές

Γνώση  Ανάπτυξη
ζωής
Μέθοδοι
Βασική
συµβουλευτική
ψυχοδιαγνωστική
επιστήµες
Τάσεις
δυνατότητες
αποκα
Βασικά
συνθηκών
∆ιαθέσιµες
προσωπικά

Επαγγελµατικές 
δεξιότητες και 
ικανότητες 

Ανάλυση
χρονοδιαγράµµατος
Χαρτογράφηση
ικανοτήτων
αυτοαξιολόγησης
Υποστήριξη
αποφάσεων
εκπαιδευτικής
Οργάνωση
συµβουλευτικής
Προσδιορισµός
εκπαιδευτικών
Συνεργασία
εκπαίδευσης

Κριτήρια Ποιότητας και Πρότυπα

Εµπειρογνωµοσύνη
Κριτήρια ποιότητας Πρότυπο

Κάρτα Ικανοτήτων 
Ανάλυση και επίλυση προβληµάτων 
Ψηφιακή παιδεία 
Πληροφοριακή παιδεία 
Επικοινωνία (συνεντεύξεις) 
Γραφή 
Λεκτική έκφραση, ικανότητα έκφρασης 
Ανθρώπινο κίνητρο 
Οργάνωση και προγραµµατισµός έργων 
Προσωπική ανάπτυξη 
∆εξιότητες παρουσίασης 
Ευελιξία στη σκέψη (προσαρµοστικότητα, ευελιξία
δεξιότητες αυτοσχεδιασµού) 
Ανεξαρτησία 
Οµαδική εργασία 
∆ηµιουργικότητα 
∆ιαπραγµατευτικές ικανότητες 
Ανάπτυξη σταδιοδροµίας ατόµων σε διαφορετικά
ζωής τους 
Μέθοδοι και τεχνικές συµβουλευτικής σταδιοδροµίας
Βασική ψυχολογία του ατόµου, εξέλιξη, κοινωνική
συµβουλευτική ψυχολογία, ψυχολογία εργασίας
ψυχοδιαγνωστική, παιδαγωγική και άλλες ανθρωπιστικές
επιστήµες 
Τάσεις της αγοράς εργασίας, πληροφορίες σχετικά
δυνατότητες εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες επαγγελµατικής
αποκατάστασης 
Βασικά χαρακτηριστικά των επαγγελµάτων και
συνθηκών τους 
∆ιαθέσιµες εξειδικευµένες υπηρεσίες που σχετίζονται
προσωπικά προβλήµατα και την κοινωνική κατάσταση
Ανάλυση των αναγκών του πελάτη και καθορισµός
χρονοδιαγράµµατος της συµβουλευτικής διαδικασίας
Χαρτογράφηση κινήτρων, προσωπικών ποιοτήτων
ικανοτήτων µέσω εργαλείων αξιολόγησης σταδιοδροµίας
αυτοαξιολόγησης 
Υποστήριξη της αυτογνωσίας του πελάτη, διαδικασία
αποφάσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον έλεγχο
εκπαιδευτικής και επαγγελµατικής πορείας 
Οργάνωση δραστηριοτήτων ατοµικής και οµαδικής
συµβουλευτικής µε παιδαγωγική πτυχή 
Προσδιορισµός δυνατοτήτων ανάπτυξης και των
εκπαιδευτικών αναγκών του πελάτη 
Συνεργασία µε βασικούς συντελεστές στον τοµέα
εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας

Ποιότητας και Πρότυπα για συµβούλους εργασίας 

Εµπειρογνωµοσύνη, δεξιότητες και εµπειρία του συµβούλου
Πρότυπο ποιότητας 
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ευελιξία, 

σε διαφορετικά στάδια της 

συµβουλευτικής σταδιοδροµίας 
εξέλιξη κοινωνική και 

ψυχολογία εργασίας, 
άλλες ανθρωπιστικές 

πληροφορίες σχετικά µε τις 
ευκαιρίες επαγγελµατικής 

επαγγελµάτων και των 

υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα 
κοινωνική κατάσταση 
και καθορισµός του 

συµβουλευτικής διαδικασίας  
προσωπικών ποιοτήτων και 
αξιολόγησης σταδιοδροµίας και 

η διαδικασία λήψης 
δεξιοτήτων για τον έλεγχο της 

ατοµικής και οµαδικής 

ανάπτυξης και των 

συντελεστές στον τοµέα της 
της αγοράς εργασίας 

του συµβούλου 



 

 

Θεωρητική βάση Ο σύµβουλος
τον τοµέα

Επαγγελµατική 
ανάπτυξη 

Ο σύµβουλος
της συµµετέχει
στην
συνεχώς

Ιστορικό 
πληροφοριών 

Ο σύµβουλος
υπηρεσιών
συστήν
Ο σύµβουλος
της αγοράς
Ο σύµβουλος
στις
σχετικά
Είναι
περιφερειακές

Ηθικές αρχές Ο σύµβουλος
εµπιστευτικά
συµπεριλαµβανοµένου

Φύλο και επιχειρηµατικότητα

Το θέµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας
και στις κοινωνικές επιστήµες
συµµετοχής στην επιχειρηµατικότητα
ξεκινήσουν και να διαχειριστούν
άνδρες τείνουν να κάνουν
εκπαίδευσης, κυρίως οι λιανικές
θεωρούνται λιγότερο σηµαντικές
παραγωγή και η υψηλή τεχνολογία
προσανατολίζονται στους άνδρες
ανάγκες των γυναικών επιχειρηµατιών
ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών
πνεύµατος εξακολουθεί να µην
επίσης την πρόσβαση των γυναικών
καταδεικνύει ότι οι ρόλοι των
οικονοµικούς πόρους σε ισότιµη
department, 2015).  Για παράδειγµα

➢ Οι γυναίκες είναι λιγότερο
σύγκριση µε τους άνδρες

➢ Οι γυναίκες είναι λιγότερο
σε σύγκριση µε τους άνδρες

➢ Οι γυναίκες τείνουν
σύγκριση µε τους άνδρες

➢ Οι γυναίκες δεν έχουν
να υποβάλουν αίτηση
βαθµολογούν τους εαυτούς
επίπεδο καινοτοµίας πολύ
για παρόµοιες επιχειρήσεις
τους επιχειρήσεις, τότε
δανειστή ή έναν επενδυτή

Ο σύµβουλος γνωρίζει τη βασική νοµοθεσία που
τον τοµέα της απασχόλησης και της εκπαίδευσης
Ο σύµβουλος παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα
της, συµµετέχει σε επαγγελµατικές εκδηλώσεις και
στην εκπαίδευση, σε συµφωνία µε τις τρέχουσες εξελίξεις
συνεχώς καινοτοµεί στις επαγγελµατικές του / της
Ο σύµβουλος γνωρίζει τους εµπειρογνώµονες 
υπηρεσιών µε τους οποίους πρέπει να επικοινων
συστήνει σε πελάτες εφόσον είναι απαραίτητο.
Ο σύµβουλος γνωρίζει τη γενική κατάσταση και την
της αγοράς εργασίας. 
Ο σύµβουλος γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της αγοράς
στις περιφέρειες ή είναι σε θέση να ενηµερωθεί από
σχετικά µε τις εκεί ανάγκες της αγοράς εργασίας
Είναι σε θέση να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά
περιφερειακές ειδικότητες στην αγοράς εργασίας
Ο σύµβουλος µπορεί να περιγράψει τη βάση της εργασίας
εµπιστευτικά και ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα
συµπεριλαµβανοµένου του νοµοθετικού πλαισίου

επιχειρηµατικότητα 

γυναικείας επιχειρηµατικότητας έχει παραµεληθεί γενικά στην
κοινωνικές επιστήµες. Οι γυναίκες όχι µόνο έχουν χαµηλότερα

στην επιχειρηµατικότητα από τους άνδρες αλλά γενικά επιλέγουν
ειριστούν επιχειρήσεις σε διαφορετικούς κλάδους

να κάνουν. Αυτοί οι τύποι βιοµηχανιών, γενικά οι
κυρίως οι λιανικές και οι λοιπές βιοµηχανίες υπηρεσιών

λιγότερο σηµαντικές για την οικονοµική ανάπτυξη, από ό, τι η
η υψηλή τεχνολογία. Επίσης, οι πολιτικές και τα

ους άνδρες και συχνά δεν λαµβάνουν υπόψη τις
γυναικών επιχειρηµατιών. Ως επακόλουθο αυτής της κατάστ

ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών από την οπτική του επιχειρηµατικού
εξακολουθεί να µην αποτελεί πραγµατικότητα. Αυτές οι πτυχές
πρόσβαση των γυναικών στη χρηµατοδότηση: η έρευνα σε

οι ρόλοι των φύλων εµποδίζουν τις γυναίκες να έχουν
πόρους σε ισότιµη βάση (Directorate general for internal

Για παράδειγµα: 

γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να ζητήσουν χρηµατοδότηση
µε τους άνδρες 

γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν επενδυτική χρηµατοδότηση
σύγκριση µε τους άνδρες 
γυναίκες τείνουν να ζητούν χαµηλότερα επίπεδα χρηµατοδότησης

µε τους άνδρες 
γυναίκες δεν έχουν την εµπιστοσύνη και τις δεξιότητες που απαιτούνται
υποβάλουν αίτηση για χρηµατοδότηση µε ίδια κεφάλαια

βαθµολογούν τους εαυτούς τους και τις επιχειρηµατικές τους ικανότητες
καινοτοµίας πολύ χαµηλότερα σε σύγκριση µε τους άνδρες

παρόµοιες επιχειρήσεις. Εάν οι γυναίκες δεν έχουν εµπιστοσύνη
επιχειρήσεις, τότε θα είναι πιο δύσκολο για αυτές να πείσουν

ή έναν επενδυτή. 
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νοµοθεσία που σχετίζεται µε 
εκπαίδευσης. 

εξελίξεις στον τοµέα του / 
εκδηλώσεις και επενδύει 
τις τρέχουσες εξελίξεις 

επαγγελµατικές του / της ικανότητες. 
 άλλων 

να επικοινωνεί ή να 
απαραίτητο. 
κατάσταση και την εξέλιξη 

ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας 
ενηµερωθεί από πηγές 

αγοράς εργασίας. 
σχετικά µε τις 

αγοράς εργασίας. 
τη βάση της εργασίας µε 

δεδοµένα, 
νοµοθετικού πλαισίου. 

παραµεληθεί γενικά στην κοινωνία 
έχουν χαµηλότερα ποσοστά 
αλλά γενικά επιλέγουν να 

διαφορετικούς κλάδους από ό, τι οι 
βιοµηχανιών γενικά οι τοµείς της 

βιοµηχανίες υπηρεσιών, συχνά 
ανάπτυξη από ό, τι η βιοµηχανική 
πολιτικές και τα προγράµµατα  
λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 

αυτής της κατάστασης, η 
οπτική του επιχειρηµατικού 
Αυτές οι πτυχές, επηρεάζουν 
η έρευνα σε όλη την ΕΕ 
να έχουν πρόσβαση σε 
internal policies policy 

χρηµατοδότηση δανείων σε 

επενδυτική χρηµατοδότηση 

επίπεδα χρηµατοδότησης σε 

δεξιότητες που απαιτούνται για 
κεφάλαια Οι γυναίκες 

επιχειρηµατικές τους ικανότητες και το 
µε τους άνδρες, ακόµη και 

έχουν εµπιστοσύνη στις δικές 
αυτές να πείσουν έναν 



 

 

➢ Οι γυναίκες τείνουν να
κυριαρχούν γυναίκες
µεταξύ των οποίων οι
και χαµηλή προστιθέµενη
µετοχές δεν προσελκύονται

➢ Από κάποια στοιχεία
(τραπεζικά δάνεια και
δανείων σε επιχειρήσεις
δυναµικό, συµπεριλαµβανοµένων
γυναίκες 

 
Κοινωνική επιχειρηµατικότητα

Όταν ξεκινάµε µια συζήτηση για
υπάρχουν πολλές θεωρίες, αλλά
άθικτος: να δηµιουργήσει θετικό

Η κοινωνική επιχείρηση έχει
παραδοσιακές επιχειρήσεις και
ασαφής σε πολλές χώρες της
δουν την ΚΕ ως εναλλακτική
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει
της όσον αφορά την αναζήτηση
να παράσχει καινοτόµες απαντήσεις
προκλήσεις, τη δηµιουργία θέσεων
Commission, 2011). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω
Επιχειρήσεων είναι ο κοινωνικός
στόχοι υποστηρίζουν τις κοινωνικές
στόχους της µε την παροχή υπηρεσιών
λύσεις για την αντιµετώπιση
στρατηγικές αγοράς. 

Για την ανάπτυξη της ΚΕ, είναι
χώρας. Υπάρχουν διάφορα µοντέλα
διαφορετικές χώρες, εποµέ
µια σαφή εικόνα για τις νοµικές
είναι ένα υβρίδιο µεταξύ της
συνόλου δεξιοτήτων, ιδιαίτερα
για τους ηγέτες των ΚΕ. 

Η κοινωνική επιχείρηση σε ευρεία
πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις
κέρδος για τις φιλανθρωπικές
καινοτόµος ιδέα για πολλά κοινοτικά
κοινότητες, να προσφέρουν ανάπτυξη
Σε αυτό το πλαίσιο, τα Κέντρα
εργαλείο αυτό για να καταστούν
πελάτες/τισές τους να γίνουν
δεξιοτήτων ζωής, για να

γυναίκες τείνουν να δηµιουργούν επιχειρήσεις που κυριαρχούν
κυριαρχούν γυναίκες. Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται από µια σειρά

των οποίων οι χρηµατοδότες, ότι έχουν χαµηλό αναπτυξιακό
χαµηλή προστιθέµενη αξία. Για τους λόγους αυτούς, οι επενδυτές

δεν προσελκύονται περισσότερο από αυτές. 
κάποια στοιχεία προέκυψαν ότι οι πάροχοι χρηµατοδότησης

τραπεζικά δάνεια και πιστώσεις) αποθαρρύνονται επίσης από
σε επιχειρήσεις που θεωρούνται ότι έχουν χαµηλό
συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων σε τοµείς που

επιχειρηµατικότητα (ΚΕ) 

µια συζήτηση για το νόηµα της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας
πολλές θεωρίες, αλλά ο στόχος της Κοινωνικής Επιχείρησης
δηµιουργήσει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. 

επιχείρηση έχει γίνει πρόσφατα µια εναλλακτική λύση σε
επιχειρήσεις και παρόλο που η νοµική διάρθρωση εξακολουθεί

πολλές χώρες της ΕΕ, όλο και περισσότεροι επιχειρηµατίες
ως εναλλακτική λύση για την κερδοφορία, ιδιαίτερα οι

Επιτροπή έχει θέσει την κοινωνική οικονοµία στο επίκεντρο των
την αναζήτηση νέας λύσης στα κοινωνικά προβλήµατα

καινοτόµες απαντήσεις στις τρέχουσες οικονοµικές και
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη

αναφέρθηκε παραπάνω, ο κύριος κινητήριος µοχλός των
είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος και αν προκύψει κέρδος, οι

υποστηρίζουν τις κοινωνικές αποστολές της εταιρείας. Η ΚΕ υλοποιεί
την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων, µε άλλα λόγια παρέχει

αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων χρησιµοποιώντας

ανάπτυξη της ΚΕ, είναι σηµαντικό να βρεθεί χώρος στο νοµικό
Υπάρχουν διάφορα µοντέλα που ισχύουν για την κοινωνική οικονοµία

χώρες εποµένως η νοµική διαβούλευση είναι απαραίτητη για
για τις νοµικές πτυχές της ΚΕ. Επιπλέον, η Κοινωνική

υβρίδιο µεταξύ της φιλανθρωπίας και της επιχείρησης: η ανάπτυξη
δεξιοτήτων ιδιαίτερα των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων, θα είναι

επιχείρηση σε ευρεία προοπτική θα µπορούσε να είναι µια
φιλανθρωπικές οργανώσεις για να γίνει αυτοδύναµη, δηµιουργώντας

φιλανθρωπικές δραστηριότητές τους. Θα µπορούσε επίσης
για πολλά κοινοτικά κέντρα που υποστηρίζουν άµεσα

προσφέρουν ανάπτυξη δεξιοτήτων σε µειονεκτούσες κοινωνικές
πλαίσιο τα Κέντρα Κατά της Βίας, θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν

για να καταστούν βιώσιµα και ταυτόχρονα να βοηθήσουν
τους να γίνουν «επιχειρηµατικοί» και να αναπτύξουν

ζωής για να καταστούν οικονοµικά ανεξάρτητοι/τες
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κυριαρχούν σε τοµείς που 
θεωρούνται από µια σειρά φορέων, 

χαµηλό αναπτυξιακό δυναµικό 
αυτούς, οι επενδυτές σε 

χρηµατοδότησης δανείων 
επίσης από τη χορήγηση 

έχουν χαµηλό αναπτυξιακό 
σε τοµείς που κυριαρχούν 

Επιχειρηµατικότητας, συχνά 
Κοινωνικής Επιχείρησης παραµένει 

εναλλακτική λύση σε σχέση µε τις 
διάρθρωση εξακολουθεί να είναι 

επιχειρηµατίες θα πρέπει να 
ιδιαίτερα οι γυναίκες. Η 
επίκεντρο των ανησυχιών 
προβλήµατα, προκειµένου 

κές και κοινωνικές 
κοινωνική ένταξη (European 

µοχλός των Κοινωνικών 
προκύψει κέρδος, οι οικονοµικοί 
εταιρείας Η ΚΕ υλοποιεί τους 

λόγια παρέχει καινοτόµες 
προκλήσεων χρησιµοποιώντας 

στο νοµικό πλαίσιο µιας 
κοινωνική οικονοµία σε 
απαραίτητη για να έχουµε 
η Κοινωνική Επιχείρηση 

επιχείρησης: η ανάπτυξη ενός 
δεξιοτήτων θα είναι απαραίτητη 

να είναι µια απάντηση σε 
δηµιουργώντας το δικό της 

µπορούσε επίσης να είναι η 
υποστηρίζουν άµεσα τις τοπικές 
µειονεκτούσες κοινωνικές οµάδες. 
µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν το 

να βοηθήσουν τους/τις 
αναπτύξουν ένα σύνολο 

ανεξάρτητοι τες. Επιπλέον, η 



 

 

Κοινωνική Επιχείρηση αποδείχθηκε
ενδυνάµωση3 των γυναικών

Ως εκ τούτου, είναι σηµαντικό
Επιχειρηµατικότητας στο σχέδιο
να εξοικειωθούν τα κέντρα µε
απαραίτητα εργαλεία για να αφυπνιστεί

Η Κοινωνική Επιχείρηση αποδείχθηκε
«επιχειρηµατική στάση» µεταξύ
επιχειρησιακής προσέγγισης από
των φύλων, όπου όλο και
επιχειρήσεων, αποτελεί εξαιρετική
ανεξάρτητες. Πολλά στοιχεία
µια κοινωνική επιχείρηση από

Τι ενθαρρύνει τις γυναίκες να

Το µεγαλύτερο κίνητρο είναι
που περιγράφεται: «αισθάνεται
για να κάνει µια συγκεκριµένη
κινητήριος παράγοντας ήταν
νέο προϊόν που θα έχει άµεσο

Τι έχουν να κερδίσουν οι γυναίκες

- Η απόκτηση νέων δεξιοτήτων
δεξιοτήτων) 

- Ηγετικές και διαχειριστικές
- Ανάληψη της κυριότητας
- Αυτοπεποίθηση 
- Να βοηθήσουν άλλες γυναίκες
- Να αναγνωρίσουν τα κρυµµένα

 

∆ιδασκαλία δεξιοτήτων ΤΠΕ
ευκαιρίες ενδυνάµωσης και

Οι τεχνολογίες πληροφοριών
πολύπλοκο σύνολο αγαθών εφαρµογών
παραγωγή, τη διανοµή, τη µεταποίηση
ποικίλες βιοµηχανίες όπως: τηλεπικοινωνίες
υλικό και λογισµικό ηλεκτρονικών
ηλεκτρονικά µέσα (π.χ. το ∆ιαδίκτυο
εµπόριο και τα ηλεκτρονικά πα

Η πρόσβαση στις τεχνολογίες
για την οικονοµική ανάπτυξη
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη
γίνεται ισχυρότερη µέρα µε
αυτοαναπαραγόµενος και αυτοσυντηρούµενος

                                               
3 www.socialplatform.org/news/european
reveals-thriving-sector-untapped-potential/
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Επιχείρηση αποδείχθηκε ότι έχει τεράστια δυναµική ως «όχηµα
γυναικών. 

είναι σηµαντικό να ενσωµατωθεί η ιδέα της
Επιχειρηµατικότητας στο σχέδιο χειραφέτησης στα Κέντρα Κατά της Βίας

τα κέντρα µε την ίδια την έννοια και δεύτερον, να δηµιουργηθούν
εργαλεία για να «αφυπνιστεί» η επιχειρηµατική νοοτροπία των

Επιχείρηση αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό εργαλείο για
στάση» µεταξύ των γυναικών. Με το µεταβαλλόµενο

προσέγγισης από την ανδροκρατούµενη, στην εξισορροπηµένη
όπου όλο και περισσότερες γυναίκες είναι ηγέτες
αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τις γυναίκες να γίνουν
Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να
επιχείρηση από µια παραδοσιακή επιχείρηση4. 

γυναίκες να ξεκινήσουν µια κοινωνική επιχείρηση; 

κίνητρο είναι το κοινωνικό στοιχείο. Οι γυναίκες αποδεικνύουν
περιγράφεται αισθάνεται µια προσωπική κλήση προς τα κοινωνικά

συγκεκριµένη αλλαγή στην κοινότητά της. Ένας άλλος
παράγοντας ήταν η ευκαιρία να γίνει καινοτόµος και να δηµιουργήσει

θα έχει άµεσο αντίκτυπο στις κοινότητές τους. 

κερδίσουν οι γυναίκες: 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων των χειρωνακτικών

και διαχειριστικές ικανότητες  
της κυριότητας των ευθυνών τους 

βοηθήσουν άλλες γυναίκες µέσω των δραστηριοτήτων της ΚΕ
αναγνωρίσουν τα κρυµµένα ταλέντα τους 

δεξιοτήτων ΤΠΕ σε επιζώντες ενδο-συντροφικής
ενδυνάµωσης και µέτρα ασφαλείας 

πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούνται
σύνολο αγαθών, εφαρµογών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται
διανοµή τη µεταποίηση και τη µετατροπή πληροφοριών. Περιλαµβάνουν

βιοµηχανίες όπως: τηλεπικοινωνίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
λογισµικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπηρεσίες πληροφορικής
µέσα π χ το ∆ιαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, το
ηλεκτρονικά παιχνίδια). 

τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι
οικονοµική ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, την απασχόληση

κοινωνική ανάπτυξη σε παγκόσµια κλίµακα. Η δύναµη του
χυρότερη µέρα µε τη µέρα. Ο τοµέας των ΤΠΕ θεωρείται

αυτοαναπαραγόµενος και αυτοσυντηρούµενος µηχανισµός ευηµερίας και

        
www.socialplatform.org/news/european-womens-lobby-first-research-on-women-led-social

potential/ 
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δυναµική ως «όχηµα» για την 

ιδέα της Κοινωνικής 
Κατά της Βίας, καταρχάς, 

δεύτερον να δηµιουργηθούν τα 
νοοτροπία των γυναικών. 

εργαλείο για να ξυπνήσει 
µεταβαλλόµενο πρότυπο 

στην εξισορροπηµένη µεταξύ 
είναι ηγέτες κοινωνικών 

γυναίκες να γίνουν οικονοµικά 
πιο πιθανό να ξεκινήσουν 

γυναίκες αποδεικνύουν αυτό 
τα κοινωνικά ζητήµατα» 
Ένας άλλος σηµαντικός 
και να δηµιουργήσει ένα 

συµπεριλαµβανοµένων των χειρωνακτικών 

δραστηριοτήτων της ΚΕ 

συντροφικής βίας: 

αποτελούνται από ένα 
χρησιµοποιούνται για την 

πληροφοριών. Περιλαµβάνουν 
και ραδιοφωνικές εκποµπές, 

υπηρεσίες πληροφορικής και 
ταχυδροµείο, το ηλεκτρονικό 

επικοινωνιών ΤΠΕ) είναι απαραίτητη 
απασχόληση, τη βιώσιµη 
Η δύναµη του ∆ιαδικτύου 
ΤΠΕ θεωρείται ως ένας 
ευηµερίας και ανάπτυξης. 

social-enterprise-in-europe-
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Οι ΤΠΕ διαδραµατίζουν σηµαντικό
και συµβουλών που οδηγούν
σκέψεων θα ήταν πραγµατικά
ανεξαρτησία και ισότητα χωρίς
επικοινωνία.  

Ταυτόχρονα, υπάρχει µεγάλο
στατιστικές δείχνουν ότι οι γυναίκες
αποτελούν µόνο το 18% των
γυναίκες αντιπροσωπεύουν το
δυναµικό, ο αριθµός των γυναικών
µειώθηκε από το 35% στο 26%, 
CNET για το 2015, εταιρείες όπως
από 20% γυναίκες σε τεχνικούς
10% του τεχνικού προσωπικού
γυναίκες σε µια κατάσταση όπου

Από φεµινιστική άποψη, οι
εργαλείο για την ενδυνάµωση
τουλάχιστον έννοιες: 

- Βελτίωση της πρόσβασης
δεξιοτήτων αναζήτηση
υπέρβαση του ψηφιακού

- Βελτίωση της ευαισθητοποίησης
∆ιαδίκτυο, ως βασικό
συντροφικής βίας, συµπεριλαµβανοµένης
προσφορές θέσεων εργασίας
εµπειρίες έµφυλης βίας

Το πρώτο βήµα σ΄ αυτή τη
πραγµατικότητας αυτών των
σηµασίας να ξεκινήσουµε αυτή
τους τρόπους µε τους οποίους
ασφάλεια. 

1.5. Μέθοδοι κατάρτισης
συντροφικής βίας να επιτύχουν

Το έργο WEGO, µε βάση τις
τρεις µεθοδολογικές προσεγγίσεις
διαδικασία οικονοµικής ενδυνάµωσης

1. Φιλελεύθερη εκπαίδευση
(Πανεπιστήµιο Folkuniversitetet 

2. Αντανακλαστική δράση
αναπτυξιακά προγράµµατα του

3. Τα φεµινιστικά µονοπάτια
όπως αναπτύχθηκαν από φεµινιστικές
βίας στην Ιταλία. 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη διάδοση ευρέος φάσµατος
που οδηγούν σε αλλαγή γνώσης και στάσης. Σε αυτή

ήταν πραγµατικά δύσκολο για τις γυναίκες να επιτύχουν
ισότητα χωρίς να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση

υπάρχει µεγάλο χάσµα µεταξύ των δύο φύλων σε αυτό
δείχνουν ότι οι γυναίκες κερδίζουν το 57 τοις εκατό των πτυχίων

το 18% των πτυχιούχων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης
αντιπροσωπεύουν το 59% των συνολικών συµµετεχόντων στο
αριθµός των γυναικών σε υπολογιστικές και µαθηµατικές θέσεις

στο 26%, από το 1990 έως το 2013. Σύµφωνα µε µια
εταιρείες όπως η Google, η Microsoft και το Twitter έχουν
σε τεχνικούς ρόλους, ενώ συγκριτικά οι γυναίκες αποτελούν
προσωπικού του Twitter. Αυτή η πραγµατικότητα µπορεί

κατάσταση όπου χάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης του µέλλοντος

άποψη, οι ΤΠΕ µπορούν να αποτελέσουν ένα αποτελεσµατικό
ενδυνάµωση των γυναικών επιζώντων ενδο-συντροφικής

της πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης µέσω της
ήτησης εργασίας µέσω του διαδικτύου, συµβάλλοντας

του ψηφιακού χάσµατος µεταξύ των δύο φύλων 
της ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ασφαλή αναζήτηση
ως βασικό µέτρο προστασίας για τις γυναίκες επιζήσασες

, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας από
προσφορές θέσεων εργασίας που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε

έµφυλης βίας (π.χ. trafficking) 

σ΄ αυτή τη διαδικασία είναι να εντοπίσουµε τις
τών των γυναικών. Έχοντας αυτά κατά νου, είναι

ξεκινήσουµε αυτή την εκπαίδευση µε την ψηφιακή ευαισθητοποίηση
οποίους µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το ∆ιαδίκτυο

κατάρτισης: Πώς υποστηρίζω επιζώντες ενδο
να επιτύχουν την οικονοµική τους ενδυνάµωση

µε βάση τις εµπειρίες των εταίρων στους οργανισµούς τους
µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη της ενδο-συντροφικής

ονοµικής ενδυνάµωσης: 

εκπαίδευση ενηλίκων από το σχολείο της Βόρειας
 Folkuniversitetet στη Σουηδία) 

Αντανακλαστική δράση, µια µεθοδολογία συµµετοχής που αναπτύχθηκε
προγράµµατα του Νότου (αναπτύχθηκε από την Action Aid) 

µονοπάτια ενδυνάµωσης που βασίζονται στην ανάπτυξη
αναπτύχθηκαν από φεµινιστικές οργανώσεις στην Ευρώπη και τα κέντρα
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ευρέος φάσµατος πληροφοριών 
στάσης Σε αυτή τη γραµµή 

να επιτύχουν οικονοµική 
στην πληροφόρηση και την 

σε αυτόν τον τοµέα. Οι 
εκατό των πτυχίων, αλλά 

υπολογιστών. Επίσης, ενώ οι 
συµµετεχόντων στο εργατικό 
µαθηµατικές θέσεις εργασίας 
Σύµφωνα µε µια έκθεση του 
το Twitter έχουν λιγότερο 

γυναίκες αποτελούν µόνο το 
πραγµατικότητα µπορεί να θέσει τις 
απασχόλησης του µέλλοντος. 

αποτελέσουν ένα αποτελεσµατικό 
συντροφικής βίας, σε δυο 

απασχόλησης µέσω της ανάπτυξης 
διαδικτύου συµβάλλοντας στην 

ασφαλή αναζήτηση στο 
γυναίκες επιζήσασες ενδο-
προστασίας από ψεύτικες 
οδηγήσουν σε περαιτέρω 

εντοπίσουµε τις ανάγκες της 
κατά νου, είναι ζωτικής 

ευαισθητοποίηση και 
χρησιµοποιήσουµε το ∆ιαδίκτυο µε 

ενδο-
τους ενδυνάµωση; 

οργανισµούς τους, προτείνει 
συντροφικής βίας στη 

της Βόρειας Ευρώπης 

συµµετοχής που αναπτύχθηκε στα 
 Action Aid)  

στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
Ευρώπη και τα κέντρα κατά της 



 

 

Φιλελεύθερη εκπαίδευση ενηλίκων
ενηλίκων 

Η προσέγγιση της φιλελεύθερης
(Folkbildning) έχει µία µακρά
σχετική και έχει εξελιχθεί για
της ικανότητάς της να υιοθετεί
Βόρειας Ευρώπης µοιράζεται
Νότο. Ως µεθοδολογία οµότιµης
ανεπίσηµες οµάδες αυτογνωσίας
το φεµινιστικό κίνηµα της δεκαετία

Η φιλελεύθερη εκπαίδευση των
του IPV και επίσης διευρύνει
Μπορεί να βελτιώσει την απασχολησιµότητα
οµάδες, όπως οι γυναίκες που
(ΒΕΣ). Παίζει σηµαντικό ρόλο
αναβάθµιση των δεξιοτήτων
Ταυτόχρονα, ένας από τους
στους ανθρώπους να δεχτούν επιρροές
Έτσι, η εκπαίδευση ενηλίκων
µεταξύ συντρόφων (IPV) και
οι γνώσεις που αποκτούνται
συµπεριλαµβάνονται και η ενίσχυσης
γυναικών.  

 Εφόσον η εκπαίδευση των ενηλίκων
της θρησκείας, του πολιτισµού
στενά µε διάφορους κοινωνικούς
ΜΚΟ και Κέντρα Κατά της Βίας

Στην πραγµατικότητα, η εκπαίδευση
να προσαρµόσει τα µαθήµατα
Αυτό σηµαίνει ότι οι σπουδαστές
πώς.  

H κύρια µέθοδος εκπαίδευσης
έναν από αυτούς τους οργανισµούς
διαχείριση περιπτώσεων. Κάθε
γυναίκες, διαθέτει αρκετούς
ξεχωριστή περίπτωση, µε τις
υπόψη. Έτσι, ένα Κέντρο πρέπει
κάθε γυναίκα. Το ίδιο το
περιπτώσεων που περιγράφει
ποικίλες περιπτώσεις. 

Μια από τις βασικές ιδέες
Folkuniversitetet στη Σουηδία
άλλο, οι µέθοδοι εργασίας είναι
ενεργή. Οι συµµετέχοντες αναζητούν

                                               
5 Folkuniversitetet Uppsala has been working with labour market integration of women for many 
years. Our experience shows that liberal adult education is the most suitable and, the same 
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εκπαίδευση ενηλίκων ως µια προσέγγιση στην εκπαίδευση

της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων στη Βόρεια
µακρά ιστορία από τον 19ο αιώνα. Εξακολουθεί

εξελιχθεί για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της 
της να υιοθετεί νέες και µη συµβατικές µεθόδους. Η προσέγγιση

Ευρώπης µοιράζεται πολλά στοιχεία µε άλλες σχολές λαϊκής εκπαίδευσης
µεθοδολογία οµότιµης οµάδας, παρουσιάζει επίσης οµοιότητες
οµάδες αυτογνωσίας / χειραφέτησης των γυναικών που αναπτύχθηκαν

δεκαετίας του '70. 

εκπαίδευση των ενηλίκων συµβάλλει στην ενδυνάµωση των
επίσης διευρύνει τις ευκαιρίες για την οικονοµική τους

βελτιώσει την απασχολησιµότητα και το εισόδηµα, ειδικά για τις
γυναίκες που έχουν επιζήσει από τη Βία µεταξύ Ερωτικών
σηµαντικό ρόλο στη συντήρηση, την επανεκπαίδευση
δεξιοτήτων όσων έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη

ένας από τους στόχους της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι
να δεχτούν επιρροές στη ζωή τους5 . 

εκπαίδευση ενηλίκων διαδραµατίζει καίριο ρόλο για τους επιζήσαντες
συντρόφων (IPV) και  όχι µόνο όσον αφορά την απασχόληση. Οι δεξιότητες

που αποκτούνται έχουν πολλαπλά οφέλη, µέσα
συµπεριλαµβάνονται και η ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης και η χειραφέτηση

εκπαίδευση των ενηλίκων συχνά συνεπάγεται γενική γνώση της
του πολιτισµού και της κοινωνίας, οι φορείς εκπαίδευσης συνεργάζονται

διάφορους κοινωνικούς εταίρους, όπως κοινωνικά κινήµατα
Κατά της Βίας, προκειµένου να καλύψουν αυτές τις βασικές

πραγµατικότητα η εκπαίδευση ενηλίκων προσπαθεί όσο το δυνατόν
τα µαθήµατα στις ικανότητες και τις ανάγκες των συµµετεχόντων
οι σπουδαστές έχουν µεγάλη επιρροή πάνω στο τι µαθαίνουν

εκπαίδευσης ενηλίκων που µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά
τους οργανισµούς (ειδικότερα στα Κέντρα Κατά της

περιπτώσεων. Κάθε Κέντρο Κατά της Βίας, που εργάζεται
διαθέτει αρκετούς εκπαιδευόµενους. Κάθε µία από τις γυναίκες
περίπτωση µε τις δικές της ανάγκες και ικανότητες που πρέπει

Κέντρο πρέπει να επεξεργαστεί ένα ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης
Το ίδιο το Κέντρο εφαρµόζει µια γενική στρατηγική
περιγράφει τις διαδικασίες και τις εργασιακές τακτικές

βασικές ιδέες της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως εφαρµόζεται
στη Σουηδία, είναι ότι οι συµµετέχοντες µαθαίνουν ο

µέθοδοι εργασίας είναι δηµοκρατικές και ευχάριστες και η µάθηση
ες αναζητούν και αναπτύσσουν τις δικές τους γνώσεις
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προσέγγιση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων στη Βόρεια Ευρώπη 
αιώνα Εξακολουθεί να είναι 
ανάγκες της κοινωνίας µέσω 
µεθόδους Η προσέγγιση της 

σχολές λαϊκής εκπαίδευσης στο 
επίσης οµοιότητες µε τις 

γυναικών που αναπτύχθηκαν από 

ενδυνάµωση των επιζώντων 
ική τους ανεξαρτησία. 
ειδικά για τις ευαίσθητες 

µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 
επανεκπαίδευση και την 

µεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης. 
ενηλίκων είναι να επιτρέψει 

τους επιζήσαντες της βίας 
απασχόληση. Οι δεξιότητες και 
οφέλη µέσα στα οποία 

ένταξης και η χειραφέτηση των 

γενική γνώση της πολιτικής, 
εκπαίδευσης συνεργάζονται 

κοινωνικά κινήµατα και ενώσεις, 
αυτές τις βασικές πτυχές.  

όσο το δυνατόν περισσότερο 
ανάγκες των συµµετεχόντων. 
πάνω στο τι µαθαίνουν και 

εφαρµοστεί αποτελεσµατικά σε 
Κατά της Βίας) είναι η 

που εργάζεται απευθείας µε 
από τις γυναίκες θεωρείται 

ικανότητες που πρέπει να ληφθούν 
ατοµικό σχέδιο ανάπτυξης για 

στρατηγική διαχείρισης 
εργασιακές τακτικές για αυτές τις 

όπως εφαρµόζεται από το 
µαθαίνουν ο ένας από τον 

ευχάριστες και η µάθηση είναι 
δικές τους γνώσεις µέσω του 

tetet Uppsala has been working with labour market integration of women for many 
years. Our experience shows that liberal adult education is the most suitable and, the same 



 

 

διαλόγου, της αλληλεπίδρασης
εδώ δεν είναι παιδαγωγός, αλλά
των συµµετεχόντων. Ως εκ
ενδυναµώνει τη φύση της. 

Ένα από τα πιο σηµαντικά εργαλεία
"κύκλοι µελέτης". Ο «κύκλος
σκέφτονται και νιώθουν διαφορ
συγκεκριµένες απόψεις για να
χρησιµότητα συγκεκριµένων
προβλήµατα και να ανακαλύψουν
κατανόηση µέσα σε ορισµένα
εργαλεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τις γυναίκες ώστε να µοιραστούν
ικανότητές τους, να καταλάβουν
παρόµοια εµπειρία, να εµπνευστούν
δοµηµένα εργαλεία είναι κατάλληλα
της αγοράς εργασίας, καθώς και
διαθέσιµες σε τοπικό επίπεδο
αποκτηθούν. 

Οι «κύκλοι µελέτης» αποτελούν
χαµηλό όριο συµµετοχής. Οι
του κάθε συµµετέχοντα. Αποτελούνται
συναντιούνται τακτικά µεταξύ
δύο συνιστώσες: 1) υπάρχει
συµµετέχοντες, 2) οι συµµετέχοντες
µοιράζονται και ακούνε, αντί
λέκτορα. 

Τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά

● Η συµµετοχή σε «κύκλους
εξαναγκαστεί για να λάβει

● Πρόκειται για µελέτες
όπου το µέγεθος της οµάδας

● Στους περισσότερους
φορά την εβδοµάδα για
για διάρκεια δύο ή τριών

● Οι συµµετέχοντες είναι
την οµάδα (αυτός είναι
κάθονται σε έναν κύκλο
συµµετέχοντες). 

● Οι γνώσεις, η εµπειρία
εξαιρετικά σηµαντικές
εφαρµόσουµε αυτό που
τα γεγονότα της καθηµερινότητά

● Οι συµµετέχοντες µαζί
µελέτης, τα βιβλία πο
και όλη η οµάδα είναι
του «κύκλου µελέτης

● Η πλειοψηφία των «κύκλων
µπορούν να συµµετέχουν

αλληλεπίδρασης και του προβληµατισµού µαζί µε άλλους Ο
παιδαγωγός, αλλά µάλλον ηγέτης που µπορεί να υποστηρίξει

συµµετεχόντων Ως εκ τούτου, ο µορφότυπος της εκπαίδευσης των
 

σηµαντικά εργαλεία της φιλελεύθερης εκπαίδευσης ενηλίκων
Ο κύκλος µελέτης» παρέχει ευκαιρίες για να ανακαλύψετε

νιώθουν διαφορετικοί άνθρωποι σχετικά µε ένα θέµα και
απόψεις για να: ερευνήσουν τη χρήση, την αποτελεσµατικότητα
συγκεκριµένων κοινωνικών υπηρεσιών, να εντοπίσουν
να ανακαλύψουν προτάσεις για τη λύση τους και να εµβαθύνουν
σε ορισµένα κοινωνικά ζητήµατα. Κατά συνέπεια, και

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηµιουργήσουν ένα ασφαλές
ώστε να µοιραστούν την εµπειρία τους, να µιλήσουν για
να καταλάβουν ότι πολλές γυναίκες έχουν περάσει από

εµπειρία να εµπνευστούν και να µάθουν από άλλες γυναίκες
εργαλεία είναι κατάλληλα για τη συζήτηση των ορίων και των
εργασίας καθώς και για την κατανόηση των βασικών υπηρεσιών

τοπικό επίπεδο και µε ποιόν τρόπο µπορούν αυτές οι υπηρεσίες

αποτελούν ένα εργαλείο ανάπτυξης και εκπαίδευσης
συµµετοχής. Οι «κύκλοι µελέτης» σχηµατίζονται βάσει των συµφερόντων

συµµετέχοντα Αποτελούνται από µικρές οµάδες (έως 10) συµµετεχόντων
τακτικά µεταξύ τους. Το εργαλείο του «κύκλου µελέτης

υπάρχει ένα κοινό θέµα ενδιαφέροντος για
οι συµµετέχοντες µαθαίνουν µέσω της ενεργούς

ακούνε, αντί χρησιµοποιώντας τις παραδοσιακές αίθουσες

χαρακτηριστικά των «κύκλων µελέτης»: 

συµµετοχή σε «κύκλους µελέτης» είναι εθελοντική. Κανείς δεν
εξαναγκαστεί για να λάβει µέρος. 
Πρόκειται για µελέτες µιας µικρής οµάδας µε συνήθως 5 έως 10 συµµετέχοντες

µέγεθος της οµάδας επιτρέπει σε κάθε συµµετέχοντα να είναι
περισσότερους «κύκλους µελέτης» οι συµµετέχοντες συναντώνται
εβδοµάδα για δύο έως τρεις ώρες και συνεχίζουν να το

διάρκεια δύο ή τριών µηνών. 
συµµετέχοντες είναι ίσοι µε τον αρχηγό του κύκλου ο οποίος είναι

αυτός είναι ο λόγος που ονοµάζεται «κύκλος µελέτης
σε έναν κύκλο, όπου ο κάθε συµµετέχων µπορεί να δει

γνώσεις η εµπειρία και οι ιδέες των µεµονωµένων συµµετεχόντων
µαντικές για το τελικό αποτέλεσµα. Πάντα προσπαθούµε

εφαρµόσουµε αυτό που διαβάζουµε και συζητάµε µε όλους τους συµµετέχοντες
γεγονότα της καθηµερινότητά µας. 
συµµετέχοντες µαζί αποφασίζουν για το στόχο και το περιεχόµενο

τα βιβλία που θα διαβάσουν, πώς θα συνεργαστούν στην
οµάδα είναι υπεύθυνη για το αποτέλεσµα της µελέτης Κανένας

κύκλου µελέτης» δεν µπορεί να αποφασίσει για τους συµµετέχοντες
πλειοψηφία των «κύκλων µελέτης» λαµβάνει χώρα τις βραδιν

να συµµετέχουν οι περισσότεροι. Υπάρχουν όµως και αρκετοί
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µε άλλους. Ο εκπαιδευτής 
να υποστηρίξει τη µάθηση 
εκπαίδευσης των ενηλίκων 

εκπαίδευσης ενηλίκων είναι οι 
για να ανακαλύψετε πώς 
ένα θέµα και γιατί έχουν 

αποτελεσµατικότητα και τη 
εντοπίσουν προσωπικά 

τους και να εµβαθύνουν την 
συνέπεια, και τα δύο αυτά 

δηµιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον 
µιλήσουν για τις κρυφές 

έχουν περάσει από την ίδια ή 
άλλες γυναίκες. Αυτά τα 

ορίων και των δυνατοτήτων 
βασικών υπηρεσιών που είναι 

µπορούν αυτές οι υπηρεσίες να 

και εκπαίδευσης µε ένα πολύ 
σχηµατίζονται βάσει των συµφερόντων 

έως συµµετεχόντων που 
κύκλου µελέτης» βασίζεται σε 

ενδιαφέροντος για όλους τους 
της ενεργούς συζήτησης, 

παραδοσιακές αίθουσες ή το 

εθελοντική Κανείς δεν µπορεί να 

συνήθως έως 10 συµµετέχοντες, 
συµµετέχοντα να είναι ενεργός. 
συµµετέχοντες συναντώνται µία 
συνεχίζουν να το κάνουν αυτό 

κύκλου ο οποίος είναι ένας από 
κύκλος µελέτης» επειδή όλοι 
µπορεί να δει τους άλλους 

µεµονωµένων συµµετεχόντων είναι 
Πάντα προσπαθούµε να 
όλους τους συµµετέχοντες 

και το περιεχόµενο της 
συνεργαστούν στην οµάδα κλπ. 

της µελέτης. Κανένας εκτός 
τους συµµετέχοντες. 

χώρα τις βραδινές ώρες, όταν 
όµως και αρκετοί «κύκλοι 



 

 

µελέτης» που υλοποιούνται
ή ηλικιωµένους. 

● ∆εν υπάρχουν βαθµολογίες
πολλούς από τους συµµετέχοντες
πορεία προς την περαιτέρω

Όταν οι συµµετέχοντες έχουν
µεθοδολογία των κύκλων σπουδών
προσεκτική καθοδήγηση από
(εκπαίδευση) στη βία µε βάση

Αντανακλαστική ∆ράση

Για την Αντανακλαστική 

Η Αντανακλαστική ∆ράση
ActionAid σε όλο τον κόσµο
δηµιουργήσει ένα ανοικτό
συνεισφέρουν. Οι συµµετέχοντες
τους, να προσδιορίσουν τις παραβιάσεις
Όπου ενδείκνυται, η µέθοδος
παιδείας, της αριθµητικής και

Η Αντανακλαστική ∆ράση είναι
Υπηρεσιών για τους ανθρώπους
συµµετέχοντες ακολουθούν
περιλαµβάνει: 

• Την κατανόηση του

• Τον προσδιορισµό

• Σχεδιασµό και δράση

• Συµµετοχική παρακολούθηση

Σε κάθε στάδιο, χρησιµοποιούνται
της ανάλυσης και του προγραµµατισµού

Η Αντανακλαστική ∆ράση 
και της κοινωνικής αλλαγής
Chambers σχετικά µε τις συµµετοχικές
Ταχείας Αγροτικής Αξιολόγησης
Αγροτική Αξιολόγηση (PRA). 
να χρησιµοποιήσει οπτικοποιήσεις
δυνατότητα σε κοινωνικά
αλφαβητισµού, να εκφράσουν
την ανάπτυξη. 

Το έργο του εκπαιδευτή της
στην ανάπτυξη της Αντανακλαστικής
Freire είναι ότι η εκπαίδευση
εξηµέρωση ή απελευθέρωση
εκπαίδευση», στο οποίο οι µαθητές
                                               
6
 The information included in this chapter 

www.networkedtoolbox.com and 

που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της ηµέρας, κυρίως

υπάρχουν βαθµολογίες ή εξετάσεις στους «κύκλους µελέτης
από τους συµµετέχοντες ο κύκλος γίνεται το πρώτο βήµα

προς την περαιτέρω τυπική εκπαίδευση. 

συµµετέχοντες έχουν «ειδικές ανάγκες», όπως οι γυναίκες επιζήσασες
κύκλων σπουδών µπορεί να προσαρµοστεί ώστε να

καθοδήγηση από έναν σύµβουλο/διευκολυντή που έχει
βία µε βάση το φύλο (βλ. Τµήµα 1.4 για κριτήρια ποιότητας

ράση 

Αντανακλαστική ∆ράση (Reflection-Action R-A) 

Αντανακλαστική ∆ράση6 είναι µια συµµετοχική µεθοδολογία που χρησιµοποιεί
όλο τον κόσµο. Χρησιµοποιεί µια σειρά συµµετοχικών εργαλείων
ένα ανοικτό, δηµοκρατικό περιβάλλον στο οποίο όλοι
Οι συµµετέχοντες συνεργάζονται για να αναλύσουν την

προσδιορίσουν τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων και να επιφέρουν
ενδείκνυται η µέθοδος µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη

αριθµητικής και της εκµάθησης γλωσσών. 

λαστική ∆ράση είναι το θεµέλιο για την οικοδόµηση µίας ∆οµής
τους ανθρώπους, η οποία ξεκινάει από τη συνειδητοποίηση
ακολουθούν έναν κύκλο προβληµατισµού και δράσης

κατανόηση του πλαισίου 

προσδιορισµό και την ιεράρχηση ενός θέµατος 

Σχεδιασµό και δράση 

Συµµετοχική παρακολούθηση και αξιολόγηση.  

χρησιµοποιούνται ποικίλα συµµετοχικά εργαλεία για την
και του προγραµµατισµού. 

 είναι µια καινοτόµος προσέγγιση της εκπαίδευσης
κοινωνικής αλλαγής. Έχει εµπνευστεί από το πρωτοποριακό έργο
σχετικά µε τις συµµετοχικές µεθόδους που άρχισαν µε την ανάπτυξη
Αγροτικής Αξιολόγησης (RRA) και στη συνέχεια µε την
Αξιολόγηση (PRA). Ο αρχικός στόχος τόσο του RRA όσο και του

χρησιµοποιήσει οπτικοποιήσεις και άλλα συµµετοχικά εργαλεία ώστε
κοινωνικά αποκλεισµένα άτοµα, συχνά µε χαµηλό

να εκφράσουν τις γνώσεις τους και να συµβάλουν στις συζητήσεις

εκπαιδευτή της Βραζιλίας Paulo Freire (1921-1997) είχε επίσης
της Αντανακλαστικής ∆ράσης. Η κεντρική προϋπόθεση της
η εκπαίδευση δεν είναι ουδέτερη - µπορεί να χρησιµοποιηθεί

απελευθέρωση. Ο Freire επέκρινε αυτό που αποκαλούσε
στο οποίο οι µαθητές µάθαιναν µέσα απ΄ τη  ρουτίνα και

        
The information included in this chapter are taken and adapted from the websites: 

and www.reflect-action.org 
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ηµέρας κυρίως για ανέργους 

κύκλους µελέτης», αλλά για 
το πρώτο βήµα για την 

γυναίκες επιζήσασες IPV, η 
προσαρµοστεί ώστε να περιλαµβάνει 

που έχει γνώσεις 
κριτήρια ποιότητας).  

µεθοδολογία που χρησιµοποιεί η 
συµµετοχικών εργαλείων για να 

οποίο όλοι µπορούν να 
αναλύσουν την κατάστασή 
και να επιφέρουν αλλαγές. 

χρησιµοποιηθεί για την υποστήριξη της 

οικοδόµηση µίας ∆οµής Παροχής 
συνειδητοποίηση τους. Οι 

προβληµατισµού και δράσης, που 

εργαλεία για την υποστήριξη 

της εκπαίδευσης ενηλίκων 
πρωτοποριακό έργο του Robert 
άρχισαν µε την ανάπτυξη της 
συνέχεια µε την Συµµετοχική 

όσο και του PRA ήταν 
εργαλεία ώστε να δοθεί η 

συχνά µε χαµηλό επίπεδο 
συµβάλουν στις συζητήσεις για 

είχε επίσης επιρροή 
προϋπόθεση της θεωρίας του 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
αποκαλούσε «τραπεζική 
ρουτίνα και θεωρούνταν 

are taken and adapted from the websites: 



 

 

άδεια δοχεία που έπρεπε να
εκπαίδευση βασισµένη στο
πρόκληση που είδε ο Freire ήταν
µοιρολατρική άποψη του κόσµου
µια πιο ενεργή άποψη. Ο όρος
είναι η διαδικασία που επιτρέπει
πολιτικές και οικονοµικές αντιφάσεις
εναντίον τους. Είναι µια διαδικασία
δράση που επιτρέπει στους ανθρώπους
καταπίεσης ως µια κατάσταση

Η µεθοδολογία R-A αναπτύχ
Μπαγκλαντές, την Ουγκάντα
οργανισµούς και πάνω, σε περισσότερες

Βασικές αρχές 

Το Reflect βασίζεται σε µια
θεωρητικά θεµέλια του Freire 
από την πρακτική εµπειρία.

… δύναµη και φωνή 

Η Αντανακλαστική ∆ράση είναι
ικανότητας των ανθρώπων να
Παρόλο που ένα µέρος της
δεξιοτήτων επικοινωνίας, εστιάζεται
επικέντρωσης ότι η πραγµατική

… µια πολιτική διαδικασία

Η Αντανακλαστική ∆ράση βασίζεται
αλλαγής και µεγαλύτερης κοινωνικής
διαδικασία. ∆εν είναι ουδέτερη
στον αγώνα να διεκδικήσου
αλλάξουν τη θέση τους στην
ευθυγραµµιστούµε ρητά µε
Περιλαµβάνει τη συνεργασία µε

… ένας δηµοκρατικός χώρος

Περιλαµβάνει τη δηµιουργία
βαρύτητα στη φωνή του καθενός
φυσικά δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου
εξουσίας και τη στρωµατοποίηση
εύκολο και δεν µπορεί ποτέ να
εστίαση. 

... µια εντατική και εκτεταµένη

Οι οµάδες συναντιούνται συνήθως
συνεχίζουν επ 'αόριστον. Συχνά
φορές έως και έξι φορές την
εβδοµάδα. Κάθε συνάντηση
επαφής σε συνεχή βάση είναι
επιδιώκει να επιτύχει σοβαρές

επε να γεµίσουν µε µάθηση. Ζήτησε µια απελευθερωτική
βασισµένη στο διάλογο µεταξύ δασκάλων και εκπαιδευοµένων
είδε ο Freire ήταν να µετατοπίζει τους ανθρώπους από µια
άποψη του κόσµου, όπου πίστευαν ότι η αλλαγή δεν είναι
άποψη Ο όρος συνειδητοποίηση, που δηµιουργήθηκε από

διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιλαµβάνονται τις
οικονοµικές αντιφάσεις της ζωής τους και να αναλαµβάνουν
Είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει τον προβληµατισµό

επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα
µια κατάσταση που µπορούν να µεταµορφώσουν. 

αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1990 µέσω πιλοτικών
την Ουγκάντα και το Ελ Σαλβαδόρ και τώρα χρησιµοποιείται
πάνω σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο τον κόσµο

βασίζεται σε µια σειρά από βασικές αρχές, που προέρχονται
θεµέλια του Freire όσο και από την Συµµετοχική Αγροτική Αξιολόγηση

εµπειρία. 

Αντανακλαστική ∆ράση είναι µια διαδικασία που στοχεύει στην ενίσχυση
ανθρώπων να επικοινωνούν µε όποιο µέσο είναι πιο κοντά
ένα µέρος της διαδικασίας µπορεί να αφορά την εκµάθηση

επικοινωνίας, εστιάζεται στη σωστή χρήση τους. Είναι
η πραγµατική µάθηση λαµβάνει χώρα στην πρακτική χρήση

διαδικασία 

Αντανακλαστική ∆ράση βασίζεται στην αναγνώριση ότι η επίτευξη
µεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης είναι µια θεµελιωδώς
είναι ουδέτερη προσέγγιση. Επιδιώκει να βοηθήσει τους
διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους, να προκαλέσουν την αδικία
θέση τους στην κοινωνία. Ως εκ τούτου, απαιτεί από

ευθυγραµµιστούµε ρητά µε τους φτωχότερους και πιο περιθωριοποιηµένους
συνεργασία µε τους ανθρώπους και όχι για τους ανθρώπους

δηµοκρατικός χώρος 

δηµιουργία ενός δηµοκρατικού χώρου - ο οποίος δίνει
φωνή του καθενός. Αυτό πρέπει να είναι ενεργά κατασκευασµένο

υπάρχει Ως εκ τούτου, είναι αντιπολιτιστικό - προκαλώντας
στρωµατοποίηση που έχουν δηµιουργήσει ανισότητες. ∆εν
µπορεί ποτέ να επιτευχθεί τέλεια, αλλά θα πρέπει να είναι

εκτεταµένη διαδικασία 

ντιούνται συνήθως για περίπου δύο χρόνια, και µερικές
αόριστον. Συχνά συναντιούνται τρεις φορές την εβδοµάδα
έξι φορές την εβδοµάδα και σπάνια λιγότερο από µία
συνάντηση µπορεί να διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Αυτή

συνεχή βάση είναι ένα από τα θεµελιώδη συστατικά µιας διαδικασίας
επιτύχει σοβαρές κοινωνικές ή πολιτικές αλλαγές.  
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Ζήτησε µια απελευθερωτική 
και εκπαιδευοµένων. Μία 

ανθρώπους από µια παθητική ή 
αλλαγή δεν είναι δυνατή, προς 
δηµιουργήθηκε από τον Freire, 
αντιλαµβάνονται τις κοινωνικές, 

αλαµβάνουν δράση 
τον προβληµατισµό και τη 

την πραγµατικότητα της 

µέσω πιλοτικών σχεδίων στο 
χρησιµοποιείται από 500 
τον κόσµο. 

προέρχονται τόσο από τα 
Αγροτική Αξιολόγηση και 

στοχεύει στην ενίσχυση της 
είναι πιο κοντά σε αυτούς. 

αφορά την εκµάθηση νέων 
τους Είναι µέσω της 
πρακτική χρήση. 

ότι η επίτευξη κοινωνικής 
µια θεµελιωδώς πολιτική 
βοηθήσει τους ανθρώπους 

προκαλέσουν την αδικία και να 
απαιτεί από εµάς να 

πιο περιθωριοποιηµένους. 
υς ανθρώπους. 

ο οποίος δίνει την ίδια 
ενεργά κατασκευασµένο, καθώς 

προκαλώντας τις σχέσεις 
ανισότητες. ∆εν είναι ποτέ 
πρέπει να είναι µια συνεχής 

χρόνια και µερικές φορές 
την εβδοµάδα - µερικές 

λιγότερο από µία φορά την 
δύο ώρες. Αυτή η ένταση 

συστατικά µιας διαδικασίας που 



 

 

… µε βάση την υπάρχουσα γνώση

Η Αντανακλαστική ∆ράση ξεκινά
γνώσεων και εµπειριών των
απόψεων ή προκαταλήψεων χωρίς
της διαδικασίας στην οποία οι
σε νέες πληροφορίες και ιδέες
ανθρώπους τον έλεγχο. 

… συνδέοντας τον προβληµατισµό

Περιλαµβάνει συνεχή κύκλο
προβληµατισµό ή µάθηση 
αιτία της αλλαγής. Ούτε αφορά
καθώς ο καθαρός ακτιβισ
αυτών των στοιχείων και µπορεί

… χρησιµοποιώντας συµµετοχικά

Ένα ευρύ φάσµα συµµετοχικών
προβληµατισµού-δράσης για
περιβάλλοντος στο οποίο όλοι
έχουν ιδιαίτερη σηµασία (ηµερολόγια
παρέχουν µια δοµή για τη διαδικασία
συµµετοχικές µέθοδοι και
παιχνιδιού ρόλων, του τραγουδιού

… συναίσθηση δύναµης 

Όλα τα συµµετοχικά εργαλεία
χρησιµοποιηθούν µε καταχρηστικούς
συνειδητοποίηση των σχέσεων
διαδικασία στην οποία οι πολλαπλές
είναι πάντα το επίκεντρο του
την αλλαγή των άδικων σχέσε
διαρθρωτική ανάλυση για να
επιφανειακό επίπεδο. Μόνο
αποτελεσµατικές στρατηγικές

… συνοχή και αυτο-οργάνωση

Η µέθοδος της Αντανακλαστικής
ίδιες αρχές και διαδικασίες που
στα δικά µας θεσµικά όργανα
ο σύµβουλος/διευκολυντής
συµµετέχοντες, εκθέτοντας τη
του/της στην ίδια ανάλυση αντί
ιδανική περίπτωση, η διαδικασία
ώστε οι οµάδες να είναι αυτοδιαχειρίζοµενες
κατευθύνεται ή να εξαρτάται από

Πώς λειτουργεί; 

Στα προγράµµατα της ActionAid 
περιλαµβάνουν οµάδες ανθρώπων
πιο περιθωριοποιηµένους ανθρώπους
δηµιουργηθούν για διαφορετικές

υπάρχουσα γνώση 

Αντανακλαστική ∆ράση ξεκινά µε το σεβασµό και την αξιοποίηση των
εµπειριών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει

προκαταλήψεων χωρίς πρόκληση. Επιπλέον, θα υπάρχει πάντα
στην οποία οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να έχουν

πληροφορίες και ιδέες από νέες πηγές. Το κλειδί είναι να δώσουµε

προβληµατισµό και τη δράση 

συνεχή κύκλο προβληµατισµού και δράσης. ∆εν πρόκειται
µάθηση µε τη στενή έννοια των όρων, αλλά για σκέψη

αλλαγής Ούτε αφορά τη δράση που αποµονώνεται από τον 
καθαρός ακτιβισµός χάνει γρήγορα την κατεύθυνσή του. Είναι
στοιχείων και µπορεί να ξεκινήσει µε οποιοδήποτε. 

χρησιµοποιώντας συµµετοχικά εργαλεία 

φάσµα συµµετοχικών εργαλείων χρησιµοποιείται σε µια
δράσης για τη δηµιουργία ενός ανοικτού, δηµοκρατικού

στο οποίο όλοι µπορούν να συνεισφέρουν. Οι προσεγγίσεις
σηµασία (ηµερολόγια, διαγράµµατα, χάρτες κ.λπ.) και

δοµή για τη διαδικασία. Ωστόσο, χρησιµοποιούνται επίσης
µέθοδοι και διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένου του θεάτρου

του τραγουδιού, του χορού, της χρήσης βίντεο ή φωτογραφιών

συµµετοχικά εργαλεία µπορούν να παραµορφωθούν, να χειραγωγηθούν
καταχρηστικούς τρόπους αν δεν συνδέονται

των σχέσεων εξουσίας. Η Αντανακλαστική ∆ράση είναι
οποία οι πολλαπλές διαστάσεις της εξουσίας και της διαστρωµάτωσης

επίκεντρο του προβληµατισµού και οι δράσεις προσανατολίζονται
χέσεων εξουσίας, ανεξάρτητα από τη βάση τους

ανάλυση για να διασφαλιστεί ότι τα ζητήµατα δεν αντιµετωπίζονται
επίπεδο Μόνο µέσω αυτής της ανάλυσης µπορούν να προσδιοριστούν

στρατηγικές δράσεις. 

οργάνωση 

Αντανακλαστικής ∆ράσης πρέπει να χρησιµοποιείται συστηµατικά
διαδικασίες που ισχύουν για τους συµµετέχοντες ισχύουν

θεσµικά όργανα και ακόµη και στην προσωπική µας ζωή. 
διευκολυντής να συµµετάσχει στη διαδικασία µαζί
εκθέτοντας τη συµπεριφορά του/της, τις εµπειρίες και
ανάλυση, αντί να στέκεται απέξω ως δάσκαλος και δικαστής

ίπτωση η διαδικασία πρέπει να επικεντρώνεται στην αυτοοργάνωση
να είναι αυτοδιαχειρίζοµενες, όπου αυτό είναι δυνατό

να εξαρτάται από τους ξένους. 

προγράµµατα της ActionAid δηµιουργούνται κύκλοι προβληµατισµού
οµάδες ανθρώπων. Στα προγράµµατα της ActionAid εµπλέκουν

περιθωριοποιηµένους ανθρώπους στην κοινότητα και χωριστοί κύκλοι
για διαφορετικές οµάδες, για παράδειγµα γυναίκες
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αξιοποίηση των υπαρχουσών 
δεν σηµαίνει την αποδοχή 
υπάρχει πάντα ένα µέρος 

δυνατότητα να έχουν πρόσβαση 
είναι να δώσουµε στους 

δράσης ∆εν πρόκειται για 
αλλά για σκέψη ως προς την 

ον προβληµατισµό, 
. Είναι η σύντηξη 

χρησιµοποιείται σε µια διαδικασία 
ανοικτού, δηµοκρατικού 
προσεγγίσεις απεικόνισης 

χάρτες κ λπ.) και µπορούν να 
χρησιµοποιούνται επίσης πολλές άλλες 

συµπεριλαµβανοµένου του θεάτρου, του 
βίντεο ή φωτογραφιών. 

να χειραγωγηθούν ή να 
δεν συνδέονται µε την 

είναι µια πολιτική 
και της διαστρωµάτωσης 

δράσεις προσανατολίζονται προς 
τη βάση τους. Απαιτείται 
δεν αντιµετωπίζονται σε 

µπορούν να προσδιοριστούν 

χρησιµοποιείται συστηµατικά. Οι 
συµµετέχοντες ισχύουν και για εµάς, 

µας ζωή. Είναι σηµαντικό 
διαδικασία µαζί µε τους 
εµπειρίες και τις απόψεις 

δάσκαλος και δικαστής. Στην 
στην αυτοοργάνωση, έτσι 

αυτό είναι δυνατό, αντί να 

προβληµατισµού-δράσης που 
 ActionAid εµπλέκουν τους 
χωριστοί κύκλοι µπορούν να 

παράδειγµα γυναίκες, παιδιά, 



 

 

µικροκαλλιεργητές ή µέλη της
ένα συγκεκριµένο ζήτηµα, όπως

Υποστηριζόµενοι από ειδικευµένο
χρησιµοποιούν µια ποικιλία συµµετοχικών
τους, να εντοπίσουν τις παραβιάσεις
επιφέρουν αλλαγές. Η οµάδα
κατάλληλο ανά πάσα στιγµή
αρχική δοµή σε µια διαδικασία
έτσι ώστε οι άνθρωποι να µπορούν
στηρίζοντας την ανάλυσή τους
ο σεβασµός για τη γνώση και
µαθησιακής προσέγγισης προβληµατισµού
άνθρωποι ξέρουν και όχι εστιάζοντας
χρησιµοποιηθούν συµµετοχικές
ανθρώπων θα ακουστούν εξίσου
αναλυθεί η δυναµική της εξουσίας

Κίνδυνοι της χρήσης συµµετοχικών

Τα εργαλεία πρέπει να θεωρούνται
συζήτησης και τα εργαλεία δεν
εργαλείο ή µέθοδος δεν υποκαθιστά
υπονοµευθεί µε κακές ερωτήσεις
διαστρεβλωθούν, να χρησιµοποιηθούν
τρόπους, εάν χρησιµοποιηθούν
ερωτήσεις µπορούν να τονώσουν
να ακούµε προσεκτικά και να
να ρωτάµε γιατί και ξανά
προβληµάτων. Θα είναι επίσης
άβολα, τα οποία διερευνούν
φυλή, φυσική ή πνευµατική ικανότητα
καλές ερωτήσεις είναι έγκαιρες
διερευνούν διαρθρωτικά ζητήµατα

Προφίλ του διαµεσολαβητή

Ένας εξειδικευµένος διαµεσολαβητής

• Από την τοπική κοινότητα

• Αποδεκτός/η από τα µέλη

• Κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης

• Πρόθυµος/µη να µάθει

• ∆ύναµη και επίγνωση

• Προετοιµασµένος/νη να

• Αισθάνεται ότι αξίζει και

Μερικά βασικά χαρακτηριστικά

• Ισχυρές δεξιότητες διαπροσωπικής

• ∆υνατότητα εργασίας σε

µικροκαλλιεργητές ή µέλη της κοινότητας Dalit. Οι κύκλοι µερικές φορές
ζήτηµα, όπως δικαιώµατα γης ή εκπαίδευση. 

Υποστηριζόµενοι από ειδικευµένο τοπικό διευκολυντή, τα µέλη
µια ποικιλία συµµετοχικών εργαλείων για να αναλύσουν την

εντοπίσουν τις παραβιάσεις των δικαιωµάτων και να συνεργαστούν
αλλαγές Η οµάδα ή ο διευκολυντής θα αποφασίσει ποιο εργαλείο

πάσα στιγµή - και θα το προσαρµόσει αναλόγως. Τα εργαλεία
µια διαδικασία προβληµατισµού, για να ενθαρρύνουν τη

άνθρωποι να µπορούν να αναπτύξουν το δικό τους µαθησιακό
ανάλυσή τους στη συστηµατικοποίηση της δικής τους γνώσης
τη γνώση και την εµπειρία των ανθρώπων είναι ένα ισχυρό

προσέγγισης προβληµατισµού (Reflect) - η οποία βασίζεται σε
και όχι εστιάζοντας σε αυτά που δεν γνωρίζουν. Η
συµµετοχικές µεθοδολογίες για να διασφαλιστεί ότι οι

ακουστούν εξίσου µέσα σε µια δοµηµένη µαθησιακή διαδικασία
δυναµική της εξουσίας. 

χρήσης συµµετοχικών µεθοδολογιών 

θεωρούνται ως καταλύτης και όχι ως υποκατάστατο
τα εργαλεία δεν πρέπει ποτέ να καταλήγουν στον εαυτό

µέθοδος δεν υποκαθιστά τις καλές ερωτήσεις και κάθε εργαλείο
κακές ερωτήσεις. Πράγµατι, όλα τα συµµετοχικά εργαλεία
να χρησιµοποιηθούν ή να χρησιµοποιηθούν µε καταχρηστικούς

χρησιµοποιηθούν χωρίς ευαισθησία σε σχέσεις εξουσίας
µπορούν να τονώσουν την κριτική σκέψη και τον διάλογο. Είναι
προσεκτικά και να σκάβουµε βαθύτερα, πέρα από τις προφανείς
γιατί και ξανά γιατί και πάλι γιατί, για να βρούµε τις
Θα είναι επίσης απαραίτητο να θέσουµε ερωτήµατα που µπορεί
διερευνούν σχέσεις εξουσίας είτε βασίζονται σε φύλο
πνευµατική ικανότητα, ιεραρχία, κατάσταση, γλώσσα ή
είναι έγκαιρες, κατάλληλες, διεισδύουν κάτω από την επιφάνεια

αρθρωτικά ζητήµατα. 

διαµεσολαβητή/συµβούλου (facilitator) 

διαµεσολαβητής είναι απαραίτητος στη διαδικασία

τοπική κοινότητα  

Αποδεκτός η από τα µέλη του κύκλου  

Κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης  

µη να µάθει  

και επίγνωση του φύλου  

Προετοιµασµένος/νη να δώσει χρόνο και ενέργεια  

Αισθάνεται ότι αξίζει και υποστηρίζεται. 

χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι διαµεσολαβητές

δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

ας σε οµαδικό περιβάλλον  
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µερικές φορές εστιάζουν σε 

τα µέλη του κύκλου 
αναλύσουν την κατάστασή 
να συνεργαστούν για να 

αποφασίσει ποιο εργαλείο είναι 
Τα εργαλεία παρέχουν 

ενθαρρύνουν τη συζήτηση, 
δικό τους µαθησιακό υλικό, 
δικής τους γνώσης. Αυτός 

είναι ένα ισχυρό θεµέλιο της 
βασίζεται σε αυτό που οι 

γνωρίζουν. Η ιδέα είναι να 
διασφαλιστεί ότι οι φωνές των 
µαθησιακή διαδικασία, ώστε να 

όχι ως υποκατάστατο της 
στον εαυτό τους. Κανένα 
κάθε εργαλείο µπορεί να 

συµµετοχικά εργαλεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µε καταχρηστικούς 

σχέσεις εξουσίας. Οι ανοικτές 
Είναι σηµαντικό 

τις προφανείς απαντήσεις, 
να βρούµε τις ρίζες των 

ερωτήµατα που µπορεί να είναι 
βασίζονται σε φύλο, τάξη, κάστα, 

γλώσσα ή εµφάνιση. Οι 
κάτω από την επιφάνεια και 

διαδικασία 

διαµεσολαβητές:  



 

 

• Καλή επικοινωνία -

• Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων

• Ικανότητα γρήγορης εκµάθησης

• Να κατέχει βασικές δεξιότητες

• Γνωριµία ή και ευαισθητο
πλεονέκτηµα. 

• ∆ιαθεσιµότητα για εκπαίδευση

Τα δικαιώµατα των γυναικών

Το κλειδί της µεθόδου είναι
αναφέρεται στις κοινωνικές σχέσεις
αγοριών και κοριτσιών. Ωστόσο
σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων
εξετάζει πώς αλληλεπιδρά το
η κάστα, η ηλικία, η θρησκεία
των δύο φύλων διαφέρουν
πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο
ολοκληρωµένη χωρίς να εξετάζεται
ανάλυση φύλου χωρίς να εξετάσουµε
της εξουσίας. 

Γιατί το φύλο είναι τόσο σηµαντικό
ενδυνάµωση των περιθωρ
µέθοδο. Η διερεύνηση των ανισοτήτων
κατά την εξέταση της εξουσίας
φύλων συχνά παραγκωνίζονται
δηµοφιλή προγράµµατα εκπαίδευσης
πρόσβαση, τον έλεγχο των πόρων
εργασίας παραµελήθηκαν
σηµαντικός όσο και ο συλλογικός

Οι διαµεσολαβητές προβληµατισµού
χρηµατοδότησης ή υλοποίησης
συνέπειες µιας ανάλυσης για το

∆ιαδροµές ενδυνάµωσης µια
ικανότητες 

Μεθοδολογικά, η προσέγγιση
της εργαλειοθήκης µεταφράζεται

• γνωρίζουν το δικαίωµά
καταστάσεις διακρίσεων

• αναγνωρίζουν και 
αποκτώντας αυτοπεποίθηση
αυτές που είναι. 

• ενισχύσουν τις ικανότητές
απόκτηση εξουσίας τόσο

- ενεργητικές δεξιότητες επικοινωνίας. 

επίλυσης συγκρούσεων. 

γρήγορης εκµάθησης και διαχείρισης αλλαγών. 

κατέχει βασικές δεξιότητες διευκόλυνσης κοινότητας / οµάδας

ή και ευαισθητοποίηση των αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων

∆ιαθεσιµότητα για εκπαίδευση. 

των γυναικών 

µεθόδου είναι η ανάλυση των σχέσεων φύλου και εξουσίας
κοινωνικές σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ ανδρών και

κοριτσιών Ωστόσο, το φύλο δεν µπορεί να συζητηθεί µεµονωµένα
των δύο φύλων έχουν συγκεκριµένο πλαίσιο. Μια ανάλυση

αλληλεπιδρά το φύλο µε άλλους τύπους καταπίεσης όπως η τάξη
η θρησκεία και ο σεξουαλικός προσανατολισµός. Οι σχέσεις
διαφέρουν ανάλογα µε το συγκεκριµένο πολιτιστικό

κοινωνικό πλαίσιο. Παρόλο που µία ανάλυση ισχύος δεν
χωρίς να εξετάζεται το φύλο, δεν υπάρχει καµία ολοκληρωµένη
χωρίς να εξετάσουµε πώς αλληλεπιδρά το φύλο µε άλλες

είναι τόσο σηµαντικό; Η ανάλυση των ανισορροπιών της εξουσίας
των περιθωριοποιηµένων ανθρώπων είναι καίριας σηµασίας

διερεύνηση των ανισοτήτων µεταξύ των φύλων αποτελεί ουσιαστική
της εξουσίας. Οι σχέσεις µεταξύ των δύο φύλων και η καταπίεση

παραγκωνίζονται σε έργα πρώιµου προβληµατισµού
προγράµµατα εκπαίδευσης. Βασικά ερωτήµατα σχετικά µε: την

έλεγχο των πόρων, τη βία λόγω φύλου και τη σεξουαλική κατανοµή
καν. Ωστόσο, ο ατοµικός µετασχηµατισµός
συλλογικός και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζουµε

διαµεσολαβητές προβληµατισµού-δράσης, µαζί µε το προσωπικό
ή υλοποίησης, πρέπει να κατανοήσουν και να ενσωµατώσουν

για το φύλο. 

ενδυνάµωσης: µια φεµινιστική προσέγγιση βασισµένη

προσέγγιση χειραφέτησης που περιγράφεται στην ενότητα
εργαλειοθήκης µεταφράζεται ως µια διαδικασία µέσω της οποίας οι γυναίκες

το δικαίωµά τους να έχουν δικαιώµατα: να εντοπίζουν
καταστάσεις διακρίσεων και υποταγής και τις αιτίες που τις δηµιουργούν

ουν και εκτιµούν τα συµφέροντά τους και την εξουσία
αποκτώντας αυτοπεποίθηση, υποκειµενική ασφάλεια και τη νοµιµό

ενισχύσουν τις ικανότητές τους και ξεκινούν διαδικασίες αλλαγής
εξουσίας τόσο σε ατοµικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο
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κοινότητας οµάδας. 

εκπαίδευσης ενηλίκων θα ήταν ένα 

φύλου και εξουσίας. Το φύλο 
µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
συζητηθεί µεµονωµένα - οι 

πλαίσιο Μια ανάλυση φύλου 
καταπίεσης όπως η τάξη, η φυλή, 

προσανατολισµός Οι σχέσεις µεταξύ 
πολιτιστικό, οικονοµικό, 

ανάλυση ισχύος δεν θεωρείται 
υπάρχει καµία ολοκληρωµένη 

φύλο µε άλλες διαστάσεις 

ανισορροπιών της εξουσίας και η 
καίριας σηµασίας για τη 
αποτελεί ουσιαστική πτυχή 
φύλων και η καταπίεση των 

προβληµατισµού και σε άλλα 
την εξουσία, την 

σεξουαλική κατανοµή της 
µετασχηµατισµός είναι τόσο 

όταν εξετάζουµε το φύλο. 

προσωπικό του φορέα 
και να ενσωµατώσουν τις 

βασισµένη στις 

περιγράφεται στην ενότητα 1 αυτής 
της οποίας οι γυναίκες: 

δικαιώµατα να εντοπίζουν τις 
που τις δηµιουργούν. 

και την εξουσία τους, 
νοµιµότητα να είναι 

διαδικασίες αλλαγής προς την 
συλλογικό επίπεδο. 



 

 

Η ενδυνάµωση πρέπει να
συνειδητοποιούν τη θέση τους
µετασχηµατισµού της κατάστασης
σχέσεις. Πρόκειται για µια µακρά
συχνά προδιαθέτει εξωτερική
µιας γυναίκας να σκέφτεται
αποφάσεις, για καταφέρει να
βαθµό.. 
Η ενδυνάµωση της γυναίκας
δικαιώµατος της κατοχής δικαιωµάτων
επίτευξη των δικών της στόχων
παίρνουν αποφάσεις και να κερδίζουν
κύριος λόγος άσκησης κάθε είδους
επί του άλλου προσώπου. 

Η στιγµή, κατά την οποία
ενδυνάµωσης, µπορούν να πάρουν
µεταξύ άλλων προχωρώντας και

Η ενδυνάµωση δεν θεωρείται
διαδικασία µετασχηµατισµού
µηχανισµούς λήψης αποφάσεων
µεταβιβαστούν. 

Σε συµφωνία µε αυτή την προσέγγιση
αποτέλεσµα, οι φεµινιστικές
µε ευέλικτο τρόπο: είναι µια
διαφορετικά πλαίσια και την ποικιλοµορφία

Αυτή η προσέγγιση βασίζεται
τον εντοπισµό και την ανάκτηση
βασίζονται σε ικανότητες έχουν
των γυναικών. Μια προσέγγιση
κοινωνική αξία, που αποκτώνται
συνδέονται µε τα γυναικεία καθήκοντα
του σπιτιού), και στη συνέχεια
απασχόλησης και προωθούν την

Παρόλο που υπάρχουν πολλές
συναισθηµατικών ικανοτήτων
αναβαθµιστούν οποιαδήποτε στιγµή
ή πιθανών δεξιοτήτων που σας
και τις προκλήσεις των καθηµερινών
κόσµου. Συναισθηµατική ικανότητα
ιδιωτική όσο και η δηµόσια πλευρά
τρόπο που ελέγχουµε τον εαυτό
συναισθήµατα, τις δυνάµεις
σχετίζονται µε τον τρόπο που
τον τρόπο που αισθανόµαστε
άλλων. 

 

                                               
7
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πρέπει να θεωρείται ένας τρόπος µε τον οποίο
θέση τους µεταξύ των άλλων, τα δικαιώµατά τους και
της κατάστασης και καθιέρωσης της ισότητας στις

Πρόκειται για µια µακρά διαδικασία που δεν είναι απαραίτητα
προδιαθέτει εξωτερική υποστήριξη, προκειµένου να οικοδοµηθεί

σκέφτεται σαν ελεύθερος άνθρωπος και να λαµβάνει
καταφέρει να µετατρέψει τις ανισότητες και των δύο µερών

της γυναίκας συνεπάγεται επίσης και τη συνειδητοποίηση
κατοχής δικαιωµάτων και της απόκτησης εµπιστοσύνης

δικών της στόχων. Μέσω της διαδικασίας ενδυνάµωσης
αποφάσεις και να κερδίζουν τον έλεγχο του σώµατός τους. Κατανοούν

άσκησης κάθε είδους βίας είναι η ανάγκη έκφρασης εξουσίας

την οποία οι γυναίκες κατανοούν την ουσία της
µπορούν να πάρουν την απόφαση να ξεφύγουν από τη
προχωρώντας και στην οικονοµική τους ανεξαρτησία . 

δεν θεωρείται ως τελικός στόχος, αλλά ως µια πολυδιάστατη
µετασχηµατισµού, που ξεκινά από την ίδια την επιζήσασα και
λήψης αποφάσεων, αυτονοµίας και συµµετοχής που δεν

αυτή την προσέγγιση της διαδικασίας, η οποία έχει ενδυναµωτικό
φεµινιστικές οργανώσεις συνήθως εφαρµόζουν τις µεθοδολογίες

τρόπο είναι µια πρόταση-πλαίσιο που µπορεί να προσαρµοστεί
πλαίσια και την ποικιλοµορφία των συµµετεχόντων. 

προσέγγιση βασίζεται σε µοντέλα βασισµένα σε ικανότητες 
και την ανάκτηση των δικών τους δεξιοτήτων. Οι µεθοδολογίες
ικανότητες έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσµατικές για την

προσέγγιση ικανότητας επιτρέπει την αναγνώριση δεξιοτήτων
που αποκτώνται σε επίσηµα και ανεπίσηµα πλαίσια, όπως
γυναικεία καθήκοντα (φροντίδα εξαρτώµενων προσώπων

και στη συνέχεια µεταφέρουν αυτές τις ικανότητες
και προωθούν την ανάπτυξή τους. 

υπάρχουν πολλές ταξινοµήσεις ικανοτήτων, µια βασική είναι
ικανοτήτων7, ως δεξιότητες που αποκτήθηκαν και
δήποτε στιγµή της ζωής. Πρόκειται για ένα σύνολο

δεξιοτήτων που σας επιτρέπουν να αντιµετωπίζετε καλύτερα τις
προκλήσεις των καθηµερινών καταστάσεων και την πολυπλοκότητα
Συναισθηµατική ικανότητα είναι µια ευρεία έννοια, διότι υπάρχει

η δηµόσια πλευρά της. Οι προσωπικές ικανότητες σχετίζονται
ελέγχουµε τον εαυτό µας και έτσι συνειδητοποιούµε και ελέγξουµε

τις δυνάµεις και τις αδυναµίες µας. Οι κοινωνικές
τον τρόπο που µπαίνουµε και διατηρούµε τις σχέσεις µε τους
αισθανόµαστε και κατανοούµε τα συναισθήµατα και τις
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τον οποίο οι γυναίκες 
δικαιώµατά τους και την ανάγκη 

ισότητας στις ανθρώπινες 
είναι απαραίτητα εύκολη και 

οικοδοµηθεί η ικανότητα 
να λαµβάνει ανεξάρτητες 
των δύο µερών σε κάποιο 

τη συνειδητοποίηση του 
απόκτησης εµπιστοσύνης για την 

ενδυνάµωσης αρχίζουν να 
σώµατός τους. Κατανοούν ότι ο 
έκφρασης εξουσίας και ελέγχου 

ουσία της έννοιας της 
ξεφύγουν από τη βίαιη σχέση, 

αλλά ως µια πολυδιάστατη 
επιζήσασα και βασίζεται σε 

συµµετοχής που δεν µπορούν να 

ία έχει ενδυναµωτικό 
εφαρµόζουν τις µεθοδολογίες τους 

µπορεί να προσαρµοστεί στα 

 που επιτρέπουν 
δεξιοτήτων Οι µεθοδολογίες που 

αποτελεσµατικές για την ενδυνάµωση 
αναγνώριση δεξιοτήτων χωρίς 

πλαίσια, όπως εκείνα που 
εξαρτώµενων προσώπων, δουλειές 

ικανότητες σε πλαίσια 

µια βασική είναι αυτή των 
αποκτήθηκαν και µπορούν να 

ένα σύνολο πραγµατικών 
αντιµετωπίζετε καλύτερα τις απαιτήσεις 

την πολυπλοκότητα του 
έννοια διότι υπάρχει τόσο η 
ικανότητες σχετίζονται µε τον 

συνειδητοποιούµε και ελέγξουµε τα 
ωνικές ικανότητες 

σχέσεις µε τους άλλους και 
συναισθήµατα και τις ανάγκες των 



 

 

Βασικές συναισθηµατικές ικανότητες
1. Αυτογνωσία: η συνειδ

αξιών, των συναισθηµατικών
σχεδίων και της ικανότητας

2. Αυτοπεποίθηση: προσδιορισµός
αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων

3. Αυτονοµία στην πράξη
σύµφωνα µε τη διακριτική
κανόνων. 

4. Επιµονή και ανθεκτικότητα
κατεύθυνση και τη διαχείριση
εργασιακό και κοινωνικό
ιδιαίτερα δύσκολες ή δυσµενείς
κίνδυνος της αποτυχίας
στρατηγικές για την ενεργή
αλλάζει τις στρατηγικές αυτές

5. Έλεγχος των συναισθηµάτων
δικών µας συναισθηµάτων

6. ∆ιαπραγµάτευση και επίλυση
συµφερόντων µε εποικοδοµητικό

7. Επικοινωνία: κατανόηση
γραπτών µηνυµάτων, κινητοποίηση
γνώσεων για την εφαρµογή
ατόµου και τις απαιτήσεις

8. Κριτική σκέψη: αυτή είναι
και ανεξάρτητα. Η κρίσιµη
συνέπειες που βασίζονται
πληροφορίες για την επίλυση

9. Οµαδική εργασία και συνεργασία
πλήρως σε µια οµάδα που

10. Ικανότητα προγραµµατισµού
µέλλον, να εντοπίσει το συµφέρον
για την επίτευξή τους. 

 

Ορισµένες βασικές πτυχές αυτής
εξής: 

• Ατοµική εξερεύνηση
δουλέψει τις προσδοκίες
και τα πρότυπα. 

• Εξερεύνηση του περιβάλλοντος
πλαισίου, εµπόδια και

• Ανάκτηση πόρων, προσδιορισµός
αποκτήθηκαν κατά τη
την αξιοποίησή τους και
του εαυτού. 

συναισθηµατικές ικανότητες για τη ζωή: 
συνειδητοποίηση των δυνατών σηµείων και των περιορισµών

συναισθηµατικών ευκαιριών, των δυνατοτήτων και των
της ικανότητας του να µιλάµε γι 'αυτά. 

ροσδιορισµός των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των πλεονεκτηµάτων τους σε διαφορετικές καταστάσεις της

στην πράξη: Ανεξάρτητη και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων
τη διακριτική ευχέρεια που µας επιτρέπει η τήρηση

ανθεκτικότητα: δυνατότητα που επιτρέπει την ανάπτυξη
και τη διαχείριση της διαδικασίας µετάβασης (σε

και κοινωνικό επίπεδο), αν και σε καταστάσεις σοβαρής
δύσκολες ή δυσµενείς συνθήκες διαβίωσης, αυξάνεται
της αποτυχίας. Μ’ αυτό τον τρόπο, µπορεί κάποιος/α να
για την ενεργή προσαρµογή και ακόµα περισσότερο να
στρατηγικές αυτές. 

των συναισθηµάτων: αναγνώριση, ερµηνεία και διαχείριση
συναισθηµάτων, όσο και των άλλων. 

τευση και επίλυση συγκρούσεων: σεβασµός στη διαφορετικότητα
συµφερόντων µε εποικοδοµητικό τρόπο και σεβασµό.  

ατανόηση, έκφραση και ερµηνεία λεκτικών, µη λεκτικών
ν, κινητοποίηση των απαραίτητων δεξιοτήτων

την εφαρµογή επαρκούς αλληλεπίδρασης ανάλογα µε τις
τις απαιτήσεις της κατάστασης. 

υτή είναι η ικανότητα του να σκέφτεσαι ξεκάθαρα
εξάρτητα Η κρίσιµη στοχαστής είναι σε θέση να καταλάβει ποιες

που βασίζονται στις γνώσεις της και γνωρίζει πώς να χρησιµοποιήσει
για την επίλυση προβληµάτων. 

εργασία και συνεργασία: δυνατότητα ενσωµάτωσης και
µια οµάδα που εργάζεται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου

προγραµµατισµού: η ικανότητα να φανταστεί κανείς το σχετικά
εντοπίσει το συµφέρον της γυναίκας και να σχεδιάσει µια

 

βασικές πτυχές αυτής της διαδικασίας αναγνώρισης ικανοτήτων

εξερεύνηση του παρελθόντος και του παρόντος, για
ις προσδοκίες, τα κίνητρα, τις αξίες και τις πεποιθήσεις

Εξερεύνηση του περιβάλλοντος, προσδιορισµός των βασικών στοιχείων
εµπόδια και ευκαιρίες, ανάλυση και πρόταση στόχων αλλαγής

πόρων, προσδιορισµός δεξιοτήτων και προσωπικών ικανοτήτων
αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής και των επαγγελµατικών

αξιοποίησή τους και την οικοδόµηση µιας ρεαλιστικής και θετικής
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και των περιορισµών, των 
δυνατοτήτων και των µελλοντικών 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων και 
καταστάσεις της ζωής. 

λήψη αποφάσεων και δράση 
επιτρέπει η τήρηση των γενικών 

την ανάπτυξη σε θετική 
µετάβασης (σε προσωπικό, 

καταστάσεις σοβαρής πίεσης ή 
αυξάνεται σηµαντικά ο 
κάποιος/α να αναπτύξει 

περισσότερο να µπορεί και ν’ 

και διαχείριση τόσο των 

στη διαφορετικότητα των 

λεκτικών µη λεκτικών και 
δεξιοτήτων, στάσεων και 
ανάλογα µε τις ανάγκες του 

σκέφτεσαι ξεκάθαρα, ορθολογικά 
καταλάβει ποιες θα είναι οι 
πώς να χρησιµοποιήσει τις 

ενσωµάτωσης και συµµετοχής 
ενός κοινού στόχου. 

κανείς το σχετικά κοντινό 
σχεδιάσει µια στρατηγική 

γνώρισης ικανοτήτων είναι οι 

παρόντος, για µπορέσει να 
πεποιθήσεις, τους ρόλους 

βασικών στοιχείων του 
πρόταση στόχων αλλαγής. 

προσωπικών ικανοτήτων που 
επαγγελµατικών εµπειριών, 

ρεαλιστικής και θετικής εικόνας 



 

 

• Προγραµµατίζοντας το
σχέδιο ως στρατηγική
τις δεξιότητες και τις
διαδικασία. 

Αυτό κλείνει έναν κύκλο που
ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων
γίνονται ενεργοί παράγοντες του

Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες
µία από τις «στιγµές», επιδιώκονται
στην ενδυνάµωση: 

• Προώθηση της συνειδητοποίησης
προσδιορίζοντας τις διαρθρωτικές
δηµιουργούν. 

• Αυξήστε την αυτοπεποίθηση

• Ενίσχυση της θέσης
εφαρµόσουν. 

• Προσδιορισµός και ανάκτηση
βασικών ικανοτήτων
µάθησης που ο καθένας

• Καθορίστε ένα ζωτικό
προσωπικούς πόρους
διαδικασίας στην οποία

• Κινηθείτε για να προσδιορίσετε
σας όσο το δυνατόν περισσότερο
που περιορίζουν τη διαιώνιση

Ο ρόλος του facilitator 

Η χειραφέτηση των γυναικών
επαγγελµατία του κέντρου
ενδυνάµωσης και να επιτρέπει
περισσότερες φεµινιστικές ο
την ενδυνάµωση των επιζώντων
σύµβουλος/διευκολυντής είναι
κλίµατος εµπιστοσύνης και συµβάλλει
µια φεµινιστική προοπτική τον
των φύλων και την εκπόνηση

Το καθήκον του/της είναι να
έχουν ήδη, να τις ενθαρρύνουν
αυξήσουν τις δυνατότητές
περιβάλλον για µάθηση, πειραµατισµό
διαδικασία ανταλλαγής, δίνοντας
είναι ο/η "ειδικός" στην οικοδόµηση
Τόσο οι συµµετέχοντες όσο
αναπτύσσονται παράλληλα µέσα

Στη διευκόλυνση-υποστήριξη
σηµαντική από το τελικό επίτευγµα

Προγραµµατίζοντας το µέλλον, ορίζοντας το δικό του ζωτικό και επαγγελµατικό
στρατηγική προβολής, πειραµατισµού και λήψης αποφάσεων

δεξιότητες και τις ικανότητες που ανακτώνται και αποκτώνται

έναν κύκλο που είναι δυναµικός και κυκλικός και διευκολύνει
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, σε µια διαδικασία κατά την οποία

παράγοντες του µέλλοντός τους. 

διάφορες δραστηριότητες και τα περιεχόµενα που εξετάζονται
στιγµές επιδιώκονται διάφοροι εγκάρσιοι στόχοι, οι οποίοι

Προώθηση της συνειδητοποίησης των διακρίσεων λόγω
προσδιορίζοντας τις διαρθρωτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αιτίες

την αυτοπεποίθηση ("αυτο-εξουσία"). 

της θέσης τους ως πρωταγωνιστές των διαδικασιών που

και ανάκτηση προσωπικών ικανοτήτων και πόρων
ικανοτήτων αντοχής, µε βάση την αναγνώριση της

ο καθένας συµβάλλει στη διαδικασία. 

Καθορίστε ένα ζωτικό και/ή επαγγελµατικό σχέδιο θέτοντας σε λειτουργία
ούς πόρους που διευκολύνουν την έναρξη και τη διατήρηση

διαδικασίας στην οποία εντάσσονται ζωτικές αλλαγές. 

για να προσδιορίσετε τα συµφέροντά σας και µετατρέψετε
το δυνατόν περισσότερο σε προσωπικές ως συλλογικές και

τη διαιώνιση των διακρίσεων («δύναµη να...»). 

των γυναικών δεν µπορεί να γίνει από κάποιον άλλο
του κέντρου Κατά της Βίας είναι να διευκολύνει τη
και να επιτρέπει στη γυναίκα να συµµετέχει ενεργά σε
φεµινιστικές οργανώσεις που χρησιµοποιούν αυτήν την προσέγγιση
των επιζώντων της IPV (όπως τα κέντρα κατά της βίας στην

διευκολυντής είναι επίσης γυναίκα: αυτό συµβάλλει στη
εµπιστοσύνης και συµβάλλει στη συλλογική ενδυνάµωση των γυναικών

προοπτική, τον εντοπισµό των διαρθρωτικών φραγµών
την εκπόνηση κοινών στρατηγικών για την αντιµετώπισή τους

της είναι να βοηθήσει τις γυναίκες να ανακαλύψουν πόσες
τις ενθαρρύνουν να µάθουν περισσότερα, να διερευνήσουν
δυνατότητές τους. Ο/Η επαγγελµατίας δηµιουργεί
µάθηση, πειραµατισµό, εξερεύνηση και ανάπτυξη. Αυτή

δίνοντας και λαµβάνοντας, αλλά όχι µόνο από το
ειδικός στην οικοδόµηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων
συµµετέχοντες όσο και οι σύµβουλοι-µέντορες-εκπαιδευτές θα

παράλληλα µέσα από την κοινή εµπειρία. 

υποστήριξη, όπως και στην ενδυνάµωση, η διαδικασία
το τελικό επίτευγµα. Η εφαρµογή αυτής της µεθοδολογικής
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ζωτικό και επαγγελµατικό 
λήψης αποφάσεων µε βάση 

ανακτώνται και αποκτώνται στη 

κυκλικός και διευκολύνει την 
κατά την οποία οι γυναίκες 

που εξετάζονται σε κάθε 
στόχοι οι οποίοι συνίστανται 

ιακρίσεων λόγω φύλου, 
πολιτιστικές αιτίες που την 

διαδικασιών που επιθυµούν να 

ικανοτήτων και πόρων και ανάπτυξη 
αναγνώριση της προσωπικής 

θέτοντας σε λειτουργία τους 
και τη διατήρηση µιας 

και µετατρέψετε τις σχέσεις 
συλλογικές και κοινωνικές 

 

κάποιον άλλο. Ο ρόλος του 
διευκολύνει τη διαδικασία 

συµµετέχει ενεργά σε αυτήν.  Στις 
αυτήν την προσέγγιση για 

κατά της βίας στην Ιταλία), ο 
συµβάλλει στη δηµιουργία 

ενδυνάµωση των γυναικών από 
διαρθρωτικών φραγµών στην ισότητα 

αντιµετώπισή τους.  

ανακαλύψουν πόσες γνώσεις 
να διερευνήσουν και να 
δηµιουργεί ένα ευνοϊκό 
ανάπτυξη. Αυτή είναι µια 
όχι µόνο από το άτοµο που 
των δεξιοτήτων των άλλων. 
εκπαιδευτές θα πρέπει να 

η διαδικασία είναι πιο 
µεθοδολογικής πρότασης 



 

 

συνεπάγεται τη χρήση εργαλείων
κατασκευή της διαδικασίας
ενδιαφέροντά της, δίνοντας έµφαση
του συναισθηµατικού πεδίου και

Από αυτή την προοπτική
εποικοδοµητικό χώρο πολύ
αµοιβαία υποστήριξη ταυτόχρονα

Προοπτική του φύλου σηµαίνει
αλλαγής που ενέχονται γενικά
εφόσον για πολλές, η αλλαγή
συνεπάγεται αλλαγές και σε άλλους
µια διαδικασία επιστροφής στ
συνεπάγεται την άµεση ή έµµεση
Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις
έχει για τις γυναίκες, αποτελεί

Αυτή η πραγµατικότητα προσανατολίζει
προτάσεων που διευκολύνουν
των γυναικών: να αµφισβητηθούν
κοινωνικό ιστό και να αξιολογηθεί
φροντίδα ως κοινωνικά και οικονοµικά

1.6. Το οργανωτικό επίπεδο

Ένα από τα βασικά εµπόδια
καταφύγια και τα κέντρα καταπολέµησης
προσπάθεια για την ενδυνάµωση
που τα κέντρα κατά της βίας δεν

Πρώτον, µια ολιστική προσέγγιση
καθιέρωση µηχανισµών συντονισµού
αµοιβαίες παραποµπές και παροχή
τους ανθρώπινους και οικονοµικούς
µελέτες υπάρχει ένα παράδειγµα
ανάπτυξη διυπηρεσιακής συνεργασίας

∆εύτερον, τα κέντρα καταπολέµησης
περιορισµό των περιορισµένων
παρακάτω ενότητα περιγράφει
υπεράσπισης και την επίτευξη

Lobbying και υπεράσπιση

Όταν αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα
από τη Βίας µεταξύ Ερωτικών
τους, πρέπει να αντιµετωπιστούν
δεξιοτήτων που οι Σύµβουλοι
έχουν εξ ολοκλήρου. Συνεπώς
τόσο δηµόσιες όσο και ιδιωτικές
δράσεων. 

Η δηµιουργία δικτύων κληροδοτείται
χαρτογράφηση των αναγκών
προσφέρουν τις αντίστοιχες δεξιότητες

χρήση εργαλείων που διευκολύνουν τη συµµετοχική
ιαδικασίας, µε επίκεντρο την επιζήσασα, στους στόχους
δίνοντας έµφαση στην βιωµατική εξερεύνηση, στην

συναισθηµατικού πεδίου και στον πειραµατισµό.  

προοπτική, η διάσταση της οµάδας έχει µια βασική
χώρο πολύ θετικών και ζωτικών εµπειριών που προωθούν

υποστήριξη ταυτόχρονα µε την αναγνώριση της διαφορετικότητας

φύλου σηµαίνει επίσης τη στήριξη των διαδικασιών
νέχονται γενικά στη διαδικασία εισαγωγής στην εργασία κάθε

πολλές η αλλαγή της εργασίας ή της επαγγελµατικής τους
αλλαγές και σε άλλους τοµείς της ζωής. Συχνά, η απόφαση
επιστροφής στον εργασιακό χώρο, µετά από µεγάλο χρονικό
άµεση ή έµµεση αλλαγή του ρόλου στην οικογενειακή

υπόψη αυτές τις διαδικασίες, αναγνωρίζοντας όλη την αξία
γυναίκες αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα της υποστήριξης των

πραγµατικότητα προσανατολίζει τη σχεδιαστική εµφάνιση µεθοδολογικών
διευκολύνουν την αξιολόγηση των εµπειριών και της ειδικής
αµφισβητηθούν οι ρόλοι και τα πρότυπα που έχουν επιβληθεί
και να αξιολογηθεί η δραστηριότητα των γυναικών στο

κοινωνικά και οικονοµικά συναφή και αναγκαία εργασία. 

οργανωτικό επίπεδο: η σηµασία της δηµιουργίας δικτύων

βασικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι γυναικείες οργανώσεις
τα κέντρα καταπολέµησης της βίας είναι η αποµόνωσή
την ενδυνάµωση των επιζώντων IPV απαιτεί συλλογική

κατά της βίας δεν µπορούν να αναλάβουν µόνα τους. 

ολιστική προσέγγιση για την υποστήριξη των επιζώντων IPV 
µηχανισµών συντονισµού µε άλλους ενδιαφερόµενους στον
παραποµπές και παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών, βελτιστοποιώντας

κονοµικούς πόρους. Στο παράρτηµα για τις περιπτωσιολογικές
ένα παράδειγµα για τον τρόπο δηµιουργίας ενός δικτύου

διυπηρεσιακής συνεργασίας µε τους τοπικούς ενδιαφερόµενους φορείς

κέντρα καταπολέµησης της βίας και οι ΜΚΟ αντιµετωπίζουν
περιορισµένων πόρων που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα

ενότητα περιγράφει τις προτεινόµενες στρατηγικές για τη βελτίωση
την επίτευξη βιώσιµης χρηµατοδότησης και υποστήριξης

υπεράσπιση των κέντρων κατά της βίας 

αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα της υποστήριξης των γυναικών ώστε να
µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) µέσω της οικονοµικής

αντιµετωπιστούν πολλές προκλήσεις που απαιτούν ένα
οι Σύµβουλοι των κέντρων καταπολέµησης της βίας ενδέχεται

ολοκλήρου Συνεπώς, είναι αναγκαίες οι συνεργασίες µε άλλες
όσο και ιδιωτικές - προκειµένου να µεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος

δικτύων κληροδοτείται από ένα προηγούµενο βήµα
των αναγκών και τη χαρτογράφηση των ενδιαφεροµένων
αντίστοιχες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες
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συµµετοχική και ζωντανή 
στους στόχους και τα 

εξερεύνηση στην ενσωµάτωση 

έχει µια βασική αξία, ως 
εµπειριών που προωθούν την 
διαφορετικότητας. 

διαδικασιών προσωπικής 
στην εργασία κάθε γυναίκας, 

επαγγελµατικής τους κατάστασης 
η απόφαση να ξεκινήσει 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, 
στην οικογενειακή σφαίρα. 
όλη την αξία και τι νόηµα 

υποστήριξης των συµβούλων. 

εµφάνιση µεθοδολογικών 
εµπειριών και της ειδικής µάθησης 

επιβληθεί από τον 
γυναικών στο σπίτι και η 

 

δηµιουργίας δικτύων 

γυναικείες οργανώσεις, τα 
είναι η αποµόνωσή τους. Η 
απαιτεί συλλογική προσπάθεια 

επιζώντων IPV σηµαίνει την 
ενδιαφερόµενους στον τοµέα για 

υπηρεσιών βελτιστοποιώντας 
για τις περιπτωσιολογικές 

δηµιουργίας ενός δικτύου για την 
ενδιαφερόµενους φορείς. 

αντιµετωπίζουν συχνά τον 
κίνδυνο τη σταθερότητα τους. Η 

στρατηγικές για τη βελτίωση της 
ήριξης 

γυναικών ώστε να απεµπλακούν 
οικονοµικής ενδυνάµωσης 
απαιτούν ένα ευρύ σύνολο 
της βίας ενδέχεται να µην 

συνεργασίες µε άλλες οντότητες - 
ιηθεί ο αντίκτυπος των 

προηγούµενο βήµα, την πλήρη 
των ενδιαφεροµένων που 
στις ανάγκες µας. 



 

 

Βήµα 1. Χαρτογράφηση των

Η χαρτογράφηση των αναγκών
εµπειρία στην υποστήριξη των
και στην εξεύρεση οικονοµικών
απαριθµήσουµε όλες τις ανάγκες
υποστήριξη. Ένα δεύτερο βήµα
εµπειριών άλλων κέντρων καταπολέµησης
και στρατηγικές που δεν εφαρ
ενίσχυση των παρεµβάσεών µας

Βήµα 2. Ανάλυση των αναγκών

Ο εντοπισµός των αναγκών
αυτών των αναγκών. Αυτό είναι
να σχεδιάσουµε µακροπρόθεσµες
στις ανάγκες αυτές µε διαρθρωτικό
ζήτηµα που µπορεί να συνεπάγεται
φιλανθρωπική οργάνωση µπορεί
στις άµεσες ανάγκες µας να παρέχουµε
χαµηλό κόστος ή δωρεάν. Σε
ικανοποιεί τις ανάγκες µας στην
– βρούµε χρηµατοδότηση
ανταποκριθούµε στις ανάγκες
υποστηρίζουµε. Σε περίπτωση
στη γεωγραφική περιοχή µας
στοχευόµενη στην τοπική αυτοδιοίκηση
περισσότερες υπηρεσίες. Ως εκ
διάφορους τρόπους. Αυτό εξαρτάται
έχουµε να παρέχουµε µια
µακροπρόθεσµη λύση. 

Βήµα 3. Χαρτογράφηση των

Αφού εντοπίσουµε και αναλύσουµε
οντότητες, θα πρέπει να χαρτογραφήσουµε
οργανισµούς που είναι διαθέσιµοι
ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτές
τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ
των γυναικών κ.λπ.) πρέπει
ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση
υιοθετήσουµε κατά την επιλογή
κριτήρια αυτά πρέπει να ταιριάζουν
παράδειγµα, θα µπορούσαµε
κοινωνικής ευθύνης, φεµινιστικές
δεν προσφέρει ένα ευρύ φάσµα
µας - να ταιριάζουν µε τις αξίες
παρέχουν υπηρεσίες µε προσ
ρεαλισµό τις στρατηγικές µας
αξιών µας και του τι είναι εφικτό
που η επιλογή δεν ικανοποιεί
µακροπρόθεσµη στρατηγική
δικτύων σε εθνικό / διεθνές επίπεδο
βοηθήσει να ανταποκριθούµε

αρτογράφηση των αναγκών:  

των αναγκών πρέπει να οικοδοµηθεί ξεκινώντας από
υποστήριξη των επιζώντων Βίας µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων

εξεύρεση οικονοµικών εναλλακτικών λύσεων. Εποµένως
όλες τις ανάγκες και να εντοπίσουµε εκείνες που απαιτούν
δεύτερο βήµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τη χαρτογράφηση
κέντρων καταπολέµησης βίας, προκειµένου να εντοπιστούν
που δεν εφαρµόζουµε εµείς, αλλά που µπορούν να συµβάλουν

παρεµβάσεών µας. 

των αναγκών  

των αναγκών θα πρέπει να ακολουθείται από µια εις βάθος
αναγκών Αυτό είναι σηµαντικό για να ορίσουµε τις προτεραιότ

µακροπρόθεσµες δράσεις που µπορούν να ανταποκριθούν
αυτές µε διαρθρωτικό τρόπο. Για παράδειγµα, η παιδική µέριµνα
µπορεί να συνεπάγεται διαφορετικά είδη δράσεων: µια συνεργασία
οργάνωση µπορεί να είναι µια βραχυπρόθεσµη λύση που ανταποκρίνεται

ανάγκες µας να παρέχουµε στις γυναίκες υπηρεσίες παιδικής
δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πάροχος υπηρεσιών
άγκες µας στην περιοχή, ίσως χρειαστεί να συγκεντρώσουµε

χρηµατοδότηση, για να διασφαλίσουµε ότι είµαστε σε
στις ανάγκες φροντίδας των παιδιών των γυναικών

Σε περίπτωση απουσίας εξειδικευµένων υπηρεσιών παιδικής
περιοχή µας, µπορεί επίσης να χρειαστεί να οργανώσουµε

στην τοπική αυτοδιοίκηση, που µακροπρόθεσµα µπορεί να
υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, µπορούµε να ανταποκριθούµε σε µία

τρόπους Αυτό εξαρτάται από την τρέχουσα δυνατότητα και ικανότητα
παρέχουµε µια βραχυπρόθεσµη λύση ή µια πιο

Χαρτογράφηση των ενδιαφεροµένων µερών:  

εντοπίσουµε και αναλύσουµε τις ανάγκες που απαιτούν συνεργασίες
πρέπει να χαρτογραφήσουµε τους διαθέσιµους ιδιωτικούς και
που είναι διαθέσιµοι στις περιοχές µας και που είναι
στις ανάγκες αυτές. Όλες οι δηµόσιες και ιδιωτικές οντότητες

αυτοδιοίκησης ΜΚΟ, εταιρείες που είναι ευαίσθητες σε θέµατα
λπ πρέπει να συµπεριληφθούν στη χαρτογράφηση

χαρτογράφηση, θα πρέπει να αναρωτηθούµε ποια κριτήρια
κατά την επιλογή των ενδιαφεροµένων µας. Σε έναν ιδανικό
πρέπει να ταιριάζουν απόλυτα µε τις αξίες και την προσέγγισή

µπορούσαµε να επιλέξουµε επιχειρήσεις µε πολιτική
ευθύνης φεµινιστικές ΜΚΟ κλπ.). Στην πράξη, συχνά το περιβάλλον
ένα ευρύ φάσµα οντοτήτων που µπορούν να ικανοποιήσουν

ταιριάζουν µε τις αξίες και την προσέγγισή µας και να είναι
υπηρεσίες µε προσιτό κόστος ή δωρεάν. Εποµένως, πρέπει να

στρατηγικές µας, προκειµένου να διασφαλίσουµε τη συνοχή
του τι είναι εφικτό στο γενικό πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι σε
δεν ικανοποιεί τις προθέσεις µας, µπορεί να προβλεφθεί
στρατηγική, συµπεριλαµβάνοντας την υπεράσπιση και την

εθνικό διεθνές επίπεδο. Μία βραχυπρόθεσµη λύση µπορεί πράγµατι
ανταποκριθούµε στις άµεσες ανάγκες των γυναικών που υποστηρίζουµε
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ξεκινώντας από τη δική µας 
Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) 

Εποµένως, πρέπει να 
εκείνες που απαιτούν εξωτερική 

περιλαµβάνει τη χαρτογράφηση των 
προκειµένου να εντοπιστούν δράσεις 

µπορούν να συµβάλουν στην 

από µια εις βάθος ανάλυση 
τις προτεραιότητές µας και 
ανταποκριθούν καλύτερα 
παιδική µέριµνα είναι ένα 

δράσεων µια συνεργασία µε µια 
λύση που ανταποκρίνεται 

υπηρεσίες παιδικής µέριµνας µε 
πάροχος υπηρεσιών που να 
συγκεντρώσουµε χρήµατα 
είµαστε σε θέση να 

παιδιών των γυναικών που 
εσιών παιδικής µέριµνας 
οργανώσουµε µια δράση 

µακροπρόθεσµα µπορεί να εξασφαλίσει 
ανταποκριθούµε σε µία ανάγκη µε 
δυνατότητα και ικανότητα που 

µια πιο διαρθρωτική, 

απαιτούν συνεργασίες µε άλλες 
ιδιωτικούς και δηµόσιους 

και που είναι σε θέση να 
ιδιωτικές οντότητες (γραφεία 

ευαίσθητες σε θέµατα δικαιωµάτων 
χαρτογράφηση µας. Μόλις 
ποια κριτήρια θέλουµε να 
Σε έναν ιδανικό κόσµο, τα 
και την προσέγγισή µας (για 

µε πολιτική εταιρικής 
συχνά το περιβάλλον µας 
ικανοποιήσουν τα κριτήρια 
και να είναι σε θέση να 

Εποµένως πρέπει να ορίσουµε µε 
διασφαλίσουµε τη συνοχή µεταξύ των 

ξεχνάτε ότι σε περίπτωση 
µπορεί να προβλεφθεί µια 

υπεράσπιση και την δηµιουργία 
λύση µπορεί πράγµατι να µας 

ου υποστηρίζουµε, 



 

 

οι οποίες πρέπει να είναι η προτεραιότητα
ζούµε. 

 Κατηγορίες αναγκών και γενικές
δικτύων  

Όσον αφορά τη δηµιουργία ενός
σε τρεις βασικές κατηγορίες
υπεράσπιση και συγκέντρωση

Υποστηρικτικές υπηρεσίες

Με επιχειρήσεις: για τη συγκέντρωση

Μεταξύ µας (Κέντρα Γυναικών
 

Συγκέντρωση κεφαλαίων /χρηµάτων

Οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις
έχουν κοινωνικό αντίκτυπο ή
Επιπλέον, οι θεσµικές χρηµατοδοτήσεις
σύµπραξη µεταξύ διαφόρων ενδιαφεροµένων
εταιρείες αντιπροσωπεύουν
συγκέντρωσης κεφαλαίων ή να

Η χρηµατοδότηση από την ΕΕ
δεν έχετε την ικανότητα, ως
υποβολής προτάσεων, συνεργαστείτε
Αυτό επίσης θα σας βοηθήσει
µελλοντικά. Κάντε προτάσεις
επιτύχουν. Μελετήστε τις 
µε το θέµα της βίας µεταξύ
ανάγκες σας µε θέµατα της
συνεργαστείτε µε  φορείς
δεξιότητες. 

Προώθηση: 

Αυτή η κατηγορία αναγκών
δικτύωσης (lobbying) που στοχεύουν
και νοµοθετικές αλλαγές. Είναι
θεσµικά όργανα και να καταρτιστεί
µπορούν να επηρεάσουν τις
προϋπολογισµού για τα κέντρα
δράσης κ.λπ.). Επιπλέον, είναι
πολιτικές διαδικασίες που θα
ώστε να µπορείτε να σχεδιάσετε
ατοµικά όσο και σε συνεργα
Προκειµένου να διεξάγετε αποτελεσµατικές
να θυµάστε µερικά βασικά στοιχεία
έχουν (ή δεν θέλουν να έχουν
καταπολέµησης βίας δεν έχουν
σχεδιάζετε µια δράση δικτύωσης
χρόνο σας µε τον πιο αποτελεσµατικό

- Οι γυναίκες πολιτικοί
πολιτικούς. ∆εν είναι κανόνας

να είναι η προτεραιότητα µας, ανεξάρτητα από το πλαίσιο

αναγκών και γενικές συµβουλές για την αποτελεσµατική

δηµιουργία ενός δικτύου, οι ανάγκες µας µπορούν να οµαδοποιηθούν
βασικές κατηγορίες: υποστηρικτικές υπηρεσίες - υπηρεσίες

συγκέντρωση χρηµάτων. 

υπηρεσίες - υπηρεσίες υποστήριξης  

για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την υποστήριξη σε είδος

Κέντρα Γυναικών): για αµοιβαία υποστήριξη και µάθηση 

κεφαλαίων /χρηµάτων – δωρεές – χρηµατοδότηση (Fundraising): 

οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο να αποδείξουν
αντίκτυπο ή ότι συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός κοινωνικού

θεσµικές χρηµατοδοτήσεις µπορούν µερικές φορές να προτρέψουν
διαφόρων ενδιαφεροµένων (δηλαδή εταιρειών µε ΜΚΟ

αντιπροσωπεύουν καλές ευκαιρίες για να ικανοποιήσουµε
κεφαλαίων ή να παρέχουµε υπηρεσίες που δεν έχουµε προβλέψει

χρηµατοδότηση από την ΕΕ αποτελεί επίσης µια πολύτιµη πηγή χρηµατοδότησης
ικανότητα, ως φορέας, να υποβάλλετε αίτηση σε ανοιχτή

προτάσεων συνεργαστείτε µε οντότητες που έχουν αυτή την
σας βοηθήσει να αναπτύξετε την τεχνογνωσία για να

Κάντε προτάσεις για έργα ή θέµατα που πιστεύετε ότι
Μελετήστε τις τρέχουσες πολιτικές και τις προτεραιότητες της

βίας µεταξύ των φύλων (GBV) και προσπαθήστε να ταιριάξετε
θέµατα της ΕΕ που σας ενδιαφέρουν. Επίσης, προσπαθήστε

µε φορείς - οργανισµούς µε συµπληρωµατικές ικανότητες

κατηγορία αναγκών συνίσταται σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης
που στοχεύουν κυβερνήσεις και δηµόσιους φορείς

αλλαγές. Είναι σηµαντικό να χαρτογραφηθούν όλα
και να καταρτιστεί λίστα όλων των πολιτικών προσώπων

επηρεάσουν τις σχετικές διαδικασίες (δηλ. τον καθορισµό
για τα κέντρα καταπολέµησης βίας, την έγκριση νόµων
Επιπλέον, είναι σηµαντικό να χαρτογραφηθούν όλες

που θα λάβουν χώρα το επόµενο έτος ή τα επόµενα
να σχεδιάσετε αποτελεσµατικές ενέργειες και να τις επηρεάσετε
σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς / κέντρα καταπολέµησης
διεξάγετε αποτελεσµατικές δράσεις δικτύωσης - λόµπι

µερικά βασικά στοιχεία: συνήθως οι πολιτικοί / θεσµικοί εκπρόσωποι
θέλουν να έχουν) πολύ χρόνο για να σας αφιερώσουν. Συνήθως

βίας δεν έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν την υπεράσπιση
δράση δικτύωσης – λόµπι, µπορεί να θέλετε να χρησιµοποιήσετε
πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 
κες πολιτικοί µπορεί να είναι πιο ευαίσθητες από

∆εν είναι κανόνας και δεν είναι στερεότυπο φύλου. Επιπλέον
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από το πλαίσιο στο οποίο 

αποτελεσµατική δηµιουργία 

να οµαδοποιηθούν 
υπηρεσίες υποστήριξης, 

υποστήριξη σε είδος 

 

χρηµατοδότηση (Fundraising):   

περισσότερο να αποδείξουν ότι 
ενός κοινωνικού σκοπού. 
φορές να προτρέψουν τη 

εταιρειών µε ΜΚΟ). Συνεπώς, οι 
ικανοποιήσουµε τις ανάγκες 

έχουµε προβλέψει. 

πηγή χρηµατοδότησης. Αν 
αίτηση σε ανοιχτή πρόσκληση 
έχουν αυτή την ικανότητα. 

τεχνογνωσία για να το κάνετε 
πιστεύετε ότι µπορούν να 

προτεραιότητες της ΕΕ σχετικά 
προσπαθήστε να ταιριάξετε τις 

Επίσης, προσπαθήστε να 
ρωµατικές ικανότητες και 

δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και 
δηµόσιους φορείς για πολιτικές 

φηθούν όλα τα σχετικά 
πολιτικών προσώπων που 
δηλ τον καθορισµό του 
έγκριση νόµων / σχεδίων 

χαρτογραφηθούν όλες τις σχετικές 
ή τα επόµενα χρόνια, έτσι 
και να τις επηρεάσετε τόσο 

κέντρα καταπολέµησης βίας. 
λόµπι, πρέπει πάντα 

θεσµικοί εκπρόσωποι δεν 
αφιερώσουν Συνήθως, τα κέντρα 

την υπεράσπιση. Έτσι, όταν 
θέλετε να χρησιµοποιήσετε το 

ευαίσθητες από τους άνδρες 
φύλου Επιπλέον, ως κέντρο 



 

 

καταπολέµησης της βίας, µπορεί
ρόλο των γυναικών στην
περίπτωση, επενδύστε το χρόνο
και τη µεγαλύτερη επιρροή άτοµο

- Αν µια πρόταση πολιτικής
κόµµατα, έχει περισσότ
πρέπει να ξεχάσετε να ευαισθητοποιήσετε
µισείτε! Πολλές φορές, για
πολιτικά κόµµατα συνεργάζονται
µπορείτε να επιλέξετε τα πιο
εκπροσώπους από άλλα κόµµατα

- Επενδύστε στο να δηµιουργήσετε
κέντρα καταπολέµησης της βίας
παράγοντας για να επηρεάσετε
και πολιτικές που επηρεάζουν
µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
Θυµηθείτε ότι, έχετε συγκεκριµένες
θεσµικό όργανο δεν διαθέτει
νόµους. Αυτές οι γνώσεις
µπορείτε να το εκτιµήσετε σωστά

- Προσκοµίστε αριθµούς
σαφώς την ανάγκη αλλαγής
επενδύσεων και σε καιρούς λιτότητας
Εάν δεν έχετε εσωτερικά την
σε αυτή τη δραστηριότητα
αυτή τη διαδικασία (εθελοντές
επιθυµούν να µελετήσουν
φύλου κλπ.) 

- Αναφερθείτε σε διεθνείς
να υπενθυµίσει στα θεσµικά
και τις δράσεις που πρέπει
υποχρεώσεις µετά την επικύρωση
που έχουν συµφωνηθεί σε διεθνές

- Ζητήστε τους να έρθουν
πρόβληµα, µοιραστείτε µια
κάντε τους να ζήσουν το πρόβληµα
πολλών λόµπι και ορισµένοι

- Παρακολουθήστε και
τέλος κάθε έτους αναφέροντ
γίνει σε θεσµικό επίπεδο για

- Επικοινωνήστε αποτελεσµατικά
ειδικούς επικοινωνίας που είναι
να την καταστήσουν κατανοητή
τεχνικές / επαγγελµατικές γνώσεις
σαφές και κατανοητό για εσάς
είναι µεγάλη, αλλά ακόµα περιορισµένη
εξηγήσετε τις διαπιστώσεις σας
τρόπο, µπορείτε να κερδίσετε
την κοινή γνώµη µε το µέρος

- ∆ιαδώστε ευρέως τα
οργάνων: αν δεν έχετε αρκετό

της βίας, µπορεί να προτιµάτε να προωθείτε τον πρωταγωνιστικό
γυναικών στην προώθηση των δικαιωµάτων των γυναικών
επενδύστε το χρόνο σας στην επικοινωνία µε το πιο ευαίσθητο

µεγαλύτερη επιρροή άτοµο που µπορείτε να φτάσετε. 
πρόταση πολιτικής υποστηρίζεται από διαφορετικά
περισσότερες δυνατότητες να περάσει / εγκριθεί.

ξεχάσετε να ευαισθητοποιήσετε διαφορετικά κόµµατα, ακόµα
φορές, για τους αγώνες των γυναικών, οι γυναίκες από

κόµµατα συνεργάζονται και αποκοµίζουν αποτελέσµατα Εναλλακτικά
επιλέξετε τα πιο ευαίσθητα µέρη και να τους ζητήσετε
από άλλα κόµµατα να συνεργαστούν µαζί τους για τα ίδια αιτήµατα

Επενδύστε στο να δηµιουργήσετε και να συστηµατοποιήσετε τη
καταπολέµησης της βίας, µε µεγάλη εµπειρία στις περιοχές σας είστε

να επηρεάσετε τις πολιτικές και να αλλάξετε τις θεσµικές
που επηρεάζουν τη ζωή των γυναικών που επιβιώνουν

τρόφων (ΒΕΣ), ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό
έχετε συγκεκριµένες γνώσεις και πρακτική εµπειρία που
δεν διαθέτει και ότι χρειάζεται να ανανεώνουν τις πολιτικές
οι γνώσεις και η εµπειρία πρέπει να αποτιµώνται και
εκτιµήσετε σωστά. Από µόνη της, αυτή η γνώση δεν επιφέρει

Προσκοµίστε αριθµούς και αναλύσεις: πρέπει να δείξετε και να
ανάγκη αλλαγής πολιτικής και νόµων. Συχνά αλλάζουν

σε καιρούς λιτότητας πρέπει να είστε περισσότερο πειστικοί
εσωτερικά την ικανότητα να επενδύσετε χρόνο και ανθρώπινο

δραστηριότητα, συνεργαστείτε µε οντότητες ικανές να σας
διαδικασία εθελοντές εµπειρογνώµονες, ΜΚΟ, ερευνητικά

µελετήσουν συγκεκριµένα θέµατα που σχετίζονται µε

Αναφερθείτε σε διεθνείς δεσµεύσεις: µπορεί να είναι ένα ισχυρό
στα θεσµικά όργανα τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν σε διεθνές

δράσεις που πρέπει να εξασφαλίσουν / υλοποιήσουν ως
πικύρωση διεθνούς σύµβασης, εφαρµογή ελάχιστων

συµφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο κ.λπ.). 
τους να έρθουν να επισκεφτούν τη δοµή σας: 

µοιραστείτε µια σηµαντική ιστορία από το περιβάλλον της δουλειάς
ζήσουν το πρόβληµα σας. Μην ξεχνάτε ότι οι πολιτικοί
και ορισµένοι από αυτούς είναι πιο πειστικοί και ισχυρότεροι

Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τις ενέργειές σας: γράψτε µια
έτους αναφέροντας τι καταφέρατε, τι δεν καταφέρατε και τι

επίπεδο για να βελτιώσετε την απόδοσή σας. 
Επικοινωνήστε αποτελεσµατικά: συνεργαστείτε µε καλούς και
επικοινωνίας που είναι σε θέση να διαδώσουν την πληροφορία
καταστήσουν κατανοητή και σε άτοµα εκτός του χώρου, που δεν

επαγγελµατικές γνώσεις. Μην θεωρήσετε δεδοµένο ότι αυτό
κατανοητό για εσάς, είναι για όλους. Η εµπειρία σας, όπως και

αλλά ακόµα περιορισµένη. Θυµηθείτε επίσης, ότι εάν είστε
διαπιστώσεις σας και τα πολιτικά σας αιτήµατα µε έναν σαφή

µπορείτε να κερδίσετε περισσότερο την εύνοια της κοινής γνώµης
µέρος σας, αποτελεί ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο

∆ιαδώστε ευρέως τα πολιτικά αιτήµατα σας σε εκπροσώπους των
δεν έχετε αρκετό χρόνο για συναντήσεις δικτύωσης µε λόµπι
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προωθείτε τον πρωταγωνιστικό 
των γυναικών. Σε κάθε 

το πιο ευαίσθητο στο θέµα 

διαφορετικά πολιτικά 
εγκριθεί. Εποµένως δεν 

κόµµατα ακόµα και αυτά που 
γυναίκες από διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Εναλλακτικά, 
τους ζητήσετε να πείσουν 

τους για τα ίδια αιτήµατα 
συστηµατοποιήσετε τη γνώση: ως 

περιοχές σας, είστε βασικός 
αλλάξετε τις θεσµικές πρακτικές 

επιβιώνουν από τη Βία 
και περιφερειακό επίπεδο. 
εµπειρία που το ίδιο το 

ανανεώνουν τις πολιτικές και τους 
αποτιµώνται και µόνο εσείς 
γνώση δεν επιφέρει αλλαγές: 
δείξετε και να καταδείξετε 

Συχνά αλλάζουν οι ανάγκες 
περισσότερο πειστικοί από πριν. 

ανθρώπινο δυναµικό 
ικανές να σας στηρίξουν σε 

ερευνητικά κέντρα που 
σχετίζονται µε τη βία λόγω 

είναι ένα ισχυρό εργαλείο για 
ανέλαβαν σε διεθνές επίπεδο 

υλοποιήσουν ως φορείς (π.χ. 
εφαρµογή ελάχιστων προτύπων 

 δείξτε τους το 
περιβάλλον της δουλειάς σας, 

οι πολιτικοί είναι στόχοι 
και ισχυρότεροι από εσάς. 
γράψτε µια έκθεση στο 

καταφέρατε και τι χρειάζεται να 

καλούς και ευαίσθητους 
πληροφορία - γνώση και 
χώρου που δεν έχουν τις 

δεδοµένο ότι αυτό που είναι 
σας όπως και των άλλων, 
ότι εάν είστε σε θέση να 

αιτήµατα µε έναν σαφή και απλό 
κοινής γνώµης. Έχοντας 

πολιτικό εργαλείο. 
εκπροσώπους των θεσµικών 
δικτύωσης µε λόµπι , γράψτε 



 

 

τουλάχιστον επιστολές και
διαδώσετε ευρέως το πολιτικό
µεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα
αν αυτό θα φέρει χρήσιµες
αποκτήσετε µεγαλύτερη επιρροή
αποτελεσµατικότερη σύνταξη

- Ποτέ µη συντάξετε µία
έκταση σας είναι άχρηστη
προτεραιότητας που νοµίζετε
να επισυνάψετε µια αναφορά
πληροφορίες. 

- ∆οµήστε την επιστολή
παρουσιάσετε τον φορέα σας
κεντρική παράγραφο που εξηγεί
µερικά σηµαντικά δεδοµένα
προβλήµατος). Μια τελευταία
συγκεκριµένο άτοµο στη συγκεκριµένη
να συµβάλει στην επίλυση του
µια αίτηση για συνάντηση ή
πληροφορίες. Ποτέ µην αρνηθείτε
επιστολή σε λόµπι µε µια υπόδειξη
που αποτυπώνετε στη διάδοση

- Υπενθυµίστε τηλεφωνικά
επείγουσα/επερχόµενη πολιτική
Τηλεφωνήστε τους την επόµενη
ζητήσετε επιβεβαίωση παραλαβής
Μερικές φορές, αυτός είναι
email ή την επιστολή σας.

- Επικαιροποιήστε 
αναφοράς γι’ αυτούς. Κάθε φορά
συνέντευξη σε µια εφηµερίδα
στοχεύσει. Εάν οργανώσετε

- Αναζητήστε συµµαχίες
περισσότερα από ένα λογότυπα
σας στηρίζετε από διαφορετικούς
έννοια, οι συµµαχίες µε άλλα
να εξελιχθούν σε αποτελεσµατικές

- Πραγµατοποιήστε καµπάνιες
µπορεί/ρουν να σας βοηθήσει
σας και ο στόχος σας είναι ορατοί
πιθανότητες να είστε επιτυχείς

1.5. Μέτρα ευαισθητοποίησης
ενδυνάµωση των επιζώντων
 

Παιδική φροντίδα: βέλτιστες

Μεταξύ των πολλών προκλήσεων
κέντρων καταπολέµησης της
γυναίκες που επιβιώνουν από
ανάγκη αντιµετώπισης των

επιστολές και µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε λόµπι
ευρέως το πολιτικό αίτηµά σας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός
είναι και η πιθανότητα επαφής µε τα πρόσωπα κλειδιά. Ποτέ
φέρει χρήσιµες επαφές που µακροπρόθεσµα θα σας βοηθούσαν
µεγαλύτερη επιρροή. Παρακάτω, ακολουθούν µερικές συµβουλές

αποτελεσµατικότερη σύνταξη επιστολών σε λόµπι: 
συντάξετε µία επιστολή µεγαλύτερη από µία σελίδα
είναι άχρηστη. Να είστε γενναίοι! Επιλέξτε 2 ή
που νοµίζετε ότι είναι τα πιο σηµαντικά εκείνη τη στιγµή

επισυνάψετε µια αναφορά, ένα άρθρο ή άλλα έγγραφα για

την επιστολή µε σαφήνεια:  µια πρώτη παράγραφο
τον φορέα σας και να εξηγήσετε γιατί γράφετε αυτή την επιστολή

παράγραφο που εξηγεί τα θέµατα που θέλετε να επισηµάνετε
σηµαντικά δεδοµένα: είναι αποτελεσµατικά στην επικοινωνία

Μια τελευταία παράγραφο που να υποδεικνύει µια ενέργεια
άτοµο στη συγκεκριµένη θέση: πώς µπορεί να επηρεάσει
στην επίλυση του προβλήµατος που του/της παρουσιάζετε
συνάντηση ή λέγοντας ότι είστε στη διάθεση του/της για
Ποτέ µην αρνηθείτε µια συνάντηση σε λόµπι και ποτέ δεν
λόµπι µε µια υπόδειξη για περαιτέρω παρακολούθηση. Ακόµη
νετε στη διάδοση της ετήσιας έκθεσής σας. 

Υπενθυµίστε τηλεφωνικά: ειδικά εάν το αίτηµά σας σχετίζεται
επερχόµενη πολιτική διαδικασία και πρέπει να τους κινητοποιήσετε

τους την επόµενη ηµέρα από την αποστολή της επιστολής
επιβεβαίωση παραλαβής, καθώς απάντηση στο αίτηµά σας για

αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσουν
επιστολή σας. 

 τους στόχους σας τακτικά: πρέπει να γίνετε
Κάθε φορά που δηµοσιεύετε µια αναφορά ή ένα άρθρο

µια εφηµερίδα, προωθήστε το στα πολιτικά πρόσωπα
οργανώσετε µια δηµόσια εκδήλωση, προσκαλέστε τους

Αναζητήστε συµµαχίες έξω από την θεσµική αρένα: η επιστολή
από ένα λογότυπα είναι συνήθως πιο αποτελεσµατική. Εάν
από διαφορετικούς οργανισµούς, είναι πιο αξιόπιστο Με

συµµαχίες µε άλλα Κέντρα Κατά της Βίας της περιοχή σας θα
σε αποτελεσµατικές στρατηγικές. 

Πραγµατοποιήστε καµπάνιες: συνεργαστείτε µε οργανισµό
σας βοηθήσει/σουν να χτίσετε καµπάνιες. Όσο περισσότερο

στόχος σας είναι ορατοί και δηµοσιοποιηµένοι, τόσο καλύτερες
είστε επιτυχείς.  

ευαισθητοποίησης σχετικά µε το φύλο για την οικονοµική
των επιζώντων IPV  

φροντίδα βέλτιστες πρακτικές 

πολλών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι κοινωνικοί
καταπολέµησης της βίας όταν παρέχουν ολοκληρωµένη υποστήριξη

επιβιώνουν από τη Βία µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ
αντιµετώπισης των αναγκών τους όσον αφορά τη φροντίδα
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ίου σε λόµπι, για να 
µεγαλύτερος είναι ο αριθµός, τόσο 

κλειδιά. Ποτέ δεν ξέρετε 
µακροπρόθεσµα θα σας βοηθούσαν να 

ακολουθούν µερικές συµβουλές για 

µία σελίδα. Η µεγαλύτερη 
Επιλέξτε 2 ή 3 µηνύµατα 
εκείνη τη στιγµή. Μπορείτε 
έγγραφα για περισσότερες 

πρώτη παράγραφο για να 
γράφετε αυτή την επιστολή. Μια 

επισηµάνετε (προσθέστε 
στην επικοινωνία ενός 

υποδεικνύει µια ενέργεια για το 
να επηρεάσει µία αλλαγή, 
παρουσιάζετε; Κλείστε µε 
του της για περισσότερες 
και ποτέ δεν κλείνετε µια 

παρακολούθηση. Ακόµη και αυτά 

σας σχετίζεται µε µια 
να τους κινητοποιήσετε. 

αποστολή της επιστολής για να 
αίτηµά σας για συνάντηση. 

βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσουν το 

πρέπει να γίνετε το σηµείο 
αναφορά ή ένα άρθρο ή δίνετε 
πολιτικά πρόσωπα που έχετε 

προσκαλέστε τους. 
η επιστολή σε λόµπι µε 

αποτελεσµατική. Εάν το αίτηµά 
αξιόπιστο. Με αυτή την 

ας θα µπορούσαν 

µε οργανισµό/ους που 
Όσο περισσότερο το αίτηµά 
τόσο καλύτερες είναι και οι 

την οικονοµική 

οι κοινωνικοί φορείς των 
ολοκληρωµένη υποστήριξη στις 

Συντρόφων (ΒΕΣ), είναι η 
φροντίδα των παιδιών, 



 

 

προκειµένου να µπορέσουν οι
οικονοµικής ανεξαρτησίας τους
Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό
παιδικής µέριµνας λείπουν ή
υψηλό ώστε είναι δύσκολο για
τις υπηρεσίες. Παρόλο που το
καθορίστηκαν για την παροχή
παιδιών να είναι στο 33% για
παιδιά από 3 ετών και της υποχρεωτικής
προκλήσεις, ιδίως όσον αφορά
παρακάτω πίνακας δείχνει το
παιδικής µέριµνας για το κάθε
GO!. Η Ισπανία είναι η µόνη
ηλικιακές οµάδες. Η Ιταλία έχει
Βουλγαρία και η Ελλάδα βρίσκονται
ηλικιακές οµάδες. 
 

∆ηµόσιες εγκαταστάσεις παιδικής

 Από

Βουλγαρία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Ιταλία 

Μέσος όρος της ΕΕ 

Πηγή: Επεξεργασία δεδοµένων EUROSTAT 
/TPS00185  
 

Αναγνωρίζεται ότι οι υπηρεσίες
της πρόσβασης των γυναικών
πολιτιστικούς λόγους, η εργασία
γυναίκες, µε συνέπειες στις δυνατότητες
Αυτή η ευρύτερη εικόνα των
κατά τον σχεδιασµό δραστηριοτήτων
των γυναικών που επιβιώνουν
πιθανότατα πρόκειται να επηρεάσουν
 

Εποµένως, είναι σηµαντικό
παρέχουν υπηρεσίες φύλαξης
χρηµατοδότησης, κατάλληλου
µετριασµού σε αυτόν τον τοµέα
που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες
δραστηριότητες των κέντρων
 

Επιπλέον, η έλλειψη υπηρεσιών
σηµείο που θα συζητηθεί κατά
εθνικούς θεσµούς, προκειµένου
ανεξαρτησία των γυναικών (επίσης

µπορέσουν οι γυναίκες να συµµετάσχουν ενεργά στην οικοδόµηση
ανεξαρτησίας τους. 
ιδιαίτερα σηµαντικό σε περιπτώσεις όπου οι δηµόσιες εγκαταστάσεις

µέριµνας λείπουν ή είναι ανεπαρκείς σε αριθµό και ή το κόστος
είναι δύσκολο για τις περισσότερες γυναίκες να έχουν πρόσβαση
Παρόλο που το 2002 οι κοινοί στόχοι για όλα τα κράτη
για την παροχή επίσηµης φροντίδας των παιδιών (δηλαδή
στο 33% για την ηλικία κάτω των 3 ετών και τουλάχιστον

ετών και της υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας), εξακολουθούν
ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών για παιδιά κάτω των

πίνακας δείχνει το ποσοστό των παιδιών που έχουν πρόσβαση
µέριµνας για το κάθε κράτος µέλος της ΕΕ που συµµετέχει στο

είναι η µόνη χώρα που πέτυχε τους στόχους της ΕΕ και
Η Ιταλία έχει φτάσει στο στόχο µόνο για την ηλικία των
Ελλάδα βρίσκονται πολύ κάτω από τον στόχο της ΕΕ και

εγκαταστάσεις παιδικής µέριµνας (% ηλικιακής οµάδας), 2014

Από 3 ετών και της υποχρεωτικής σχολικής 
ηλικίας 

71% 

68% 

96% 

91% 

83% 

δεδοµένων EUROSTAT διαθέσιµα στο: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products

ότι οι υπηρεσίες φύλαξης παιδιών µπορούν να συµβάλουν στη
των γυναικών σε ευκαιρίες απασχόλησης. Για κοινωνικούς

λόγους η εργασία απλήρωτης φροντίδας πραγµατοποιείται
συνέπειες στις δυνατότητες επιλογών για την επαγγελµατικής

εικόνα των αδικιών µεταξύ των φύλων πρέπει να λαµβάνεται
σχεδιασµό δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της οικονοµικής ανεξαρτησίας

που επιβιώνουν από το Βία µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
πρόκειται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα που θέλουµε να

σηµαντικό - ειδικά για τα κέντρα καταπολέµησης της
υπηρεσίες φύλαξης για τις γυναίκες που υποστηρίζουν, λόγω

κατάλληλου χώρου ή από άλλη αιτία, να οικοδοµήσουν
αυτόν τον τοµέα µέσω της συνεργασίας µε άλλους φορείς
αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες που επιθυµούν να υποστηρίξουν
των κέντρων καταπολέµησης βίας, κ.λπ.) ή µε τοπικούς φορείς

έλλειψη υπηρεσιών παιδικής µέριµνας στην περιοχή πρέπει
συζητηθεί κατά τη διάρκεια συσκέψεων υπεράσπισης µε

θεσµούς προκειµένου να δοθεί η απαιτούµενη προσοχή στο πώς
γυναικών (επίσης για όσους/ες επιθυµούν να απεµπλακούν
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ενεργά στην οικοδόµηση της 

δηµόσιες εγκαταστάσεις 
και ή το κόστος είναι τόσο 
έχουν πρόσβαση σε αυτές 

όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 
παιδιών δηλαδή η φροντίδα 
και τουλάχιστον 90% για τα 
εξακολουθούν να υπάρχουν 
παιδιά κάτω των 3 ετών. Ο 

έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
συµµετέχει στο Έργο WE 

στόχους της ΕΕ και για τις δύο 
την ηλικία των 3-5 ετών. Η 

στόχο της ΕΕ και για τις δύο 

, 2014 

Κάτω των 3 ετών 

11% 

13% 

37% 

23% 

28% 

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-

συµβάλουν στη βελτίωση 
απασχόλησης Για κοινωνικούς και 

πραγµατοποιείται κυρίως από 
επαγγελµατικής τους πορεία. 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
οικονοµικής ανεξαρτησίας 
Συντρόφων (ΒΕΣ), καθώς 
θέλουµε να επιτύχουµε. 

καταπολέµησης της βίας που δεν 
υποστηρίζουν, λόγω έλλειψης 

οικοδοµήσουν στρατηγικές 
άλλους φορείς (Π.χ. ΜΚΟ 

επιθυµούν να υποστηρίξουν τις 
µε τοπικούς φορείς. 

περιοχή πρέπει να είναι ένα 
υπεράσπισης µε τοπικούς / 

προσοχή στο πώς η οικονοµική 
απεµπλακούν από τη Βία 



 

 

µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
υπηρεσιών. 
 

Καλή Πρακτική: Κέντρο
 

Εκτός από την υποστήριξη
ενδοοικογενειακής βίας µπορούν
∆ηµιουργικές ∆ραστηριότητες
εργαζόµενων, που επιθυµούν
κατάρτισης. 
 

1. Κέντρο ∆ηµιουργικής
Αυτή η δοµή λειτουργεί από
απασχόληση των παιδιών και
γυναικών που εργάζονται το
Φιλοξενεί περίπου 25 παιδιά
την ηµέρα, από τις 13:00 έως
 
Αυτή η δοµή συγκεντρώνει χρήµατα
1) Από τον προϋπολογισµό
λειτουργικών εξόδων. 
2) Περιφερειακές Αρχές, µέσω
παιδιών 
3) Οι γονείς, στις περιπτώσεις
έχουν πέσει θύµατα βίας. Αυτές
ως δικαιούχοι για τα παιδιά
κόστος. 
Οι εργαζόµενες είναι 4 γυναίκες
απασχόλησης και η 1 εκτελεί
Ετήσιο λειτουργικό κόστος
 

2. Βρεφικός Σταθµός
 

Το τµήµα αυτό λειτουργεί στο
παιδιά ηλικίας από 2 µηνών έως
∆ήµου στην πόλη της Καρδίτσας
η δοµή χρηµατοδοτείται από
προγράµµατος. 
Οι γονείς δεν καταβάλλουν
προτεραιότητα ως δικαιούχοι
κόστος. 
Οι εργαζόµενες είναι 4 γυναίκες
εκτελεί χρέη καθαρίστριας
Ετήσιο λειτουργικό κόστος

Στέγαση: βέλτιστες πρακτικές

Η στέγαση είναι ένα βασικό στοιχείο
των γυναικών που επιβιώνουν
ως πρώτη αντίδραση έκτακτης
προσφέρει έναν ασφαλή χώρο

Ερωτικών Συντρόφων), µπορεί να παρεµποδιστεί από την απουσία

Πρακτική: Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, Υπηρεσίες φύλαξης

υποστήριξη του Τµήµατος Απασχόλησης, οι γυναίκες που
ενδοοικογενειακής βίας µπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη «Γωνιά

∆ραστηριότητες» και τον παιδικό σταθµό που φιλοξενεί παιδιά
που επιθυµούν να εργαστούν και γυναικών που παρακολούθησαν

∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
λειτουργεί από το 1993, είναι αρχικά η εναλλακτική δηµιουργική
των παιδιών και σήµερα καλύπτει τις ανάγκες φροντίδας
ργάζονται το απόγευµα ή είναι δικαιούχοι άλλων κατηγοριών

περίπου παιδιά προσχολικής ηλικίας κάθε χρόνο από 2,5 έως
τις 13:00 έως τις 21:00 καθηµερινά. 

συγκεντρώνει χρήµατα από 3 διαφορετικά µέρη: 
προϋπολογισµό του ΚΓΚ, αυτό καλύπτει και το µεγαλύτερο

Περιφερειακές Αρχές, µέσω της υλοποίησης ενός έργου, το οποίο καλύπτει

στις περιπτώσεις που δεν ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες όπως
θύµατα βίας. Αυτές οι γυναίκες έχουν πάντα προτεραιότητα
για τα παιδιά τους, καθώς επίσης και δεν επιβαρύνονται

είναι γυναίκες, 3 από αυτές αποτελούν το εκπαιδευτικό
και η εκτελεί χρέη καθαρίστριας 5 ώρες / ηµέρα. 

λειτουργικό κόστος: 70.000 € (κατ΄ εκτίµηση). 

Βρεφικός Σταθµός 

λειτουργεί στο ∆ήµο Καρδίτσας από το Σεπτέµβριο του
από µηνών έως 2,5 ετών και είναι το πρώτο και µοναδικό

πόλη της Καρδίτσας. Λειτουργεί από τις 6.30 - 14.30 κάθε εργάσιµη
χρηµατοδοτείται από την Περιφερειακή Αρχή, µέσω της

καταβάλλουν καµία εισφορά. Οι µητέρες - θύµατα βίας
ως δικαιούχοι των παιδιών τους και δεν επιβαρύνονται

είναι 4 γυναίκες, 3 από αυτές βρεφονηπιοκόµοι, πλήρους
καθαρίστριας 5 ώρες / ηµέρα. 

λειτουργικό κόστος: 60.000 € (κατ΄ εκτίµηση). 

βέλτιστες πρακτικές 

ένα βασικό στοιχείο για την προώθηση της οικονοµικής ανεξαρτησίας
που επιβιώνουν από τη Βία µεταξύ Ερωτικών Συντρόφων

αντίδραση έκτακτης ανάγκης, η στέγαση µπορεί στην πραγµατικότητα
αλή χώρο για τις γυναίκες που επιθυµούν να βγουν
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από την απουσία επαρκών 

Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών 

γυναίκες που πέφτουν θύµατα 
από τη «Γωνιά των Παιδιών για 

που φιλοξενεί παιδιά γυναικών ήδη 
ρακολούθησαν προγράµµατα 

εναλλακτική δηµιουργική βραδινή 
ανάγκες φροντίδας των παιδιών των 
άλλων κατηγοριών του Κέντρου. 
χρόνο από 2,5 έως 5 ετών, οκτώ ώρες 

και το µεγαλύτερο µέρος των 

το οποίο καλύπτει τη διαµονή 7 

υάλωτες οµάδες, όπως οι γυναίκες που 
προτεραιότητα και γίνονται δεκτές 
επιβαρύνονται µε οποιοδήποτε 

εκπαιδευτικό προσωπικό πλήρους 

Σεπτέµβριο του 2002. Φιλοξενεί 20 
και µοναδικό υπό την αιγίδα του 

κάθε εργάσιµη ηµέρα. Αυτή 
µέσω της υλοποίησης ενός 

θύµατα βίας - έχουν πάντα 
επιβαρύνονται µε οποιοδήποτε 

ι πλήρους απασχόλησης, η 1 

οικονοµικής ανεξαρτησίας 
Συντρόφων (ΒΕΣ). Ειδικά 
στην πραγµατικότητα να 

επιθυµούν να βγουν από βίαιες 



 

 

σχέσεις. Τα κέντρα καταπολέµησης
συχνά αντιµετωπίζουν το πρόβληµα
υποστηρίζουν. Σ΄ αυτή την περίπτωση
οργανισµούς και φορείς, καθώς
οικονοµικά προσιτών κατοικιών
Συντρόφων (ΒΕΣ). Οι περιπτώσεις
κοινωνικής στέγασης, που
αντιµετώπισης βίας και που αντιµετωπίζουν
 
Μεταβατική φιλοξενία - ∆ήµος

∆υνητικοί χρήστες Άτοµα
•

•
•
•

Σύντοµη 
περιγραφή του 
Έργου  

Το Ινστιτούτο
που ίδρυσε
Paolo Serra Zanetti, 
αποκλεισµού
ASP και
Οι ενώσεις
οποίες
τουλάχιστον
∆ήµου
ανταποκρίνονται
προτάσεων
συνθήκες
Το έργο
• 

• 

Κάθε Ένωση
όριο διαµερισµάτων
(βραχυπρόθεσµη
Οι Ενώσεις
• 

• 

κέντρα καταπολέµησης της βίας δε λειτουργούν όλα ως καταφύγιο
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της παροχής ασφαλούς στέγης για τις

Σ΄ αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να συνεργαστούν
και φορείς, καθώς και µε λόµπι για την παροχή προσωρινών
προσιτών κατοικιών για γυναίκες επιζώντες Βίας µεταξύ

Οι περιπτώσεις που παρουσιάζονται παρακάτω είναι
στέγασης που µπορούν να αποτελέσουν έµπνευση για
βίας και που αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα. 

∆ήµος της Μπολόνια  

Άτοµα σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού: 
• Ενήλικες που βγαίνουν από τη φυλακή ή είναι
άδεια. 

• Ενήλικες σε µειονεκτικές κοινωνικές συνθήκες
• Ανύπαντρες γυναίκες µε ανήλικο τέκνο. 
• Οι άνθρωποι µόλις 18 ή οι νέοι που εγκαταλείπουν
βοήθειας. 

Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ενσωµάτωσης "Don Paolo Serra Zanetti" 
που ίδρυσε ο ∆ήµος της Μπολόνια µε την κληροδότηµα
Paolo Serra Zanetti, παρέχει 9 κατοικίες για ενήλικες
αποκλεισµού. Οι 2 παρέχονται από την εταιρεία
ASP και οι 7 είναι ιδιοκτησία του δήµου της Μπολόνια
Οι ενώσεις κοινωνικής προσφοράς και οι εθελοντικές
οποίες, µεµονωµένα ή από κοινού, που έχουν
τουλάχιστον έξι µήνες στον κατάλογο των Ελεύθερων
∆ήµου της Μπολόνια στο Θεµατικό Τµήµα Κοινωνικής
ανταποκρίνονται στη δηµόσια πρόσκληση υποβολής
προτάσεων για έργα / πρωτοβουλίες που προορίζονται
συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού. 
Το έργο προβλέπει την εκχώρηση: 

 2 διαµερισµάτων σε ενώσεις που προβλέπουν
απευθύνονται σε άτοµα µε απρόβλεπτες
βραχυπρόθεσµης στέγασης, έως και έξι µήνες
βγαίνουν από το νοσοκοµείο ή είναι σε προσωρινή
φυλακή και δεν µπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια

 7 διαµερίσµατα σε ενώσεις που προβλέπουν
απευθύνονται σε άτοµα που χρειάζονται τόπο
συµµετέχουν σε προγράµµατα µακροπρόθεσµης
ένταξης (18-24 µήνες). 

Κάθε Ένωση µπορεί να αναλάβει την διαχείριση τριών
όριο διαµερισµάτων, ακόµη και µε διαφορετικές
βραχυπρόθεσµη και µακροχρόνια διαµονή). 
Οι Ενώσεις πρέπει: 

 Να συµµετέχουν σε οµάδα εργασίας που συντονίζεται
ίδρυµα. 

 Να αναλάβει δραστηριότητες υποδοχής και
επιµέρους προγράµµατα που αποσκοπούν στην
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λειτουργούν όλα ως καταφύγιο και 
στέγης για τις γυναίκες που 
συνεργαστούν µε άλλους 
παροχή προσωρινών και 
Βίας µεταξύ Ερωτικών 

παρακάτω είναι παραδείγµατα 
έµπνευση για τα κέντρα 

φυλακή ή είναι σε προσωρινή 

κοινωνικές συνθήκες. 

νέοι που εγκαταλείπουν δοµές 

Ενσωµάτωσης "Don Paolo Serra Zanetti" 
µε την κληροδότηµα του Don 

κατοικίες για ενήλικες σε συνθήκες 
την εταιρεία Poveri Vergognosi 

δήµου της Μπολόνια. 
και οι εθελοντικές ενώσεις, οι 

κοινού που έχουν εγγραφεί για 
των Ελεύθερων Συλλόγων του 

Κοινωνικής Πρόνοιας, 
πρόσκληση υποβολής προσφορών - 

που προορίζονται για άτοµα σε 

που προβλέπουν έργα που 
µε απρόβλεπτες ανάγκες 

και έξι µήνες (π.χ. οι πολίτες που 
είναι σε προσωρινή άδεια από τη 

επιστρέψουν στα σπίτια τους) 
που προβλέπουν έργα που 

χρειάζονται τόπο διαµονής και 
µακροπρόθεσµης κοινωνικής 

διαχείριση τριών κατ 'ανώτατο 
φορετικές τυπολογίες 

εργασίας που συντονίζεται από το 

υποδοχής και συνοδείας σε 
αποσκοπούν στην εργατική και 



 

 

• 

Περιγραφή της 
υπηρεσίας  

Το έργο
οποίες
συνέχεια
κατευθύνουν
στέγαστική
που θα
βραχείας
διάρκειας
Τα διαµερίσµατα
παραδοθ
απαιτούµενος
να µεταφέουν
Ενώσεων
τις Ενώσεις
αρχίσει
προσδιορίσουν
εισαγωγή
Οι Ενώσεις
δικαιούχους
συνεισφέρουν
τηρούν
προγράµµατά

∆ραστηριότητες Οι οργανώσεις
αυτόν
τα χρησιµοποιήσουν
τούτου
κατοικία
φορείς
υποδοχής
στην επιτυχή
άτοµα
πρόγραµµα
προσωρινές
επιλεγµένα
κοινωνικής
χρηστών
του ατόµου
τις αιτήσεις
κατάρτισης
µόνιµων
το άτοµο
 

Αποτελέσµατα Έχουν συναφθεί

κοινωνική ένταξη. 
 Να υποβάλλει τριµηνιαίες εκθέσεις σχετικά µε
έργου (για αξιολόγηση από το Ινστιτούτο
Ενσωµάτωσης, τους αντιπροσώπους της Poveri Vergognosi ASP 
και τις κοινωνικές υπηρεσίες). 

Το έργο είναι σε εξέλιξη και έχουν ήδη επιλεγεί
οποίες θα παραχωρηθούν δωρεάν στα διαµερίσµατα
συνέχεια θα δηµιουργήσουν εξατοµικευµένα προγράµµατα
κατευθύνουν τους χρήστες στην πλήρη κοινωνική
στέγαστική ένταξη. Οι ενώσεις θα υπογράψουν µια
που θα τους δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλευτούν
βραχείας διαµονής για 2 χρόνια και τα διαµερίσµατα
διάρκειας για 4 χρόνια. 
Τα διαµερίσµατα είναι 9 συνολικά: 6 έχουν ήδη παραδοθεί
παραδοθούν τον Αύγουστο του 2009, προκειµένου
απαιτούµενος χρόνος στους κατασκευαστές να τα
να µεταφέουν τους λογαριασµούς κοινής ωφέλιας
Ενώσεων (το ηλεκτρικό, το νερό και το φυσικό
τις Ενώσεις). Η υλοποίηση των προγραµµάτων στα
αρχίσει κατά τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου
προσδιορίσουν τους δικαιούχους των προγραµµάτων
εισαγωγή τους στα διαµερίσµατα. 
Οι Ενώσεις, στη συνέχεια, θα υπογράψουν συµβάσεις
δικαιούχους των προγραµµάτων, οι οποίοι
συνεισφέρουν στο κόστος συντήρησης των διαµερισµάτων
τηρούν τους κανόνες και να ολοκληρώσουν τα
προγράµµατά τους. 

Οι οργανώσεις που έχουν επιλεγεί έχουν ήδη πολύχρονη
αυτόν τον τοµέα και όλες διαθέτουν και άλλα διαµερίσµατα
τα χρησιµοποιήσουν σε προγράµµατα πρώτης
τούτου, τα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσουν
κατοικία είναι άτοµα που έχουν ήδη ξεκινήσει ένα
φορείς και θα επωφεληθούν από ένα δεύτερο, αυτόνοµο
υποδοχής. Αυτός είναι ένας θετικός παράγοντας
στην επιτυχή συµβίωση (κάθε διαµέρισµα µπορεί
άτοµα), αφού οι δικαιούχοι έχουν ήδη µοιραστεί
πρόγραµµα στα πρώτα διαµερίσµατα υποδοχής
προσωρινές και πρέπει να επιφέρουν ένα µκρό
επιλεγµένα έργα προβλέπουν ολοκληρωµένα
κοινωνικής ένταξης, µε διάφορα στάδια ανάλογα
χρηστών και αποσκοπούν στην επίτευξη της π
του ατόµου: από τη βοήθεια στις γραφειοκρατικές
τις αιτήσεις για έγγραφα σε προγράµµατα
κατάρτισης και ένταξης εργατικού δυναµικού ως
µόνιµων λύσεων στέγασης. Συνεπώς, στο τέλος του
το άτοµο θα µπορεί να εγκαταλείψει το χώρο για ένα

Έχουν συναφθεί συµφωνίες µε τις ακόλουθες επιλεγµένες
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εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο του 
το Ινστιτούτο Κοινωνικής 

αντιπροσώπους της Poveri Vergognosi ASP 

ήδη επιλεγεί οι ενώσεις στις 
στα διαµερίσµατα και στη 

εξατοµικευµένα προγράµµατα που θα 
πλήρη κοινωνική, εργατική και 
υπογράψουν µια σύµβαση χρήσης 
εκµεταλευτούν τα διαµερίσµατα 
τα διαµερίσµατα µεγαλύτερης 

έχουν ήδη παραδοθεί και 3 θα 
προκειµένου να δοθεί ο 

κατασκευαστές να τα παραδώσουν και 
κοινής ωφέλιας στα ονόµατα των 
και το φυσικό αέριο επιβαρύνουν 

προγραµµάτων στα διαµερίσµατα θα 
Σεπτεµβρίου. Οι Ενώσεις θα 
των προγραµµάτων για την 

υπογράψουν συµβάσεις µε τους 
οι οποίοι αναλαµβάνουν να 

συντήρησης των διαµερισµάτων, να 
ολοκληρώσουν τα εξατοµικευµένα 

έχουν ήδη πολύχρονη εµπειρία σ 
και άλλα διαµερίσµατα για να 

προγράµµατα πρώτης φιλοξενίας. Ως εκ 
χρησιµοποιήσουν τη µεταβατική 
ξεκινήσει ένα πρόγραµµα µε τις 
δεύτερο, αυτόνοµο πρόγραµµα 
παράγοντας που θα συµβάλει 

διαµέρισµα µπορεί να φιλοξενήσει 2-3 
έχουν ήδη µοιραστεί ένα κοινό 

διαµερίσµατα υποδοχής. Οι διαµονές είναι 
επιφέρουν ένα µκρό κέρδος. Τα 

ολοκληρωµένα προγράµµατα 
στάδια ανάλογα µε τις ανάγκες των 
επίτευξη της πλήρους αυτονοµίας 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και 
προγράµµατα επαγγελµατικής 

δυναµικού ως την αναζήτηση πιο 
στο τέλος του προγράµµατος, 

το χώρο για ένα νέο χρήστη. 

ακόλουθες επιλεγµένες ενώσεις: 



 

 

• 

• 

• 

• 

• 

  
Έργο του ∆ήµου της Μπολόνια
στέγασή τους  

∆υνητικοί χρήστες Οι µετανάστες
φθάνουν

κατασκηνώνουν

ποταµού

καιρό είχαν

το "Ferrhotel". 
έχουν στέγαση

το σχολείο

Σύντοµη 
περιγραφή του 
Έργου  

Ο ∆ήµος
αποσκοπούσε

ανάγκης

δοµές έκτα

Temporanea Gandhi", 
σε διαµερίσµατα
Οι δοµές
παραµονής

στην Ευρωπαϊκή

άδεια διαµονής

οργανώθηκαν

Υπηρεσιών

Οικογενειών

ανατέθηκαν

Το κριτήριο
της οικογενειακής
για τουλάχιστο
µετάβαση

 Την "AVOC" που θα δηµιουργήσει µεµονωµένα
διαµερίσµατα βραχείας διαµονής για ενήλικες
τη φυλακή. 

 Το "Villaggio del fanciullo" θα δηµιουργήσει
σε 2 διαµερίσµατα µεγαλύτερης διάρκειας για
και για νέους που εγκαταλείπουν τις δοµές υποστήριξης

 Η "Casa delle Donne per non subire violenza" 
µεµονωµένα έργα σε 2 διαµερίσµατα µακράς
ανύπαντρες γυναίκες µε ανήλικα παιδιά (ή παιδιά

 Η "Mondo Donna" θα δηµιουργήσει µεµονωµένα
διαµερίσµατα µεγαλύτερης διάρκειας για ανύπαντρες
ανήλικα παιδιά (ή παιδιά). 

 Η "Associazione Don Paolo Serra Zanetti" 
µεµονωµένα έργα σε 1 διαµέρισµα µεγαλύτερης
ενήλικες σε µειονεκτούσες κοινωνικές συνθήκες

της Μπολόνια για την παροχή βοήθειας σε οικογένειες Ροµά

Οι µετανάστες, ιδίως οι ρουµανικές οικογένειες Ροµά
φθάνουν στη Μπολόνια, κυρίως από την πόλη

κατασκηνώνουν σε µια παράνοµη παρακµιακή πόλη
ποταµού Ρένο. Κάποιοι, µετά την αποµάκρυνση της
καιρό είχαν προχωρήσει σε παράνοµη κατήληψη µιας
το "Ferrhotel". Το κύριο πρόβληµα της κοινότητας
έχουν στέγαση που θα επέτρεπε στα παιδιά τους να
το σχολείο και τους ενήλικες για να εισέλθουν στην

Ο ∆ήµος της Μπολόνια δηµιούργησε ένα πρόγραµµα
αποσκοπούσε, καταρχάς, στην αντιµετώπιση της κατάστασης
ανάγκης για τη φιλοξενία Ρουµάνων Ροµά. Το
δοµές έκτακτης ανάγκης, η "Villa Salus" και η
Temporanea Gandhi", που θα προωθούσαν τη στέγαση
σε διαµερίσµατα. 
Οι δοµές προορίζονταν για νόµιµους ρουµάνους
παραµονής. Από την 1η Ιανουαρίου 2007, µε την είσοδο
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ρουµάνοι πολίτες δεν
άδεια διαµονής για είσοδο και διαµονή στο ιταλικό
οργανώθηκαν από το ∆ήµο µε τη συµµετοχή διάφορων
Υπηρεσιών (Τοµέας Ασφαλείας, Κοινωνικής Υπηρεσίας
Οικογενειών κλπ.), ενώ οι παρεχόµενες υπηρεσίες
ανατέθηκαν σε εξωτερικούς συνεργάτες. 
Το κριτήριο ένταξης στα διαµερίσµατα ήταν ότι τουλάχιστον
της οικογενειακής µονάδας θα έπρεπε να έχει µόνιµη
για τουλάχιστον 3 µε 4 χρόνια. Η στήριξη των οικογενειών
µετάβαση από τις δοµές στα διαµερίσµατα
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δηµιουργήσει µεµονωµένα έργα στα 2 
για ενήλικες που βγαίνουν από 

δηµιουργήσει µεµονωµένα έργα 
διάρκειας για υπερήλικα άτοµα 
τις δοµές υποστήριξης. 

 "Casa delle Donne per non subire violenza" θα δηµιουργήσει 
διαµερίσµατα µακράς διαρκείας για 

παιδιά ή παιδιά). 
δηµιουργήσει µεµονωµένα έργα σε 2 
διάρκειας για ανύπαντρες γυναίκες µε 

ssociazione Don Paolo Serra Zanetti" θα δηµιουργήσει 
διαµέρισµα µεγαλύτερης διάρκειας για 
κοινωνικές συνθήκες. 

οικογένειες Ροµά και την 

οικογένειες Ροµά, µε παιδιά που 
από την πόλη Craiova, και 

παρακµιακή πόλη κατά µήκος του 
αποµάκρυνση της παραγκούπολης, για 

κατήληψη µιας ιδιωτικής δοµής, 
της κοινότητας των Ροµά ήταν να 
παιδιά τους να παρακολουθήσουν 
λθουν στην αγορά εργασίας. 

ένα πρόγραµµα φιλοξενίας που 
αντιµετώπιση της κατάστασης έκτακτης 

Ροµά Το 2005 ιδρύθηκαν δύο 
και η "Residenza Sociale 

προωθούσαν τη στέγαση των οικογενειών 

νόµιµους ρουµάνους Ροµά µε άδεια 
µε την είσοδο της Ρουµανίας 

Ρουµάνοι πολίτες δεν χρειάζονται πλέον 
διαµονή στο ιταλικό έδαφος. Οι δοµές 

συµµετοχή διάφορων ∆ηµοτικών 
Κοινωνικής Υπηρεσίας Ανηλίκων και 

παρεχόµενες υπηρεσίες εντός της δοµής 

ήταν ότι τουλάχιστον ένα µέλος 
να έχει µόνιµη σύµβαση εργασίας 

στήριξη των οικογενειών Ροµά για 
διαµερίσµατα ανατέθηκε στον 



 

 

Συνεταιρισµό

Romagna, 
Vergognosi ASP 
τοποθέτηση

Περιγραφή της 
υπηρεσίας  

Οι οικογένειες
επωφεληθεί

τοποθέτηση

υπηρεσία

Servizio Integrazione Intercultural Centre (
Ενσωµάτωσης

τον προγραµµατισµό
στον ∆ήµο

Οι οικογένειες
χρόνια

προβλέπεται

ενοικίου

τις οικογένειες

∆ραστηριότητες Το πρόγραµµα
σχεδιάστηκε

ένταξη

φορά Εκτός

υποστηρίζει

την ευθύνη
εξετάζον

τις οικογένειες
που µπορεί
συγκρούσεις

των λογαριασµών
οικιακών

Αποτελέσµατα Το πρόγραµµα
αριθµού

οικογένειες

άτοµα

προέρχονται

ήταν

Τα ενοι
τους, θα
ανάπτυξης

ενσωµάτωσης

άµεσα

αναλαµβάνοντας

 

Συνεταιρισµό «La piccola Carovana». Η ACER 
Romagna, ασχολείται µε τη συντήρηση των κατοικιών
Vergognosi ASP επιβλέπει την κοινωνική διαχείριση

τοποθέτηση στα διαµερίσµατα. 

Οι οικογένειες Ροµά, που πληρούν τις απαραίτητες
επωφεληθεί και από άλλο ένα πρόγραµµα που
τοποθέτηση τους σε καταλύµατα. Ο ∆ήµος της Μπολόνια
υπηρεσία αυτή στον Συνεταιρισµό «La piccola Carovana», 
Servizio Integrazione Intercultural Centre (Υπηρεσία

Ενσωµάτωσης) του ∆ήµου, ασχολείται µε τη συγκέντρωση
τον προγραµµατισµό των υπηρεσιών. Τα διαµερίσµατα
στον ∆ήµο αλλά έχουν ενοικιαστεί. 
Οι οικογένειες Ροµά µπορούν να παραµείνουν στα
χρόνια, δηλαδή τη µέγιστη διάρκεια απευθείας
προβλέπεται µεταξύ του ∆ήµου και των ιδιοκτητών
ενοικίου κατά τη διάρκεια αυτών των πρώτων 4 ετών
τις οικογένειες Ροµά, ενώ το υπόλοιπο από το ∆ήµο

Το πρόγραµµα που συνοδεύει την τοποθέτηση σε καταλύµατα
σχεδιάστηκε για να επιτρέψει τη σταδιακή κοινωνική
ένταξη νοµάδων, που ως επί το πλείστον ζουν σε διαµέρισµα
φορά. Εκτός από την ουσιαστική απόκτηση στέγης
υποστηρίζει τη σταδιακή ανάπτυξη των δικαιούχων
την ευθύνη. Μια οµάδα ειδικών, επισκέπτεται περιοδικά
εξετάζοντας τυχόν συγκρούσεις µε τους γείτονες αλλά
τις οικογένειες και τους βοηθά σε διάφορες πτυχές οικιακής
που µπορεί να είναι πολύπλοκες γι' αυτούς και να δηµιουργήσουν
συγκρούσεις (από τους κανονισµούς συγκυριαρχίας
των λογαριασµών, το σεβασµό στις ώρες κοινής ησυχίας
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών). 

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε την ένταξη 44 οικογενειών
αριθµού 198 ατόµων σε διαµερίσµατα. Οι 27 
οικογένειες που προέρχονταν από τη δοµή "Villa Salus", 
άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων και 57 ανήλικων
προέρχονται από τη δοµή της "Residenza Sociale Temporanea Gandhi" 
ήταν 17, µε συνολικά 73 άτοµα (δεν υπάρχουν στοιχεία
Τα ενοικιαστήρια εξακολουθούν να ισχύουν. Μετά
τους, θα είναι δυνατό και επιθυµητό, στο πλαίσιο
ανάπτυξης της αυτονοµίας και της πραγµατικής κοινωνικής
ενσωµάτωσης των κατοικιών, οι οικογενειακές µονάδες
άµεσα νέες συµβάσεις µε τους ιδιοκτήτες

αναλαµβάνοντας το συνολικό κόστος του µισθώµατος
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Η ACER - Azienda Casa Emilia 
συντήρηση των κατοικιών, ενώ η Poveri 

κοινωνική διαχείριση για την 

απαραίτητες προϋποθέσεις έχουν 
πρόγραµµα που συνοδεύει την 

της Μπολόνια ανέθεσε την 
 «La piccola Carovana», ενώ η 

Υπηρεσία ∆ιαπολιτισµικής 
ασχολείται µε τη συγκέντρωση πόρων και 

ιαµερίσµατα δεν ανήκουν 

παραµείνουν στα διαµερίσµατα για 4 
διάρκεια απευθείας σύµβασης που 

των ιδιοκτητών. Το 50% του 
πρώτων 4 ετών καταβάλλεται από 
από το ∆ήµο. 

τοποθέτηση σε καταλύµατα 
σταδιακή κοινωνική και οικιακή 
πλείστον ζουν σε διαµέρισµα για πρώτη 
απόκτηση στέγης, η υπηρεσία 

δικαιούχων στην αυτονοµία και 
επισκέπτεται περιοδικά τις οικογένειες, 
τους γείτονες αλλά και µε τις ίδιες 
διάφορες πτυχές οικιακής διαχείρισης 
αυτούς και να δηµιουργήσουν 
συγκυριαρχίας µέχρι την πληρωµή 
ώρες κοινής ησυχίας και τη χρήση 

ένταξη 44 οικογενειών, συνολικού 
διαµερίσµατα Οι 27 από αυτές ήταν 

δοµή "Villa Salus", συνολικά 125 
ανήλικων. Οι οικογένειες που 

 "Residenza Sociale Temporanea Gandhi" 
υπάρχουν στοιχεία για ανηλίκους). 
ισχύουν Μετά τη λήξη της ισχύος 
στο πλαίσιο του προγράµµατος 

πραγµατικής κοινωνικής ένταξης και 
οικογενειακές µονάδες να υπογράψουν 

ιδιοκτήτες των καταλυµάτων, 
του µισθώµατος. 



 

 

Έργο «Υγεία» - Μπολόνια

∆υνητικοί χρήστες Ηλικιωµένοι

Σύντοµη 
περιγραφή του 
Έργου  

Το έργο
ουτοπικού

κανείς

ισχυρές

Edificatrice Giuseppe Dozza, 
ιδιοκτησίας

προσφορά

στεγαστικών

και τα άτοµα
γκέτο

κοινωνικότητας

Περιγραφή της 
υπηρεσίας  

Το έργο
dell'Arcoveggio 
ιδιαίτερη

Βρέθηκαν

αρκετά

κατασκευαστεί

ηλεκτρισµό

Πολλές

ώστε να

λουτρού

των διαστάσεων
περιπτώσεις

µεταξύ

κοντά

και ενός
«BRICK» (
Κανονισµών

συνθήκες

∆ραστηριότητες Ένα αναπόσπαστο
Tempo), 
όχι µόνο
ενθαρρύνει

την οικοδόµηση
συγκροτήµατος

Συνεταιρισµού

Αποτελέσµατα Οι οικοδοµικές

ολοκληρώθηκαν

κτίρια

Μπολόνια 

Ηλικιωµένοι, νεαρά ζευγάρια και άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Το έργο «Υγεία», παίρνει το όνοµά του από µια ιδέα
ουτοπικού του 19ου αιώνα που φαντάστηκε µια πόλη
κανείς να ζήσει χωρίς το βάρος της διατήρησης του
ισχυρές πράξεις αλληλεγγύης µεταξύ των κατοίκων
Edificatrice Giuseppe Dozza, ένας συλλογικός

ιδιοκτησίας, προσπάθησε να επαναφέρει αυτή την
προσφορά στο ∆ήµο της Μπολόνια το 1999 µε στόχο
στεγαστικών πρωτοβουλιών για τους ηλικιωµένους
ι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Η ιδέα ήταν να κατασκευαστεί

γκέτο για µια οµάδα, αλλά ένας τόπος

κοινωνικότητας. 

Το έργο Hygeia πραγµατοποιήθηκε µε την κατασκευή
dell'Arcoveggio της Μπολόνια, 80 νέων ενοικιαζόµενων
ιδιαίτερη τεχνική και καινοτοµική κατασκευή: "το σπίτι
Βρέθηκαν λύσεις που επέτρεψαν τη διεύρυνση ορισµένων
αρκετά απλές διαδικασίες, χρησιµοποιώντας χώρους
κατασκευαστεί αρχικά για κοινή χρήση. Αυτοί οι
ηλεκτρισµό και άλλες παροχές και συνδέθηκαν µε τις
Πολλές παρακείµενες κατοικίες είναι οργανωµένες
ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή ενός υπνοδωµατίου
λουτρού όπου µια αλλαγή στην οικογένεια καθιστά
των διαστάσεων του ενός προς όφελος του άλλου
περιπτώσεις προβλέπεται επίσης η δυνατότητα
µεταξύ µιας µεγαλύτερης κατοικίας και µιας µικρότερης
κοντά, ευνοώντας έτσι τη συγκατοίκηση µεταξύ µιας
και ενός ηλικιωµένου. Το έργο ικανοποιεί τις απαιτήσεις
«BRICK» (Πειραµατικό Πρόγραµµα Αειφόρων

Κανονισµών για την πόλη της Μπολόνια), που
συνθήκες φυσικής ευεξίας καθώς και µειωµένη κατανάλωση

Ένα αναπόσπαστο µέρος του έργου είναι η Τράπεζα
Tempo), η οποία επεκτάθηκε και στα 5.000 µέλη του
όχι µόνο στους κατοίκους της οδού Via dell'Arcoveggio. 
ενθαρρύνει την ανταλλαγή χρόνου µεταξύ των µελών
την οικοδόµηση ενός δικτύου αλληλεγγύης µεταξύ
συγκροτήµατος και ολόκληρης της συνεταιριστικής

Συνεταιρισµού. 

Οι οικοδοµικές εργασίες άρχισαν την άνο

ολοκληρώθηκαν το 2006. Το συγκρότηµα κατοικιών
κτίρια µε πάνω από 80 κατοικίες, θέση θυρωρού
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άτοµα µε ειδικές ανάγκες 

του από µια ιδέα ενός βρετανικού 
φαντάστηκε µια πόλη όπου θα µπορούσε 

διατήρησης του σπιτιού του και µε 
των κατοίκων. Η Cooperativa 

ένας συλλογικός συνεταιρισµός 
επαναφέρει αυτή την ιδέα, υποβάλλοντας 

το 1999 µε στόχο τη δηµιουργία 
ηλικιωµένους, τα νεαρά ζευγάρια 

ιδέα ήταν να κατασκευαστεί, όχι ένα 
ένας τόπος ολοκλήρωσης και 

µε την κατασκευή στην οδό Via 
νέων ενοικιαζόµενων κατοικιών µε 

κατασκευή: "το σπίτι που µεγαλώνει". 
διεύρυνση ορισµένων κατοικιών, µε 

χρησιµοποιώντας χώρους που έχουν ήδη 
χρήση Αυτοί οι χώροι, είχαν ήδη 
συνδέθηκαν µε τις νές κατοικίες. 

οργανωµένες και εξοπλισµένες 
ενός υπνοδωµατίου ή ενός δεύτερου 

οικογένεια καθιστά χρήσιµη τη µείωση 
όφελος του άλλου. Σε ορισµένες 
δυνατότητα απευθείας σύνδεσης 
και µιας µικρότερης που βρίσκεται 

συγκατοίκηση µεταξύ µιας νέας οικογένειας 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρότασης 

Πρόγραµµα Αειφόρων Οικοδοµικών 
Μπολόνια), που εγγυάται ιδανικές 
µειωµένη κατανάλωση ενέργειας. 

είναι η Τράπεζα Χρόνου (Banca del 
µέλη του Συνεταιρισµού και 

οδού Via dell'Arcoveggio. Αυτό 
µεταξύ των µελών, διευκολύνοντας 

αλληλεγγύης µεταξύ των κατοίκων του 
της συνεταιριστικής βάσης του 

την άνοιξη του 2002 και 
συγκρότηµα κατοικιών περιλαµβάνει 4 

θέση θυρωρού, 4 κοινόχρηστους 



 

 

χώρους

χώρο ανάγνωσης

µπορεί

κατόπιν

 
Ένα ολοκληρωµένο έργο κοινωνικής

∆υνητικοί χρήστες Η έλλειψη
οδήγησε

Συγκεκριµένα

καθώς

Για τους
πρόβληµα

δίκτυο

Από το
55 ιταλικές
των µέσων
αποτέλεσµα

πλαισίου

να στεγαστούν

Σύντοµη 
περιγραφή του 
Έργου  

Το Vil
φιλανθρωπικό

πολεοδοµική

κερδοσκοπικούς

υπηρεσιών

κατοικίες

ξενώνα

σειρά

χρησιµοποιηθούν

Οι εθελοντικές
διαχείριση

οικογένειες

υποστήριξης

φιλανθρωπικό

συµπεριλαµβανοµένης

συµφωνία

«χωριό
οικοδόµησή

αυτοδύναµο

Περιγραφή της 
υπηρεσίας  

Οι οικογένειες
θέµατα

χώρους, χώρο για πάρτι και συλλογικά παιχνίδια τηλεόραση

χώρο ανάγνωσης και συνοµιλίας, καθώς και ένα
µπορεί να φιλοξενήσει έως και 15 παιδιά, το οποίο
κατόπιν συµφωνίας µε τον ∆ήµο της Μπολόνια. 

ολοκληρωµένο έργο κοινωνικής στέγασης: Villaggio Barona, Milan

Η έλλειψη δηµοσίων πολιτικών στέγασης τις τελευταίες

οδήγησε σε µια κατάσταση ευρείας ανησυχίας µεταξύ
Συγκεκριµένα, οι οικογένειες µε χαµηλά και πολύ
καθώς και οι µετανάστες είναι οι οµάδες που πλήττονται
Για τους µετανάστες, το πρόβληµα στέγασης
πρόβληµα της εργασίας και της ένταξης στην τοπική
δίκτυο παροχής υπηρεσιών. 

Από το 2003, 25 ξένες οικογένειες ζουν στο «Villaggio Barona» 
55 ιταλικές οικογένειες σε κατοικίες που ενοικιάζονται
των µέσων επιπέδων της αγοράς. Πολλές από αυτές
αποτέλεσµα της ύπαρξης ενός σπιτιού και ενός
πλαισίου, κατάφεραν να αναπτύξουν την εργασιακή
να στεγαστούν. 

Το Vil laggio Barona είναι µια κατακευή που υποστηρίζετε
φιλανθρωπικό ίδρυµα (ιδιοκτήτης της περιοχής που
πολεοδοµική ανάπτυξη) και από ορισµένους

κερδοσκοπικούς οργανισµούς που ασχολούνται µε
υπηρεσιών που υπάρχουν στο χωριό. Επίσης
κατοικίες µε µειωµένο ενοίκιο. Το χωριό διαθέτει
ξενώνα χαµηλού κόστους για φοιτητές και νέους
σειρά από υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας

χρησιµοποιηθούν και από την πόλη και ένα δηµόσιο

Οι εθελοντικές και συνεταιριστικές οργανώσεις που
διαχείριση των διαφόρων υπηρεσιών παρέχουν
οικογένειες που βρίσκονται σε µεγαλύτερη δυσκολία
υποστήριξης ικανό να συνδράµει στις διάφορες πτυχές
φιλανθρωπικό ίδρυµα συντονίζει τις διάφορες

συµπεριλαµβανοµένης της διάθεσης των κατοικιών
συµφωνία που υπεγράφη µε τον ∆ήµο του Μιλάνου
χωριό» δεν έχει επωφεληθεί από δηµόσιους πόρ
οικοδόµησή του ούτε για τη λειτουργία του
αυτοδύναµο. 

Οι οικογένειες που φιλοξενούνται στα διαµερίσµατα
θέµατα διαχείρισης από άλλες οικογένειες που ζουν
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παιχνίδια, τηλεόραση, παιχνίδια, 
καθώς και ένα µίνι νηπιαγωγείο που 
παιδιά το οποίο θα λειτουργήσει 

 

: Villaggio Barona, Milan  

τις τελευταίες δεκαετίες 
ανησυχίας µεταξύ του πληθυσµού. 

χαµηλά και πολύ χαµηλά εισοδήµατα, 
οµάδες που πλήττονται περισσότερο. 

στέγασης συνδυάζεται µε το 
ένταξης στην τοπική κοινότητα και το 

ζουν στο «Villaggio Barona» µαζί µε 
που ενοικιάζονται στο ένα τρίτο 

Πολλές από αυτές τις οικογένειες, ως 
σπιτιού και ενός φιλικού κοινωνικού 

την εργασιακή τους αυτονοµία και 

κατακευή που υποστηρίζετε από ένα 
περιοχής που επηρεάζεται από την 

από ορισµένους τοπικούς µη 
ασχολούνται µε τη διαχείριση των 
χωριό Επίσης, εκεί προσφέρονται 
χωριό διαθέτει ένα ολοκληρωµένο 

φοιτητές και νέους εργαζόµενους, µια 
πρόνοιας που µπορούν να 
ένα δηµόσιο πάρκο.  

οργανώσεις που εµπλέκονται στη 
παρέχουν στα άτοµα και τις 

µεγαλύτερη δυσκολία ένα δίκτυο 
ς διάφορες πτυχές της ζωής. Το 
τις διάφορες δραστηριότητες, 
των κατοικιών, µέσα από µια 

∆ήµο του Μιλάνου. Ολόκληρο το 
δηµόσιους πόρους ούτε για την 

λειτουργία του: είναι οικονοµικά 

διαµερίσµατα υποστηρίζονται σε 
οικογένειες που ζουν στο χωριό. Οι 



 

 

υπηρεσίες

είναι στοχευόµενες

χρησιµοποιηθούν

υποστηρίζεται

συγκεντρώνε

υποστήριξη

∆ραστηριότητες Προσανατολισµός

περιφερειακών

"κατοίκου
έχουν βρει

όλους

υπηρεσιών

Αποτελέσµατα Το χωριό
80 οικογένειες
υπολογίζουν

ευκαιρία

δυσκολίες

ζουν στην
και πολιτιστικά
Μιλάνου

 
 
 

A2. Εργαλεία για την

 
Η απόκτηση δεξιοτήτων καθοδήγησης
στόχους του έργου, οι κοινωνικοί
σύνολο δεξιοτήτων, προκειµένου
θέση εργασίας τους. 
Για τους σκοπούς του έργου
οικοδόµηση καλής σχέσης ή
ακρόασης, η χρήση της διαίσθηση
υποστηρικτική ανατροφοδότηση
βασικές δεξιότητες coaching

υπηρεσίες για τους ηλικιωµένους, τα παιδιά και τα
είναι στοχευόµενες στην περιοχή, αλλά µπορούν
χρησιµοποιηθούν και από τις οικογένειες που ζουν
υποστηρίζεται, στο πλαίσιο ενός στρατηγικού

συγκεντρώνει τους διαθέσιµους πόρους της

υποστήριξη της τοπικής ευηµερίας και των υπηρεσιών

Προσανατολισµός και συνοδεία στο σύστηµα
περιφερειακών υπηρεσιών µετά από την τυπική
κατοίκου". Περίπου δέκα από τις οικογένειες που
έχουν βρει εργασία στο ίδιο το χωριό και η καθηµερινή
όλους, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των

υπηρεσιών των εθελοντών. 

Το χωριό «Villaggio Barona» στεγάζει συνολικά περίπου
80 οικογένειες έχουν σύµβαση κανονικής µίσθωσης
υπολογίζουν στο δίκτυο τοπικής υποστήριξης σε περίπτωση
ευκαιρία δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε άτοµα
δυσκολίες. Το χωριό θεωρείται ως πόρος και ευκαιρία
ζουν στην περιοχή και αντιπροσωπεύει σήµερα ένα
και πολιτιστικά σηµεία αναφοράς για τη νότια ζώνη

Μιλάνου. 

Εργαλεία για την κατάρτιση των εκπαιδευτών (ανάπτυξη
ικανοτήτων coaching) 

καθοδήγησης (coaching) είναι µια µακρά διαδικασία
έργου οι κοινωνικοί λειτουργοί θα χρειαστούν ιδιαίτερα ένα βασικό

προκειµένου να βελτιωθεί η εξειδίκευσή τους αναφορικά

του έργου WEGO! οι ζητούµενες ικανότητες για coaching
καλής σχέσης ή «δεσµών»· η απόκτηση διαφορετικών επιπ

διαίσθησης, το να θέτουµε ερωτήσεις και να παρέχουµε
ατροφοδότηση. Ακολουθεί µια σύντοµη εκπαίδευση σχετικά

coaching 
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παιδιά και τα άτοµα µε αναπηρίες 
αλλά µπορούν, αν χρειαστεί, να 

οικογένειες που ζουν στο χωριό. Αυτό 
στρατηγικού δικτύου που 

πόρους της περιοχής για την 
των υπηρεσιών γειτνίασης. 

σύστηµα των δηµόσιων και 
από την τυπική αναγνώριση ως 
οικογένειες που ζουν στις κατοικίες 
και η καθηµερινή επαφή τους µε 

αποτελεσµατικότητα των υποστηρικτικών 

συνολικά περίπου 500 άτοµα. Οι 
κανονικής µίσθωσης και µπορούν να 
υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης. Η 

αποκλειστικά σε άτοµα που αντιµετωπίζουν 
πόρος και ευκαιρία για όλους όσους 

αντιπροσωπεύει σήµερα ένα από τα κοινωνικά 
τη νότια ζώνη της πόλης του 

εκπαιδευτών (ανάπτυξη 

µακρά διαδικασία. Για τους 
ιδιαίτερα ένα βασικό 
τους αναφορικά µε τη 

coaching είναι: η 
πέδων  

να παρέχουµε 
εκπαίδευση σχετικά µε τις 



 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ –
µεταξύ των συµµετεχουσών

Η φράση «καλή σχέση» περιγράφει
συζήτηση και επηρεάζεται
«συνδεδεµένοι» συνοµιλητές
φυσιολογικά θα αισθάνεστε πιο

Άσκηση: Με
Σκεφτείτε ένα φίλο ή συνεργάτη
πιθανότατα θα είναι µε κάποιον
νιώθετε άνετα να µιλάτε
σκέφτεστε αυτούς (µε τους οποίους

Ερ: Πως αισθάνοµαι όταν
Ερ: τι νιώθω όταν είµαι
Ερ: Ποιες οµοιότητες υπάρχουν

Η καλή σχέση βασίζεται στα
βαθµός «οµοιοµορφίας» (βλέπε
χτίζουµε µια καλή σχέση. 

 

Figure: Scale of rapport (inspired by Genie Z. Laborde)
 
Οι κατηγορίες "οµοιοµορφίας
πτυχές, για παράδειγµα: 
� Φυσική εµφάνιση / ρούχα
� Γλώσσα σώµατος / φυσικές
� Ποιότητες φωνής. 
� Γλώσσα / λέξεις που χρησιµοποιούνται

                                               
8
    “The Coaching Manual (2

nd
 edition) –

 

– ΧΤΙΣΙΜΟ ΚΑΛΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (αίσθηση εµπιστοσύνης
συµµετεχουσών) 8  

σχέση» περιγράφει το βαθµό της ζεστασιάς που υπάρχει
επηρεάζεται από το πώς αισθάνονται οι «σχετιζόµενοι
συνοµιλητές µεταξύ τους. Εάν έχετε καλή σχέση
αισθάνεστε πιο άνετα και χαλαρά στην παρέα σας. 

Άσκηση: Με ποιον έχετε καλή/σπουδαία σχέση;  
ή συνεργάτη µε τον οποίο πιστεύετε ότι έχετε σπουδαία

είναι µε κάποιον που έχετε µια άνετη, καλόβολη σχέση, µε
µιλάτε, µε κάποιον του οποίου απολαµβάνετε την
µε τους οποίους νιώθετε καλά) , αναρωτηθείτε: 

αισθάνοµαι όταν τους µιλάω; 
όταν είµαι µαζί τους;  

οµοιότητες υπάρχουν µεταξύ εµένα και αυτού/ων των ατόµων

βασίζεται στα χαρακτηριστικά της «οµοιότητας». Όταν

οµοιοµορφίας» (βλέπε σχήµα παρακάτω) µεταξύ δύο ατόµων

σχέση.  

Figure: Scale of rapport (inspired by Genie Z. Laborde) 

οµοιοµορφίας" µπορούν να περιλαµβάνουν πολλές διαφορετικές

εµφάνιση ρούχα. 
σώµατος φυσικές χειρονοµίες. 

λέξεις που χρησιµοποιούνται. 

        
– The definite guide to the process, principles & skills of personal coaching”
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αίσθηση εµπιστοσύνης 

ζεστασιάς που υπάρχει σε µια 
σχετιζόµενοι» ή οι 

καλή σχέση µε κάποιον, 

σπουδαία σχέση. Αυτή 
σχέση, µε κάποιον που 

απολαµβάνετε την παρέα. Ενώ 

των ατόµων;  
Όταν υπάρχει υψηλός 

δύο ατόµων, πιο εύκολα 

 

πολλές διαφορετικές 

of personal coaching” by Julie Sterr 



 

 

� Πεποιθήσεις και αξίες. 

Άσκηση: Παρακολουθήστε
Αυτή είναι µια ωραία, εύκολη
οµάδες ανθρώπων. Περάστε

αλληλεπιδρούν. Παρατηρήστε

µαζί ή µακριά από τον άλλο
Ρωτήστε τον εαυτό σας τις ακόλουθες

Ερ: Πώς ξέρετε αν

παρακολουθώντας τους
Ερ .: Πώς µπορείτε να
Ερ: Τι φαίνεται να επηρεάζει
συµπεριφέρονται; 

 

Άσκηση: 
Χρησιµοποιώντας τη φράση
φορές, αλλάζοντας την ποιότητα
ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Βαριεστηµέν

• Προσπαθώντας

• Καρτερικά αλλά
Παρατηρήστε πως η έννοια
αλλάζει η ποιότητα της φωνής

 

 Άσκηση
Βρείτε κάποιον που να µιλάει

• Πολύ πιο αργά από

• Πολύ πιο δυνατά ή
• Σε πολύ χαµηλότερη

Εάν θέλετε µια «προθέρµανση
πολύ πιο γρήγορα από εσάς
πρόκληση και να κρατήσει
συνιστούσα να εξηγήσετε
µπορείτε να µάθετε ποια ήταν
Όταν νοµίζετε ότι έχετε µάθει
σκόπιµο για τη δηµιουργία
Βήµα πρώτο 

 

Άσκηση: Παρακολουθήστε µια «καλή σχέση» 
ωραία, εύκολη άσκηση. Πηγαίνετε οπουδήποτε υπάρχουν

ανθρώπων Περάστε λίγο χρόνο βλέποντας τους να µιλούν

Παρατηρήστε τον «χορό αλληλεπίδρασης» µεταξύ τους
από τον άλλο, πώς στέκονται ή τοποθετούνται σε σχέση

εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
ξέρετε αν οι άνθρωποι απολαµβάνουν την παρέα

παρακολουθώντας τους; 
µπορείτε να πείτε αν οι άνθρωποι είναι παλιοί φίλοι ή άγνωστοι

φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι

: Αλλάξτε το νόηµα όχι τις λέξεις  
Χρησιµοποιώντας τη φράση 'Ναι όλα καλά τότε', επαναλάβετε τρεις διαφορετικές

αλλάζοντας την ποιότητα της φωνής σας κάθε φορά, χρησιµοποιώντας
χαρακτηριστικά: 
αριεστηµένα και ελαφρώς εκνευρισµένα 

Προσπαθώντας να αποκρύψετε τον ενθουσιασµό σας. 
αλλά υποχωρητικά  

πως η έννοια ή η πρόθεση της φράσης αλλάζει, κάθε φορά
ποιότητα της φωνής σας. 

Άσκηση: Αλλάξτε τη φωνή σας 
κάποιον που να µιλάει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

πιο αργά από εσάς. 

πιο δυνατά ή ήσυχα από εσάς. 
πολύ χαµηλότερη ή ψηλότερη φωνή. 

προθέρµανση», µπορείτε να το κάνετε και µε κάποιον
γορα από εσάς, αλλά προειδοποιείστε τον, ότι µπορεί να είναι

και να κρατήσει παραπάνω! Την πρώτη φορά που το κάνετε
εξηγήσετε στο άλλο πρόσωπο τι κάνετε. Με αυτόν τον

οια ήταν η αίσθηση για αυτόν/ην, πόσο άνετα αισθάνθηκ
νοµίζετε ότι έχετε µάθει την τεχνική, χρησιµοποιήστε την όποτε κρίνεται

τη δηµιουργία µιας «καλής σχέσης». 
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οπουδήποτε υπάρχουν ζευγάρια ή 
να µιλούν και να 

µεταξύ τους: πώς κινούνται 
σε σχέση µεταξύ τους. 

την παρέα του άλλου 

φίλοι ή άγνωστοι; 
άνθρωποι κινούνται ή 

επαναλάβετε τρεις διαφορετικές 
χρησιµοποιώντας τα 

κάθε φορά που 

 

και µε κάποιον που µιλά 
ότι µπορεί να είναι µια 
που το κάνετε αυτό, θα σας 
Με αυτόν τον τρόπο 
πόσο άνετα αισθάνθηκε κλπ. 

χρησιµοποιήστε την όποτε κρίνεται 



 

 

Ξεκινήστε µια κουβέντα
ένα συγκεκριµένο τοµέα σπουδών
σταδιακά αντιστοιχίστε
προσεκτικά. Εάν µιλούν πιο
ήσυχοι, µιλήστε πιο ήσυχα
την προσοχή σας για να το
Συχνά οι µικρές προσαρµογές
αντιστοιχίες του άλλου προσώπου
Βήµα δυο 
Στη συνέχεια, εξετάστε τις
Ερ: Σε τι πρέπει να εστιάσετε
Ερ: Τι αποτέλεσµα µοιάζει
πρόσωπο); 
Ερ: Σε τι µέγεθος  αυτό 
Αν είναι δυνατόν, ρωτήστε
αυτόν τον τρόπο θα µάθετε

 

 Άσκηση: Ποιος
Κατά τη διάρκεια των
συζητούνε µεταξύ τους 
κάπου αλλού και κρυφακούστε
πραγµατικές λέξεις και τις
σας το ποσοστό της σχέσης
Ε: Τι είδους λέξεις-κλειδιά
Ε: Πόσες λέξεις αντιγράφονται
Ε: Τι αποτέλεσµα έχει αυτή

 

  Γωνιά µάθησης
 
Που θέλουµε να αναγνωρίσουµε
Μερικές φορές, πρέπει να
ενσυναίσθησης ή για να καταδείξουµε
συνήθως λειτουργεί καλύτερα
χρησιµοποιούν. Αυτό ισχύει
παράδειγµα, αν λένε ότι είναι
Αν λένε ότι είναι εξαντληµένοι
«κουρασµένοι» ή «ξεθεωµένοι
Που θέλουµε να επηρεάσουµε

κουβέντα µαζί τους, για κάτι που ενδιαφέρονται, ίσως ένα
υγκεκριµένο τοµέα σπουδών ή µάθησης. Καθώς η συζήτηση εξελίσσεται

αντιστοιχίστετο ρυθµό οµιλίας σας µε το δικό τους ρυθµό 
Εάν µιλούν πιο αργά, σταδιακά επιβραδύνετε την οµιλία

µιλήστε πιο ήσυχα. Παρατηρήστε πώς πρέπει να αλλάξετε την
σας για να το κάνετε αυτό. Κάντε το όσο το δυνατόν πιο φυσικά

µικρές προσαρµογές λειτουργούν καλύτερα από το να γίνουν
του άλλου προσώπου. 

ε τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
πρέπει να εστιάσετε για να µπορέσετε να το κάνετε αυτό; 

µοιάζει να έχει αυτή η «αντιστοίχιση» (σε εσάς και

µέγεθος αυτό επηρέασε τη σχέση που ένιωσες; 
ρωτήστε τα ίδια ερωτήµατα στο άτοµο µε το οποίο µιλάτε

τρόπο θα µάθετε ακόµα περισσότερο από την άσκηση. 

Ποιος παίζει παιχνίδια λέξεων;  
των επόµενων ηµερών, παρατηρήστε άλλους ανθρώπους

 στην εργασία σας ή στην κοινωνική ζωή (ή απλά
και κρυφακούστε!). Ακούστε συνοµιλίες, πιο συγκεκριµένα

λέξεις και τις πιασάρικες φράσεις που χρησιµοποιούνται
της σχέσης µεταξύ των ανθρώπων. Στη συνέχεια, σκεφτείτε
κλειδιά ή φράσεις χρησιµοποιούνται; 

λέξεις αντιγράφονται ή επαναλαµβάνονται από τα άτοµα; 
αποτέλεσµα έχει αυτή η αντιγραφή στη συζήτηση; 

µάθησης: Παρακολουθήστε τα συναισθήµατά µου

αναγνωρίσουµε τα συναισθήµατα  
πρέπει να αναγνωρίσουµε τα συναισθήµατα κάποιου
για να καταδείξουµε ότι κατανοήσαµε αυτά που έχουν

λειτουργεί καλύτερα να χρησιµοποιήσετε τις ακριβείς λέξεις ή τη
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν τα συναισθήµατα είναι αρνητικά
λένε ότι είναι αναστατωµένοι, πείτε "Εκτιµώ ότι είστε α
είναι εξαντληµένοι, χρησιµοποιήστε τις λέξεις «εξαντληµένοι

ξεθεωµένοι»).  
επηρεάσουµε τα συναισθήµατα  
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ενδιαφέρονται ίσως ένα χόµπι ή 
συζήτηση εξελίσσεται, 

 λίγο πιο 
την οµιλία σας, εάν  είναι 

αλλάξετε την εστίαση ή 
δυνατόν πιο φυσικά. 
το να γίνουν ακριβείς 

 
σε εσάς και στο άλλο 

µε το οποίο µιλάτε. Με 

παρατηρήστε άλλους ανθρώπους να 
κοινωνική ζωή (ή απλά πηγαίνετε 

συνοµιλίες πιο συγκεκριµένα τις 
χρησιµοποιούνται. Κρίνετε µόνοι 

συνέχεια σκεφτείτε: 

συναισθήµατά µου  

συναισθήµατα κάποιου ως µέσο 
αυτά που έχουν πει. Εδώ, 

ακριβείς λέξεις ή τη φράση που 
συναισθήµατα είναι αρνητικά. Για 

ότι είστε αναστατωµένοι". 
λέξεις εξαντληµένοι» (όχι 



 

 

Μερικές φορές, µπορεί να θέλετε
στη συνοµιλία. Ίσως θέλετε
αισθάνονται ή να τους βοηθήσουν
χρησιµοποιήστε µια χαλαρή
λένε «παγώνω από το φόβο
«κολλήσει» σε αυτό το συναίσθηµα
ίσως να µην χρησιµοποιήσετε
να χρησιµοποιήσετε τη λέξη
αφήσεις µερικά από αυτά τα συναισθήµατα
αρχίσετε να χρησιµοποιείτε
χρειαστείς για να νιώσεις φανταστικά

 Άσκηση Ενισχύοντας
Αυτή είναι µια πολύ απλή
τόσο για ενίσχυση, 
ή τη µείωση µιας φυσικής
χρειαστείτε πρώτα έναν
κάπου που δεν θα σας
κάνετε µια άσκηση στη
Ζητήστε να µιλήσουν
αγαπηµένες διακοπές ή
Βήµα πρώτο - µιλήστε
Ξεκινήστε τη συζήτηση
τους. Παρατηρήστε τη
Βήµα δεύτερο - ενίσχυση
Συνεχίστε να µιλάτε µαζί
στάση και τις χειρονοµίες
εµπρός, εάν κινούνται
κάνετε µέχρι να αισθανθείτε
λεπτά. 
Βήµα τρίτο - µείωση
Συνεχίστε να µιλάτε και
κάνουν. ∆ιπλώστε τα χέρια
είστε πραγµατικά διαφορετικοί
αποτέλεσµα -ή µέχρι να
εύκολο και θα ξέρουν ότι
Βήµα τέσσερα - µιλήστε
Εξηγήστε στον συνεργάτη
συνέχεια ρωτήστε τους
Ερ: Παρατήρησαν πότε
Ερ: Ποιο αποτέλεσµα είχ
Ερ: Ποιο αποτέλεσµα είχ
Το προαιρετικό 'εκτείνω

µπορεί να θέλετε να µειώσετε τη σηµασία των συναισθηµάτων
Ίσως θέλετε να τους κάνετε να νιώσουν λίγο καλύτερα
να τους βοηθήσουν να ηρεµήσουν λίγο. Αν έχετε

χαλαρή ή «πιο µειωµένη» έκδοχη του λόγου τους. Για
από το φόβο µου όταν κάνω παρουσιάσεις» και εσείς
αυτό το συναίσθηµα. Έτσι, όταν αναφέρεστε σε αυτά τα συναισθήµατα

ήσετε  τη φράση «παγώνω από το φόβο µου», αλλά
ήσετε τη λέξη «νευρικός» ή «άβολο», π.χ. «Υποθέτω ότι
από αυτά τα συναισθήµατα νευρικότητας, έτσι δεν είναι

χρησιµοποιείτε πιο θετικές εικόνες και συναισθήµατα
φανταστικά για την παρουσίαση; 

Άσκηση: Ενισχύοντας και µειώνοντας µια καλή σχέση
είναι µια πολύ απλή, βασική τεχνική για την επίδειξη της ικανότητάς

 όσο και για µείωση της σχέσης. Λειτουργεί µε
µείωση µιας φυσικής αίσθησης «οµοιότητας». Για να το

χρειαστείτε πρώτα έναν πρόθυµο συνεργάτη και κάπου ήσυχα
που δεν θα σας διακόπτουν. Πείτε στο συνεργάτη σας ότι
µια άσκηση στη µεταξύ σας σχέση, αλλά µην µπαίνετε σε λεπτοµέρειες
να µιλήσουν για κάτι που µπορούν να συζητήσουν

αγαπηµένες διακοπές ή ένα χόµπι. 
µιλήστε και παρατηρήστε 

τη συζήτηση. Κάντε ερωτήσεις στους συνεργάτες σας
Παρατηρήστε τη φυσική στάση και τις χειρονοµίες τους καθώς

ενίσχυση της σχέσης µε την αντιστοίχιση 
να µιλάτε µαζί τους και ξεκινήστε προσεκτικά να ταιριάξετε

και τις χειρονοµίες τους. Εάν κλίνουν προς τα εµπρός, 
εάν κινούνται πολύ, αυξήστε τη δική σας κίνηση. Συνεχίστε
µέχρι να αισθανθείτε άνετα ότι ταιριάζετε καλά. Κάνε το

µείωση της σχέσης µε την ασυµφωνία 
να µιλάτε και ξεκινήστε σκόπιµα να µην συνδυάζετε

∆ιπλώστε τα χέρια σας, κοιτάξτε µακριά, σταυρώστε τα πόδια
πραγµατικά διαφορετικοί! Κάνετε αυτό µέχρι να είστε σίγουροι

ή µέχρι να µην µπορείτε να συνεχίσετε από το γέλιο
και θα ξέρουν ότι το κάνετε!) 

µιλήστε για το τι συνέβη 
στον συνεργάτη σας τη διαδικασία των τριών βηµάτων
ρωτήστε τους: 

Παρατήρησαν πότε άρχισατε να ταιριάζετε µαζί τους; 
σµα είχε αυτό το «ταίριασµα» µαζί τους; 
σµα είχε η «ασυµφωνία» µαζί τους; 

προαιρετικό 'εκτείνω'  
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των συναισθηµάτων κάποιου 
λίγο καλύτερα για το τι 
Αν έχετε καλή σχέση, 

λόγου τους. Για παράδειγµα, 
εσείς δεν θέλετε να 

σε αυτά τα συναισθήµατα, 
αλλά αντ’ αυτού 

Υποθέτω ότι θα ήθελες να 
έτσι δεν είναι;»  Μπορείτε να 
συναισθήµατα, π.χ. «Τι θα 

µια καλή σχέση  
επίδειξη της ικανότητάς µας 
Λειτουργεί µε την ενίσχυση 

να το κάνετε, θα 
κάπου ήσυχα να καθίσετε, 

συνεργάτη σας ότι θέλετε να 
µπαίνετε σε λεπτοµέρειες. 
συζητήσουν εύκολα, π.χ. 

συνεργάτες σας και µιλήστε 
χειρονοµίες τους καθώς µιλούν. 

προσεκτικά να ταιριάξετε µε τη 
τα εµπρός, γύρτε προς τα 

Συνεχίστε να το 
καλά Κάνε το για µερικά 

συνδυάζετε/ακολουθείτε τι 
σταυρώστε τα πόδια σας -να 
να είστε σίγουροι ότι έχει 
από το γέλιο. (∆εν είναι 

τριών βηµάτων και στη 



 

 

Εάν η άσκηση φαίνεται
οποιοδήποτε (ή όλα) από

• Η αναπνοή τους
• Οι φωνητικές τους

• Οι λέξεις-κλειδιά
Ένας από τους καλύτερους
είναι µέσω της δικής
συνοµιλίας µπορεί να
που δηµιουργείτε µε το
αίσθηση του σκοπού σας
πρόθεσής µας αλλάζει
έχετε δοκιµάσει κάποια
καλή όσο θα θέλαµε

 Άσκηση Χρησιµοποιήστε
Όταν εστιάζουµε το
συµπεριφορές µας µπορούν
κατάλληλο τρόπο προς
γνωρίζετε αρκετά καλά
τον οποίο θα θέλατε καλύτερη
καλύτερα. Κατά τη διάρκεια

σπουδαία σχέση µε το
την αίσθηση της σύνδεσης
να χρησιµοποιήσετε µια
την πρόθεση, για παράδειγµα
διάρκεια της συζήτησης
κατάλληλη. Θυµηθείτε
συζήτηση, οπότε επικεντρωθείτε
σκέψη αρχίζει να λειτουργεί
αφήστε την. 
Μετά τη συζήτηση, αναρωτηθείτε
Ερ: Ποια ήταν η σχέση
Ερ: Πώς φάνηκε να επηρεάζει
Ερ: Πώς θα µπορούσατε
Ως δεξιότητα coaching
τη διάρκεια συνοµιλιών
κερδίσει εµπιστοσύνη
coaching. Η καλή σχέση
στη συζήτηση, καθώς
τις σκέψεις ή τα συναισθήµατά
διαφορετικά µε το άλλο
είµαστε διαφορετικοί
Οι παραδοσιακές τεχνικές

άσκηση φαίνεται πολύ εύκολη, τότε ταιριάζει και δεν
οποιοδήποτε ή όλα) από τα ακόλουθα: 

αναπνοή τους. 
φωνητικές τους ιδιότητες - βαθµός εντάσεως, ρυθµός, τόνος

κλειδιά ή οι φράσεις που φαίνεται να χρησιµοποιούν
τους καλύτερους τρόπους για την οικοδόµηση σχέσεων

µέσω της δικής σας πρόθεσης. Η πρόθεσή σας κατά τη διάρκεια

συνοµιλίας µπορεί να έχει δραµατική επίδραση στην αίσθηση συµβατότητας
δηµιουργείτε µε το άτοµο µε το οποίο είστε. Με "πρόθεση εννοούµε

του σκοπού σας, ή ίσως το στόχο σας για τη συζήτηση Η

µας αλλάζει την εστίασή µας. Αυτό µπορεί να είναι χρήσιµο
ιµάσει κάποια απλή αντιστοίχιση, αλλά η σχέση ακόµα δεν
θα θέλαµε. 

Άσκηση: Χρησιµοποιήστε την πρόθεσή σας 
εστιάζουµε το µυαλό µας στην πρόθεσή µας, οι σκέψεις

συµπεριφορές µας µπορούν συχνά να παραταχθούν για να µας
κατάλληλο τρόπο προς τα εµπρός. Συνεχίστε και συζητήστε µε

αρκετά καλά, αλλά όχι πολύ καλά. Εάν µπορείτε επιλέξτε
θα θέλατε καλύτερη σχέση τότε θα µπορούσε να λειτουργήσει
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έχετε την πρόθεση
σχέση µε το άλλο άτοµο. Θέλετε να αναπτύξετε αυτή τη

αίσθηση της σύνδεσης που προέρχεται από τη σπουδαία σχέση
χρησιµοποιήσετε µια λέξη ή µια φράση για να θυµηθείτε περιστασιακά
πρόθεση για παράδειγµα: «ζεστασιά και ανοικτότητα» ή «σχέση

της συζήτησης, θυµηθείτε απλώς τη σκέψη ή τη φράση όπως
κατάλληλη Θυµηθείτε ότι θέλετε επίσης να είστε σε θέση να

οπότε επικεντρωθείτε µόνο στη σκέψη όσο φαίνεται
αρχίζει να λειτουργεί ως απόσπαση της προσοχής, τότε ξεχάστε

συζήτηση, αναρωτηθείτε: 
ήταν η σχέση µέσα από τη συζήτηση; 
φάνηκε να επηρεάζει τη σχέση η χρήση της πρόθεσής σας
θα µπορούσατε να χρησιµοποιήσετε την πρόθεσή σας στο

coaching, η ικανότητα επηρεασµού των επιπέδων της
διάρκεια συνοµιλιών δίνει τη δυνατότητα σε έναν προπονητή

εµπιστοσύνη, εµπλοκή και επιρροή κατά τη διάρκεια
Η καλή σχέση αναφέρεται στην ποιότητα της σχέσης που

συζήτηση καθώς εξελίσσεται  η συζήτηση. Είναι άµεσα επηρεασµένη
σκέψεις ή τα συναισθήµατά µας που είναι κατά κάποιο τρόπο

το άλλο άτοµο. Όπου είµαστε όµοιοι, µας αρέσει
διαφορετικοί, αισθανόµαστε την απόσπαση ή ακόµα και την

παραδοσιακές τεχνικές απλής φυσικής αντιστοίχισης µπορεί να
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ταιριάζει και δεν ταιριάζει σε 

εντάσεως ρυθµός, τόνος κλπ. 

χρησιµοποιούν. 
οικοδόµηση σχέσεων µε κάποιον 

σας κατά τη διάρκεια µιας 
στην αίσθηση συµβατότητας  

πρόθεση" εννοούµε την 
συζήτηση. Η αλλαγή της 

µπορεί να είναι χρήσιµο όταν 
σχέση ακόµα δεν είναι τόσο 

µας οι σκέψεις και οι 
για να µας δείξουν τον 

συζητήστε µε κάποιον που 
µπορείτε επιλέξτε κάποιον µε 

µπορούσε να λειτουργήσει ακόµα 
έχετε την πρόθεση να έχετε 

αναπτύξετε αυτή τη ζεστασιά και 
σπουδαία σχέση. Μπορείτε 

θυµηθείτε περιστασιακά αυτή 
ανοικτότητα ή «σχέση». Κατά τη 

τη φράση όπως φαίνεται 
σε θέση να έχετε µια 

όσο φαίνεται άνετη. Εάν η 
προσοχής τότε ξεχάστε την - 

ής σας; 
πρόθεσή σας στο µέλλον; 

επιπέδων της σχέσης κατά 
προπονητή/σύµβουλο να 
τη διάρκεια συνοµιλιών 
της σχέσης που συµβαίνει 

Είναι άµεσα επηρεασµένη από 
κάποιο τρόπο τα ίδια ή 

όµοιοι µας αρέσει, αλλά όπου 
ακόµα και την αµηχανία. 

αντιστοίχισης µπορεί να έχουν ένα 



 

 

επίπεδο επιρροής. Ωστόσο
σηµαντικοί. Η αίσθηση
είναι οι βασικοί παράγοντες
συζήτηση. Με την πάροδο
επηρεάζεται από αρχές
και η εµπιστοσύνη. 
αρχές επηρεάζει τη σχέση
Οι απαιτήσεις του 
απαιτούν τόσο δέσµευση
σχέσεων coaching και

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΟ – ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Υπάρχουν στην πραγµατικότητα
συζητούµε το θέµα σαν να υπήρχε
απάντηση είναι «Ναι» ή 
µπορούµε να ενεργοποιήσουµε
απάντηση θα ήταν «Περίπου
πίσω από αυτό που λέτε 
εστιασµένης προσπάθειας που
εάν «ακούτε µόνο κατά 
προσπάθεια από το να «ακούει
διαφορετικές µορφές ακρόασης
ακρόασης βαθαίνει, το ίδιο ισχύει
 
Επίπεδα ακρόασης: επιφανειακή
βαθιά/εστιασµένη ακρόαση.
 

 Άσκηση

επιρροής. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες µπορεί να είναι
σηµαντικοί Η αίσθηση κοινών αξιών, κοινών στόχων και προθέσεων

βασικοί παράγοντες που δηµιουργούν πραγµατική συγγένεια
Με την πάροδο του χρόνου, η θετική εξέλιξη µιας σχέσης

επηρεάζεται από αρχές όπως η ακεραιότητα, η συνεκτικότητα, η
εµπιστοσύνη. Η ικανότητά µας να ενεργούµε µε συνέπεια
επηρεάζει τη σχέση coaching και τη συµπεριφορά του καθοδηγούµενου

απαιτήσεις του coaching για υψηλά πρότυπα προσωπικής συµπεριφοράς
τόσο δέσµευση όσο και αυτοπειθαρχία. Οι ανταµοιβές των

και η καθαρή συνείδηση αξίζουν την προσπάθεια

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

πραγµατικότητα πολλές διαφορετικές µορφές ακρόασης
θέµα σαν να υπήρχε µόνο ένα. Ρωτάµε, «ακούτε;» και αναµένουµε

 «Όχι», σαν να υπάρχει ένας διακόπτης ακρόασης
ενεργοποιήσουµε ή να απενεργοποιήσουµε. Ίσως µια

Περίπου…...» ή «Ναι, αλλά µόνο τα λόγια σας»
που λέτε πραγµατικά!». Η ακρόασή µας αλλάζει µε

προσπάθειας που κατευθύνουµε προς το τι (ή ποιον) ακούµε
κατά το ήµισυ», αυτό δεν παίρνει πολύ λιγότερη

«ακούει προσεκτικά» κάποιος; Το παρακάτω σχήµα

µορφές ακρόασης σαν να ήταν πραγµατικά επίπεδα. Καθώς
βαθαίνει το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο που ακούµε. 

επιφανειακή ακρόαση, οικεία/απλή ακρόαση, ενεργή
ακρόαση. 

 

Άσκηση: Ακούστε και Μάθετε 
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µπορεί να είναι πολύ πιο 
και προθέσεων µπορεί να 

πραγµατική συγγένεια µέσα στη 
εξέλιξη µιας σχέσης coaching 
συνεκτικότητα, η ανοιχτότητα 

µε συνέπεια υπό αυτές τις 
καθοδηγούµενου. 

προσωπικής συµπεριφοράς 
ανταµοιβές των σπουδαίων 
την προσπάθεια! 

µορφές ακρόασης, αν και γενικά 
ακούτε και αναµένουµε ότι η 

διακόπτης ακρόασης που 
Ίσως µια πιο ακριβής 

», ή «Ακόµη και 
ζει µε το ποσό της 
ακούµε. Εξάλλου , 

πολύ λιγότερη εστιασµένη 
παρακάτω σχήµα δείχνει 

επίπεδα Καθώς το επίπεδο 

ενεργή ακρόαση και 

 



 

 

 
Χρησιµοποιήστε τις συνηθισµένες
εξής: 
Ε: Πόσο συχνά προσποιείστε
Ε: Πώς διαφέρει η
διαφορετικούς 
Ερ: Τι αποτέλεσµα φαίνεται
ανθρώπους ή στη συζήτηση

Άσκηση: 
 

Τι είναι; Μια άσκηση
βαθύτερη

Πως θα το 
χρησιµοποιήσω; 

Θα χρειαστεί
τι κάνετε και
ανατροφοδότηση
άνετα µ
οπουδήποτε
δώσετε σε

Γιατί να το 
κάνω αυτό; 

Καθώς η ικανότητα
από: 

Πόση ώρα θα 
πάρει 

Περίπου
άτοµο µε το

Το στήσιµο  
Ζητήστε από τον συνεργάτη
αλλαγές. Αυτές µπορεί
σκοποί που ήδη υπάρχουν
εντάξει, -ένα τρίτο εµφανίζεται
ζητήσετε από τον σύντροφό
καταστάσεις ή ζητήµατα
ακροατή, και ο συνεργάτης
Η συζήτηση –βήµα προς
1. Ο οµιλητής µιλάει

θέλουν να αλλάξουν
40 λεπτά. Κατά τη
ερωτήσεις, να αναγνωρίζει
πληροφορίες κ.λπ

2. Στη συνέχεια ο ακροατής
τον οµιλητή:  

Χρησιµοποιήστε τις συνηθισµένες σηµερινές συνοµιλίες σας για να

συχνά προσποιείστε ότι ακούτε κάποιον - και δεν ακούτε
διαφέρει η ακρόασή σας, δηλαδή σε διαφορετικές συνθήκες

διαφορετικούς

αποτέλεσµα φαίνεται να έχει η ποιότητα της ακρόασης σας

στη συζήτηση; 
 

: Ανάπτυξη της βαθιάς/εστιασµένης ακρόαση

Μια άσκηση για να ακούτε κάποιον και η οποία δηµιουργεί
βαθύτερη κατανόηση αυτών και των σκέψεών τους. 
Θα χρειαστεί κάποιος να το κάνει αυτό µαζί σας, κάποιο
τι κάνετε και γιατί. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να ζητήσετε
ανατροφοδότηση και θα µάθετε πιο γρήγορα. Αφού αισθανθείτε
άνετα µε το στυλ ακρόασης, µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε
οπουδήποτε θέλετε. Χρησιµοποιήστε το οποτεδήποτε θέλετε
δώσετε σε κάποιον την εµπειρία µιας καλής ακρόασης
Καθώς η ικανότητα ακρόασή σας βελτιώνεται, θα επωφεληθείτε

� µια σαφέστερη κατανόηση των άλλων ανθρώπων
καταστάσεων, των σκέψεων και των θεµάτων

� την ικανότητα να αναπτύσσετε καλύτερη σχέση
µε άλλους 

� ένα πιο χαλαρό στυλ συνοµιλίας µε άλλους
Περίπου 45-60 λεπτά, ανάλογα µε το τι θέλει να συζητήσει
άτοµο µε το οποίο εργάζεστε. 

από τον συνεργάτη σας να σκεφτεί τρεις καταστάσεις που
Αυτές µπορεί να είναι προβλήµατα, µικρές απογοητεύσεις

που ήδη υπάρχουν. Εάν µπορεί µόνο να σκεφτεί ένα ζευγάρι
ένα τρίτο εµφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια της συζήτησης
από τον σύντροφό σας να µιλήσει για καθεµία από

καταστάσεις ή ζητήµατα, το ένα µετά το άλλο. Ο ρόλος σας είναι
ι ο συνεργάτης σας είναι ο οµιλητής 

βήµα προς βήµα 
οµιλητής µιλάει για τα τρία πράγµατα (προβλήµατα ή καταστάσεις

θέλουν να αλλάξουν) µε τον ακροατή. Αυτό πρέπει να διαρκέσει
λεπτά Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ακροατής µπορεί

ερωτήσεις να αναγνωρίζει τα σηµεία που εγείρονται, να διευκρινίζει
πληροφορίες κ.λπ. 

συνέχεια ο ακροατής παίρνει περίπου 10 λεπτά για να συνοψίσει
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σας για να εξετάσετε τα 

δεν ακούτε πραγµατικά; 
διαφορετικές συνθήκες ή µε 

ανθρώπους; 
ακρόασης σας σε άλλους 

ακρόαση  

οποία δηµιουργεί µια 
 

µαζί σας κάποιο που ξέρει 
µπορείτε να ζητήσετε 

γρήγορα Αφού αισθανθείτε 
το χρησιµοποιήσετε 
οποτεδήποτε θέλετε να 

καλής ακρόασης! 
βελτιώνεται θα επωφεληθείτε 

άλλων ανθρώπων, των 
και των θεµάτων τους 

αλύτερη σχέση ή σχέση 

συνοµιλίας µε άλλους 
να συζητήσει το 

καταστάσεις που θα ήθελαν 
απογοητεύσεις ή στόχοι και 

σκεφτεί ένα ζευγάρι, αυτό είναι 
διάρκεια της συζήτησης. Θα 

καθεµία από τις τρεις 
ρόλος σας είναι αυτός του 

προβλήµατα ή καταστάσεις που 
πρέπει να διαρκέσει περίπου 30-

ακροατής µπορεί να θέτει 
εγείρονται να διευκρινίζει τις 

λεπτά για να συνοψίσει ξανά 



 

 

• Ποια είναι

• Πως αισθάνεται
• Τι άλλο που

συζήτηση

3. Στη συνέχεια 
συγκεκριµένα: 

Ερ: Πως «η διαδικασία
ότι ο ακροατής έδωσε

σκέφτονταν ότι ο ακροατής
Ερ: Ποια ήταν η επίδραση
«Μ’ έκανε να µιλήσω
Ερ: Πως η άσκηση 
τα τρία πράγµατα; 

Κατά τη διάρκεια της ανατροφοδότησης
του, π.χ. τι ένιωσε και τι προκάλεσε
µπορεί να πει, «Ένιωσα 
βοηθήσω να καταλάβετε τι έλεγα
συµπεριφορές που δηµιούργησαν
το άτοµο που ακούει να µπορεί
άνθρωποι βιώνουν τις συµπεριφορές
 
Ο ρόλος του ακροατή 
Ο πρωταρχικός στόχος του ακροατή
διαδικασία ακρόασης, αµφισβήτησης

� Κατανόηση των πραγµατικών
οµιλητής δεν είναι
µερικές από τις αιτίες
τους, µάθετε τους παράγοντες

�  Κατανόηση του τρόπου
σε θέση να τους πει
απογοητεύει και ίσως

�  Να είναι σε θέση να
είπε. Για παράδειγµα
αντιδράσει η µητέρα

Βασικοί κανόνες για τον ακροατή
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης

�  Προσπαθήστε να δώσετε
καταστάσεις που συζητούν

� Αναφερθείτε ή συζητήστε
συναισθήµατα. 

� Προσπαθήστε να ελέγξετε
�  Επιδιώξτε να φανείτε

οποιονδήποτε τρόπο π

εντυπωσιακά γεγονότα

είναι τα τρία θέµατα ή καταστάσεις 

Πως αισθάνεται ο ακροατής για αυτά  
Τι άλλο που ενώ µοιάζει σιωπηλό, είναι παρών ή σχετικό

συζήτηση  
 ο οµιλητής δίνει στον ακροατή ανατροφοδότηση

διαδικασία ακρόασης» τον έκανε να νιώσει, π.χ. πόσο
ακροατής έδωσε την πλήρη προσοχή του καθώς µιλούσε

ότι ο ακροατής τον κατάλαβε; 
επίδραση «της διαδικασίας ακρόασης» πάνω στον

µιλήσω περισσότερο, ένιωσα έτσι…», κλπ  
 επηρέασε το πώς αισθάνεται τώρα για ο οµιλητής

της ανατροφοδότησης, ο οµιλητής πρέπει να δώσει και
και τι προκάλεσε αυτή την εµπειρία. Για παράδειγµα

 ότι ακούστηκα γιατί µου κάνατε ερωτήσεις
καταλάβετε τι έλεγα». Είναι σηµαντικό να παρατηρήσετε συγκεκριµένες
που δηµιούργησαν ένα ιδιαίτερο αποτέλεσµα ή συναίσθηµα
ακούει να µπορεί να αρχίσει να εκτιµά τον τρόπο µε τον οποίο

βιώνουν τις συµπεριφορές  

στόχος του ακροατή είναι να καταλάβει τι λέει ο οµιλητής
ακρόασης αµφισβήτησης ή αποσαφήνισης, θα πρέπει να στοχεύετε

η των πραγµατικών καταστάσεων ή προβληµάτων, π
οµιλητής δεν είναι ευχαριστηµένος µε τη δουλειά τους, προσδιορίστε
µερικές από τις αιτίες του. Αν θέλουν µια στενότερη σχέση µε τα

µάθετε τους παράγοντες που τον οδήγησαν, τι συµβαίνει τώρ
Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο νιώθουν τις καταστάσεις
θέση να τους πει αργότερα, π.χ. «Νοµίζω ότι αυτή η κατάσταση

απογοητεύει και ίσως σας ενοχλεί λίγο». 
είναι σε θέση να συµπληρώσετε τα κενά στη συνοµιλία, δηλαδή
Για παράδειγµα, "Νοµίζω ότι ίσως αναρωτιέστε πώς µπορεί

αντιδράσει η µητέρα των βηµάτων των παιδιών σας". 
για τον ακροατή 
της συζήτησης, ωστόσο, µην: 

Προσπαθήστε να δώσετε στις οµιλητές ιδέες, λύσεις ή προτάσεις σχετικά
καταστάσεις που συζητούν. 
Αναφερθείτε ή συζητήστε µε τις δικές σας παρόµοιες περιστάσεις

Προσπαθήστε να ελέγξετε την κατεύθυνση ή το περιεχόµενο της συνοµιλίας
Επιδιώξτε να φανείτε καλός ή να εντυπωσιάσετε το άλλο άτοµο µε
οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. θέτοντας «έξυπνες» ερωτήσεις, προσφέροντας
εντυπωσιακά γεγονότα ή πληροφορίες κ.λπ. 
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είναι παρών ή σχετικό µε τι 

ανατροφοδότηση, και 

. πόσο καλά ένιωσε 
καθώς µιλούσε και πόσο 

στον οµιλητή, π.χ. 

οµιλητής σχετικά µε 

να δώσει και την εµπειρία 
παράδειγµα, ο οµιλητής 
ερωτήσεις  για να σας 

παρατηρήσετε συγκεκριµένες 
ή συναίσθηµα, έτσι ώστε 

τρόπο µε τον οποίο οι άλλοι 

λέει ο οµιλητής. Με µια 
πρέπει να στοχεύετε: 
προβληµάτων, π.χ. αν ο 

τους προσδιορίστε 
στενότερη σχέση µε τα βήµατά 

τι συµβαίνει τώρα, κλπ. 
καταστάσεις και να είναι 

αυτή η κατάσταση σας 

συνοµιλία, δηλαδή τι δεν 
αναρωτιέστε πώς µπορεί να 

προτάσεις σχετικά µε τις 

περιστάσεις, εµπειρίες ή 

χόµενο της συνοµιλίας. 
άλλο άτοµο µε 

ερωτήσεις προσφέροντας 



 

 

 
Περίληψη άσκησης  
Αυτή η άσκηση µας κάνει να
βάλουµε «κάτι από µας» σε
κάνουµε αυτό µε την επίλυση
γνωρίζουµε για το τι µιλάνε
άσκηση είναι εξαιρετική για την
µόνο κίνητρο του ακροατή είναι
πρόσωπο, τίποτα άλλο. Μόλις
συνέχεια να το ασκεί αυτό ξανά
χρειάζεται να γνωρίζει τι κάνουν
Κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια
βιώσει µια µεγαλύτερη αίσθηση
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
πραγµατικά. Αυτό είναι βαθιά
 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ

Η διαίσθηση είναι απλά µια πρόσβαση
καθοδήγηση και πληροφορίες
συνειδητικού µυαλού µας. Μέσα
πρόσβαση σε τεράστια αποθήκες
αντιτίθεται στη λογική. Η διαίσθηση
συνειδητό µυαλό µας και χρησιµοποιεί
αισθήσεις, εικόνες, ήχους -
είναι συνάρτηση τόσο του εγκε
για «συναισθήµατα του εντέρου
φαίνεται να περιλαµβάνει ενδεχοµένως
προσπαθεί να καθοδηγήσει
ενσωµατώνει την ικανότητα
καταστάσεις ή ανθρώπους πηγαίνοντας

ανταποκρινόµαστε. 

Άσκηση: Χρησιµοποιώντας
Επιλέξτε το επόµενο γεύµα
βρίσκεστε σε ένα

αναρωτηθείτε: "Ποια είναι
Αντιµετωπίστε το θέµα
ακούσετε, να αισθανθείτε
σας θα είναι ελαφρώς
από το στοµάχι σας ή το
στην πραγµατικότητα να
πιο υγιεινά ή να χάσουν

µας κάνει να γνωρίζουµε πόσο προγραµµατίζουµε να
από µας» σε µια συνοµιλία µε ένα άλλο άτοµο. Μπορούµε
την επίλυση των προβληµάτων τους για αυτούς, δείχνοντάς
το τι µιλάνε ή ακόµα και να αναλάβουν την συνοµιλία

για την ανάπτυξη µιας διαφορετικής προοπτικής ακρόασης
ακροατή είναι να καταλάβει και να συνδεθεί πραγµατικά
άλλο Μόλις βιώθει αυτός ο τρόπος ακρόασης, ο ακροατής
ασκεί αυτό ξανά και ξανά, όποτε του αρέσει. Το άλλο
γνωρίζει τι κάνουν, εκτός αν ο ακροατής επιθυµεί ανατροφοδότηση
κατά τη διάρκεια των πρακτικών τους, ο ακροατής είναι
ύτερη αίσθηση του ποιος είναι ο οµιλητής, πώς

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων των σκέψεων ή συναισθηµάτων για τα οποία
Αυτό είναι βαθιά ακρόαση! 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΙΑΙΣΘΗΣΗ 

είναι απλά µια πρόσβαση στη δυνατότητα του εγκεφάλου µας
και πληροφορίες, απαλλαγµένες από τα όρια του περιορισµένου
µυαλού µας. Μέσα από τη διαίσθηση, είµαστε σε θέση να

αποθήκες εµπειρίας, γνώσης και σοφίας κατά τρόπο
λογική Η διαίσθηση ο τρόπος που ο εγκέφαλός µας επικοινωνεί
µας και χρησιµοποιεί λεπτά µέσα, όπως σκέψεις, συναισθήµατα

-ή διάφορους συνδυασµούς αυτών. Η διαίσθηση
τόσο του εγκεφάλου όσο και του σώµατός µας -σκεφτείτε

συναισθήµατα του εντέρου» ή «να έχουµε ένα συναίσθηµα για κάτι
περιλαµβάνει ενδεχοµένως οποιοδήποτε µέρος του σώµατός

καθοδηγήσει και να κατευθύνει τις σκέψεις µας. Η
την ικανότητα του εγκεφάλου να κατανοεί την επικοινωνία
ανθρώπους, πηγαίνοντας πέρα από τα σήµατα, στα οποία

Άσκηση: Χρησιµοποιώντας τη δική σας διαίσθηση
το επόµενο γεύµα σας σύµφωνα µε το τι σας λέει η διαίσθησή
σε ένα εστιατόριο, διαβάστε τη λίστα των επιλογών

αναρωτηθείτε Ποια είναι η καλύτερη επιλογή που θα µπορούσα να
Αντιµετωπίστε το θέµα ειρηνικά και σιγουρευτείτε ότι είστε χαλαροί

να αισθανθείτε ή να δείτε απάντηση. Αν είστε χαλαροί
είναι ελαφρώς πιο αργή, άνετη και συχνά θα αντιληφθείτε ότι
στοµάχι σας ή το µεσαίο τµήµα. Αυτός ο τρόπος επιλογής τροφής

πραγµατικότητα να είναι µια καλή στρατηγική για όσους θέλουν
υγιεινά ή να χάσουν βάρος. Η διατήρηση µιας χαλαρής κατάστασης
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προγραµµατίζουµε να θέλουµε να 
άτοµο Μπορούµε να το 

αυτούς δείχνοντάς τους πόσο 
την συνοµιλία εντελώς. Η 
προοπτικής ακρόασης. Το 

συνδεθεί πραγµατικά µε το άλλο 
ακρόασης ο ακροατής µπορεί στη 
αρέσει Το άλλο πρόσωπο δεν 

επιθυµεί ανατροφοδότηση. 
ακροατής είναι πιθανό να 

οµιλητής, πώς αισθάνεται, 
για τα οποία δεν µιλά 

εγκεφάλου µας να παρέχει 
όρια του περιορισµένου 
σε θέση να αποκτήσουµε 

σοφίας κατά τρόπο που συχνά 
εγκέφαλός µας επικοινωνεί µε το 

σκέψεις, συναισθήµατα, 
Η διαίσθηση φαίνεται να 

σκεφτείτε πώς µιλάµε 
συναίσθηµα για κάτι». Η διαίσθηση 

ου σώµατός µας, καθώς 
σκέψεις µας. Η διαίσθηση 

κατανοεί την επικοινωνία από 
στα οποία κανονικά 

διαίσθηση  
λέει η διαίσθησή σας. Εάν 

λίστα των επιλογών και 
µπορούσα να κάνω εδώ;" 
ότι είστε χαλαροί για να 
είστε χαλαροί, η αναπνοή 
αντιληφθείτε ότι αναπνέετε 

τρόπος επιλογής τροφής µπορεί 
για όσους θέλουν να τρώνε 
χαλαρής κατάστασης θα σας 



 

 

δώσει πρόσβαση στη δική
σοφία, θα βρείτε συχνά
επιλογή για εσάς και
καταλήξετε να τρώτε
λανθάνουσα/κρυµµένη
από την αύξηση αυτής
βοηθήσουν έναν καθοδηγητή
«φρέσκος». Έτσι, είτε
σεµινάρια, συζητάτε
ταινίες, κρατώντας ένα
αυτών,  σας ενθαρρύνω
αυξήσετε τις δικές σας

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ

Η ικανότητά σας να θέτετε 
και φαντάζει σαν ένα σπάνιο
µπορεί να αναπτυχθεί, µε συγκέντρωση
χρονοµετρηµένη, τέλεια διατυπωµένη
ξεκλειδώσει τις κρυµµένες πληροφορίες
θα αλλάξουν τη ζωή σας. Με
να είσαι σε θέση να κάνεις 
 Με τι µοιάζει µια σπουδαία ερώτηση
χαρακτηριστικά:  

• Είναι απλή. 
•  Έχει σκοπό. 

• Θα ασκήσει επιρροή
Η καλύτερη ερώτηση είναι αυτ
ταυτόχρονα τόσο απλή στην
ερώτηση είναι σωστή, θα εµφανίσει
αυξήσετε την πρόοδο µέσα
περιλαµβάνουν: 

• «Μπορείς ενδεχοµένως
σένα το να κερδίζεις χρήµατα
ίσως λίγο γενική, αλλά

• «Τι σηµαίνει να κερδίζε
σένα;» Αυτό είναι π
αρκετά απαλό τόνο φωνής

• «Λοιπόν τα χρήµατα είναι
για αυτό;» Λίγο πιο 
το στόχο. Εάν δεν έχει

Κάθε ερώτηση, όταν την ρωτάτε
φωνής σας. Οι ερωτήσεις
υποστηρικτικές ή πιο επιθετικές
της φωνής σας. 

πρόσβαση στη δική σας σοφία. Όταν η επιλογή σας βασίζεται
βρείτε συχνά τον εαυτό σας να επιλέγει κάτι που είναι

για εσάς και το σώµα σας. Να είστε προετοιµασµένοι
καταλήξετε να τρώτε κάτι ασυνήθιστο! Εάν η διαίσθησή µας βασίζεται

κρυµµένη  σοφία και τη γνώση µας, τότε βεβαίως επωφελούµαστε
αύξηση αυτής της γνώσης. Η συνεχής µάθηση και η αυτο

έναν καθοδηγητή να παραµένει τόσο αποτελεσµατικός
Έτσι, είτε µαθαίνετε διαβάζοντας, παρακολουθώντας
συζητάτε µε άλλους, αναζητώντας ανατροφοδότηση

κρατώντας ένα ηµερολόγιο, µελετώντας άλλους, ή συνδυασµό
σας ενθαρρύνω να παραµείνετε εστιασµένοι και αποφασισµένοι
τις δικές σας γνώσεις και δεξιότητες.  

ΤΕΣΣΕΡΑ – ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

να θέτετε καταπληκτικές ερωτήσεις µονίµως είναι αρκετά
ένα σπάνιο ταλέντο. Είναι στην πραγµατικότητα µια ικανότητα

αναπτυχθεί µε συγκέντρωση και πρακτική. Στην προπόνηση
τέλεια διατυπωµένη ερώτηση µπορεί να αφαιρέσει τα

κρυµµένες πληροφορίες και να φέρει στην επιφάνεια 
Με άλλα λόγια, για να είσαι σπουδαίος καθοδηγητής

να κάνεις σπουδαίες ερωτήσεις.  
µια σπουδαία ερώτηση ή πως ακούγεται;  Λοιπόν, θα έχει

ασκήσει επιρροή, χωρίς να είναι χειριστική. 
είναι αυτή που ο άλλος είναι πρόθυµος να απαντήσει
στην κατανόηση, όσο και αθώα στη χροιά. Επιπλέον

σωστή θα εµφανίσει τις πληροφορίες που χρειάζεστε και
πρόοδο µέσα στην συνοµιλία. Οι κατάλληλες ερωτήσεις

ενδεχοµένως να πεις λίγο περισσότερα για τη σηµασία
κερδίζεις χρήµατα;» Πρόκειται για µια ευγενική, σεβαστή
γενική, αλλά είναι πιθανό να προκαλέσει πρόοδο. 

σηµαίνει να κερδίζεις περισσότερα χρήµατα, αυτό είναι σηµαντικό
Αυτό είναι πιο άµεσο και βασίζεται σε σας, έχοντας καλή σχέση
απαλό τόνο φωνής. 
τα χρήµατα είναι σηµαντικά -µπορείτε να µου πείτε λίγο
Λίγο πιο χαλαρή, λιγότερο άµεση και µπορεί να χτυπήσει

έχει γίνει, µπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα σας πλησιάσει
όταν την ρωτάτε, αποκτά περαιτέρω σηµασία από την

Οι ερωτήσεις µπορεί να γίνουν πιο ξεκάθαρες, πιο
υποστηρικτικές ή πιο επιθετικές απλά από τον τόνο, τη ζεστασιά και
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σας βασίζεται σε αυτή τη 
κάτι που είναι µια καλή 

προετοιµασµένοι, µπορεί να 
διαίσθησή µας βασίζεται στην 

βεβαίως επωφελούµαστε 
µάθηση και η αυτο-ανάπτυξη θα 

αποτελεσµατικός, όσο και 
παρακολουθώντας µαθήµατα ή 
ανατροφοδότηση, ακούγοντας 
άλλους ή συνδυασµό όλων 

εστιασµένοι και αποφασισµένοι να 

είναι αρκετά ασυνήθιστη 
πραγµατικότητα µια ικανότητα που 

Στην προπόνηση, µια καλά 
αφαιρέσει τα εµπόδια, να 

 διαισθήσεις που 
καθοδηγητής  πρέπει 

Λοιπόν θα έχει τα ακόλουθα 

απαντήσει, γιατί είναι 
. Επιπλέον, εάν η 

χρειάζεστε και οι δύο για να 
κατάλληλες ερωτήσεις µπορεί να 

τη σηµασία που έχει για 
ευγενική σεβαστή ερώτηση, 

αυτό είναι σηµαντικό για 
έχοντας καλή σχέση και ένα 

µου πείτε λίγο περισσότερο 
µπορεί να χτυπήσει πιο εύκολα 

βέβαιοι ότι θα σας πλησιάσει.  
σηµασία από την ποιότητα της 
ξεκάθαρες, πιο κρύες, πιο 
ζεστασιά και την ταχύτητα 



 

 

 Άσκηση Χρησιµοποιήστε
Χρησιµοποιώντας την
επαναλάβετε το τρεις
της φωνής σας κάθε φορά

• Με µια σκληρή
• Με σαρκασµό

• Με γνήσια περιέργεια
Θα παρατηρήσετε ότι ένα
το λάθος τονικότητα
επικίνδυνες ή απότοµη
απάντηση. 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕ – 
ΑΝΑΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ  

Η ανατροφοδότηση ως τρόπος
Η αποτελεσµατική ανατροφοδότηση
επιβιώσας, να την εµπνεύσει
αξιέπαινη και κυριολεκτικά να
καθοδηγητής να µαθαίνει να παραδ

• ∆ίνεται µε θετική πρόθεση

•  Βασίζεται στο γεγονός
•  Είναι εποικοδοµητικ

Ο όρος «ανατροφοδότηση
κάποιον. Αυτές οι πληροφορίες
δεδοµένα από τα οποία µπορούν
Μπορεί να κυµαίνεται από ένα
συγκεκριµένες αξιολογήσεις απόδοσης

Άσκηση: 
Αυτή η άσκηση είναι λίγο
αγαπηµένη σας εφηµερίδα
Επιλέξτε ένα αρκετά
∆ιαβάστε το άρθρο µία
διαιρέστε το χαρτί σας
άλλο «υποκειµενικό
αντικειµενικά γεγονότα
δηλώσεις βάσει γνώµης
κάθε στήλη. Τι λέει αυτό

Άσκηση: Χρησιµοποιήστε τη φωνή σας 
Χρησιµοποιώντας την ερώτηση «Ποιο ήταν το σηµαντικό σχετικά

τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές, αλλάζοντας
σας κάθε φορά, χρησιµοποιώντας τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Με µια σκληρή φρίκη. 
Με σαρκασµό (και τέλος µε αναστεναγµό!). 

Με γνήσια περιέργεια, σαν να είναι η απάντηση σηµαντική
παρατηρήσετε ότι ένα µεγάλο ερώτηµα µπορεί να καταστραφεί

νικότητα. Επίσης, χρησιµοποιήστε µεγάλη τονικότητα
επικίνδυνες ή απότοµη ερώτηση και είναι πιο πιθανό να πάρετε

 ∆ΙΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ 
 

ανατροφοδότηση ως τρόπος µάθησης 
αποτελεσµατική ανατροφοδότηση µπορεί να επιταχύνει την εκµάθηση

ν εµπνεύσει, να την παρακινήσει, να την βοηθήσει
κυριολεκτικά να την εκτοξεύσει σε δράση. Έτσι, είναι σηµαντικό
µαθαίνει να παραδίδει ανατροφοδότηση που: 
µε θετική πρόθεση. 

το γεγονός ή στη συµπεριφορά. 
ποικοδοµητική και επωφελής 

ανατροφοδότηση» σηµαίνει κυριολεκτικά την επιστροφή πληροφοριών
οι πληροφορίες αφορούν το άτοµο που λαµβάνει τα σχόλια
οποία µπορούν να αξιολογήσουν τις επιδόσεις ή τις εµπειρίες

κυµαίνεται από ένα γενικό σχόλιο όπως «Αυτό ήταν µεγάλο
αξιολογήσεις απόδοσης όπως "Έχετε το χέρι σας πάρα πολύ

: Ποιος είναι αντικειµενικός;  
άσκηση είναι λίγο διασκεδαστική µε µια συστροφή. Θα χρειαστείτε

αγαπηµένη σας εφηµερίδα ή περιοδικό και ένα κοµµάτι χαρτί και
ένα αρκετά σύντοµο άρθρο που σας ενδιαφέρει να
το άρθρο µία φορά, για να καταλάβετε τι υπάρχει µέσα
το χαρτί σας σε δύο στήλες, ένα επικεφαλής «αντικειµενικό
υποκειµενικό». Χρησιµοποιώντας τις στήλες, διαχωρίστε

εγονότα στο άρθρο από τις υποκειµενικές δηλώσεις
βάσει γνώµης. Όταν τελειώσετε, παρατηρήστε τι και πόσο

στήλη Τι λέει αυτό για το προτιµώµενο υλικό ανάγνωσης; 
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σχετικά µε αυτό;» 
αλλάζοντας την ποιότητα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

απάντηση σηµαντική για εσάς. 
καταστραφεί εντελώς από 

µεγάλη τονικότητα µε δυνητικά 
πιθανό να πάρετε µια καλή 

την εκµάθηση µιας γυναίκας 
ν βοηθήσει να αισθανθεί 
Έτσι είναι σηµαντικό ένας 

επιστροφή πληροφοριών σε 
λαµβάνει τα σχόλια και παρέχει 
επιδόσεις ή τις εµπειρίες τους. 

ήταν µεγάλο/άθλιο», σε πιο 
σας πάρα πολύ ψηλά". 

Θα χρειαστείτε την 
κοµµάτι χαρτί και ένα στυλό. 

ενδιαφέρει να διαβάσετε. 
υπάρχει µέσα του. Τώρα, 

επικεφαλής αντικειµενικό» και το 
στήλες διαχωρίστε τα 

υποκειµενικές δηλώσεις ή τις 
παρατηρήστε τι και πόσο υπάρχει σε 

 



 

 

Άσκηση: 
Ένας πολύ καλός τρόπος
δοκιµάσετε να λάβετε
λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί
επικεντρώνεσαι σε 
κάποιον που σας γνωρίζει
της προσοχής, η πρόθεση
ανατροφοδότηση. ∆εν
που ακούτε, ή ότι 
δώσετε υποστηρικτική
όχι. 
Μέρος πρώτο – το στήσιµο
Θα ζητήσετε από αυτό
θέµα που αισθάνεστε άνετ
Ε: Τι είδους διαχειριστής
Ε: Τι είδους γονέας είµαι
Ε: Πως είµαι όταν δίνω
Ή οποιαδήποτε άλλη
ενδιαφέρει ένα τέντωµα
γενικά, ως άτοµο. 
Μέρος δεύτερο – οι
Ζητήστε τους να εξετάσουν
την περιοχή που ζητήσατε
Ε: Σε τι είµαι καλός; / 
Ε: Σε τι δεν είµαι τόσο
Ε: Τι µπορώ να κάνω διαφορετικά

Όταν ο συνεργάτης σας
τρίτο µέρος. 
Μέρος τρίτο – Έχετε
Ζητήστε από τον συνεργάτης
ερώτηση µε τη σειρά
χρησιµοποιήστε ερωτήσεις
«Μπορείτε να µου πείτε
παράδειγµα;» Να λαµβάνετε
έρχονται σε αντίθεση µε
άποψή τους. Αν λένε
ανακαλύψτε λίγο περισσότερα
Όταν ο συνεργάτης σας
Μέρος τέταρτο – Πάρτε
Τώρα, µόνοι σας, καθίστε
σηµειώσεις στις ακόλουθες
Ερ: Τι έµαθα για τον εαυτό

: Πάρτε κάποια ανατροφοδότηση 
ς τρόπος για να µάθετε πώς να δίνεται ανατροφοδότηση

δοκιµάσετε να λάβετε µερικές. Με αυτόν τον τρόπο µπορείτε να µάθετε
λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, καθώς και για το πώς πραγµατικά

 αυτόν τον τρόπο. Για να κάνετε την άσκηση
που σας γνωρίζει καλά (που σας αρέσει και εµπιστεύεστε

προσοχής η πρόθεση αυτής της άσκησης είναι να βιώσετε
∆εν µπορεί να υπάρξουν εγγυήσεις ότι θα σας
 θα συµφωνείτε µε αυτό που λέγεται. Θυµηθείτε

υποστηρικτική ανατροφοδότηση, πρέπει να ξέρετε τι λειτουργεί

το στήσιµο  
ζητήσετε από αυτό το άτοµο κάποια σχόλια σχετικά µε ένα συγκεκριµένο

αισθάνεστε άνετα να συζητάτε, για παράδειγµα: 
διαχειριστής είµαι; 
γονέας είµαι; 
όταν δίνω παρουσιάσεις / συναντήσεις, κ.λπ .; 

οποιαδήποτε άλλη περιοχή που σας ενδιαφέρει να βελτιωθείτε
ενδιαφέρει ένα τέντωµα, ζητήστε τους να σκεφτούν πώς θα σας

οι ερωτήσεις  
τους να εξετάσουν τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις σχετικά

περιοχή που ζητήσατε ανατροφοδότηση σχετικά µε: 
καλός; / Τι κάνω καλά; / Ποια είναι τα δυνατά µου, κ

είµαι τόσο καλός; 
να κάνω διαφορετικά για να βελτιώσω; 

συνεργάτης σας έχει απαντήσεις για κάθε ενότητα, συνεχίστε

Έχετε µια συνοµιλία ανατροφοδότησης 
από τον συνεργάτης σας να σας δώσει τις απαντήσεις
µε τη σειρά του. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε κάθε απόκριση

χρησιµοποιήστε ερωτήσεις για να διευκρινίσετε εάν είναι απαραίτητο
Μπορείτε να µου πείτε κάτι παραπάνω;» ή «Μπορείτε να σκεφτείτε

παράδειγµα Να λαµβάνετε όλα τα σχόλια ευγενικά, ώριµα
σε αντίθεση µε την άποψη του άλλου προσώπου -τελικά
τους Αν λένε κάτι που δεν σας αρέσει ή δεν διαφωνείτε

ανακαλύψτε λίγο περισσότερα για το τι µπορεί να προκάλεσε αυτή
συνεργάτης σας έχει τελειώσει, ευχαριστήστε τον. 

Πάρτε τη µάθηση 
σας, καθίστε µε ένα κοµµάτι χαρτί και γράψτε

στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
για τον εαυτό µου από αυτή τη συζήτηση; 
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ανατροφοδότηση είναι να 
µπορείτε να µάθετε για το τι 
πραγµατικά µοιάζει το να 
την άσκηση, επιλέξτε 

εµπιστεύεστε). Ως µια λέξη 
είναι να βιώσετε εσείς την 

εγγυήσεις ότι θα σας αρέσει αυτό 
Θυµηθείτε, για να 

ξέρετε τι λειτουργεί και τι 

σχετικά µε ένα συγκεκριµένο 

να βελτιωθείτε. Εάν σας 
πώς θα σας αισθάνονται 

ερωτήσεις σχετικά µε το θέµα ή 

δυνατά µου, κ.λπ .; 

ενότητα συνεχίστε µε το  

απαντήσεις σας σε κάθε 
κατανοείτε κάθε απόκριση και 

εάν είναι απαραίτητο, π.χ. 
Μπορείτε να σκεφτείτε ένα 
ευγενικά ώριµα και να µην 

τελικά, είναι µόνο η 
ή δεν διαφωνείτε, απλά 

προκάλεσε αυτή την άποψη. 

γράψτε απαντήσεις / 



 

 

Ε: Τι θα κάνω διαφορετικά
Ε: Τι δεν ήταν καλό σε
Ε: Τι θα κάνω γι 'αυτό
Ε: Τι ήταν καλό σχετικά
Ε: Τι δεν δούλεψε

ανατροφοδότηση; 
Ε: Σε ποιες αρχές θα επικεντρω

Σκεφτείτε επίσης πώς η

βλέπεις τον εαυτό σου µέσα

Μέρος πέµπτο – Μοιραστείτε
Εάν θεωρείτε ότι είναι
στις παραπάνω ερωτήσεις
να τους ακούσει, ως τρόπος
είστε πλέον σε θέση
χρησιµοποιήστε όλη τη

Περίληψη: Οι ακόλουθες 
είναι µέσα σε µια επίσηµη
συµπεριφοράς ή διαχείρισης

• Οικοδόµηση σχέσης ή σχέσης
• ∆ιαφορετικά επίπεδα ακρόασης

• Χρησιµοποιώντας τη διαίσθηση
• Κάνοντας ερωτήσεις. 
• Παροχή υποστηρικτικής
Αυτές οι ικανότητες πρέπει να
φρέσκες και διαθέσιµες. Όλες
καταστάσεις και θα έχετε ήδη
και την εξάσκηση των πτυχών
αναπτύξουµε τις υπάρχουσες
έχουµε µεµονωµένα. Όταν είµαστε
συζητήσεις καθοδήγησης ρέουν
 
 

 
Το µονοπάτι της καθοδήγησης

διαφορετικά ως αποτέλεσµα αυτής της συνοµιλίας;
ήταν καλό σε αυτή τη συζήτηση; 

γι αυτό; 
καλό σχετικά µε τον τρόπο που µου δόθηκε η ανατροφοδότηση

δούλεψε σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο

αρχές θα επικεντρωθώ, τώρα που δόθηκε η ανατροφοδότηση
επίσης πώς η συνοµιλία ήταν χρήσιµη σε γενικές γραµµές
εαυτό σου µέσα από τα µάτια του άλλου ατόµου; 

Μοιραστείτε τη µάθηση (προαιρετικό) 
θεωρείτε ότι είναι σκόπιµο και χρήσιµο, µοιραστείτε τις απαντήσεις
παραπάνω ερωτήσεις µε τον συνεργάτη σας. Ζητήστε του πρώτα

ακούσει, ως τρόπος για να µοιραστείτε τη µάθησή σας Θυµηθείτε

πλέον σε θέση να δώσετε ανατροφοδότηση στον εαυτό
χρησιµοποιήστε όλη τη µάθηση και τη φροντίδα σας! 

ακόλουθες ικανότητες είναι βασικές για την καθοδήγηση
µια επίσηµη συνάντηση προγύµνασης, είτε απλώς ως

διαχείρισης: 

σχέσης. 
επίπεδα ακρόασης. 

Χρησιµοποιώντας τη διαίσθηση. 

υποστηρικτικής ανατροφοδότησης. 
πρέπει να αναπτύσσονται συνεχώς, προκειµένου να

. Όλες αυτές οι ικανότητες βρίσκονται στις
θα έχετε ήδη ένα επίπεδο επάρκειας µε το καθένα. Με τη

πτυχών που υπάρχουν µέσα σε κάθε δεξιότητα
υπάρχουσες γνώσεις και ικανότητες µας, πέρα από αυτό

Όταν είµαστε σε θέση να φέρουµε µαζί αυτές τις
ρέουν φυσικά και εύκολα. 

Συνιστάται: Οι κοινωνικοί λειτουργοί
χρησιµοποιήσουν τις παραπάνω ασκήσεις
εργασία ή εργασία σε ζεύγη. Μετά τη βελτίωση
δεξιοτήτων καθοδήγησης µπορούν να προσπαθήσουν
να εφαρµόσουν στην πράξη. Ο καθένας
οργανώσει το µονοπάτι της προπόνησής του
που να τον κάνει άνετο. Παρακάτω µπορείτε
τις κατευθυντήριες αρχές στις οποίες
βασιστείτε. 

καθοδήγησης: κατευθυντήριες αρχές 
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συνοµιλίας; 

ανατροφοδότηση; 
οποίο µου έδωσαν 

ανατροφοδότηση; 
γραµµές. Πώς ήταν να 

µοιραστείτε τις απαντήσεις σας 
Ζητήστε του πρώτα, αν θέλει 
µάθησή σας. Θυµηθείτε, θα 
στον εαυτό σας, οπότε 

την καθοδήγηση, είτε αυτό 
είτε απλώς ως ένα στυλ 

προκειµένου να διατηρούνται 
βρίσκονται στις καθηµερινές 

καθένα Με τη εξερεύνηση 
δεξιότητα, µπορούµε να 

πέρα από αυτό που συνήθως 
µαζί αυτές τις ικανότητες, οι 

λειτουργοί µπορούν να 
παραπάνω ασκήσεις για ατοµική 

Μετά τη βελτίωση των 
µπορούν να προσπαθήσουν 

Ο καθένας µπορεί να 
προπόνησής του µε τρόπο 

Παρακάτω µπορείτε να βρείτε 
στις οποίες µπορείτε να 



 

 

Οι καθοδηγητικές συναντήσεις
στάδια: Καθιέρωση συνοµιλίας

θέµατος και στόχου,  Αντίληψη

 
Με την πάροδο του χρόνου
διαδικασίες που θα ταιριάζουν
πάντα να ξεκινήσετε επανεξετάζοντας
πρώτη σας συνεδρία. Ή µπορείτε
ενέργειες. Μπορείτε να ρυθµίσετε
σύνδεσης πριν ξεκινήσετε την
 

συναντήσεις µε µια επιζήσασα µπορεί να ακολουθήσει
συνοµιλίας,  Προσδιορισµός της συνοµιλίας,  
Αντίληψη της  κατάστασης, Συµπεράσµατα  και Ολοκλήρωση

του χρόνου θα αναπτύξετε τις δικές σας ρουτίνες, συνήθειες
θα ταιριάζουν µε τον τρόπο που εργάζεστε. Για παράδειγµα

ξεκινήσετε επανεξετάζοντας τους γενικούς στόχους εκχώρησης
συνεδρία Ή µπορείτε να επιλέξετε να συνοψίσετε τη συνοµιλία
Μπορείτε να ρυθµίσετε ολόκληρο το χρονοδιάγραµµα των

την περίοδο καθοδήγησης. 
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ακολουθήσει τα εξής 
 Προσδιορισµός 

λοκλήρωση  
 

ρουτίνες, συνήθειες και 
Για παράδειγµα, µπορείτε 

στόχους εκχώρησης από την 
συνοψίσετε τη συνοµιλία µαζί µε τις 

χρονοδιάγραµµα των περιόδων 



 

 

 

B1. Μεθοδολογική
την εκπαίδευση 

βίας στο
 

Η προτεινόµενη κατάρτιση των

τρεις βασικές αρχές που σχετίζονται
εµποδίων στην οικονοµική ενδυνάµωση
στόχο την ενεργοποίηση της πίστης
"κάθε δουλειά": 
1. Οι υπηρεσίες υποστήριξης

οικονοµικής ενδυνάµωσης
αντιµετώπιση όλων των
µεγιστοποιεί την πιθανότητα
υπηρεσίες βοηθούν να διασφαλιστεί
ψυχικής υγείας µέχρι τη φροντίδα
να αντιµετωπιστούν γρήγορα
επικεντρωµένες στην οικονοµική

2. Να κάνεις " κάθε δουλειά
θέσεις εργασίας χαµηλού
δυναµικό και δεν οδηγούν
περιπτώσεις καταστρέφουν
αγωνία και την αβεβαιότητα
που βρίσκονται σε συνθήκες
κύκλο, είτε στηρίζοντας τις
δηµόσια βοήθεια. Ούτε παρέχει
ευκαιρία µακροπρόθεσµης
σε αυτά τα εργαλεία δείχνει
λειτουργήσει γι 'αυτούς και

3. Ανοικοδόµηση της αυτοεκτίµησης
καριέρας και αξία της εµπλοκής
της εξάρθρωσης και
κακοποίησης και φτώχειας
στις ικανότητές τους να αξιολογούν
υποβάλουν αίτηση για δουλειά
η αντίληψη ότι υπάρχει λογική
θα οδηγήσει στην είσοδο στην
 
 
 
 

Μεθοδολογική εισαγωγή: πως θα υλοποιήσουµε
 των γυναικών θυµάτων συντροφικής

βίας στο πλαίσιο του We Go  

κατάρτιση των επιζώντων IPV γυναικών είναι δοµηµένη
που σχετίζονται µε την επίλυση διαρθρωτικών και

οικονοµική ενδυνάµωση και την είσοδο στην αγορά εργασίας
ενεργοποίηση της πίστης στη δυνατότητα εισόδου στην καριέρα

υποστήριξης είναι ζωτικής σηµασίας για την
ενδυνάµωσης των επιζώντων IPV. Μια ολιστική προσέγγιση
όλων των φραγµών που αντιµετωπίζουν οι επιζώντες
την πιθανότητα επιτυχούς εισόδου στην αγορά εργασίας

βοηθούν να διασφαλιστεί ότι τα θέµατα των γυναικών -
υγείας µέχρι τη φροντίδα των παιδιών ή απρόβλεπτα ζητήµατα

αντιµετωπιστούν γρήγορα, επιτρέποντας στις γυναίκες να
ς στην οικονοµική εξουσία και τους στόχους της σταδιοδροµίας

κάθε δουλειά" δεν είναι το µονοπάτι που οδηγεί στην
εργασίας χαµηλού µισθού και χαµηλής ειδίκευσης δεν έχουν

και δεν οδηγούν σε οικονοµική ανεξαρτησία και στις
καταστρέφουν την οριακή χρησιµότητα της προσπάθειας
την αβεβαιότητα χρήσης δηµόσιας βοήθειας για επιβίωση

βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας πολύ συχνά βρίσκονται σε ένα
στηρίζοντας τις θέσεις εργασίας στο αδιέξοδο είτε εξαρτώντας

βοήθεια Ούτε παρέχει κανένα πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα
µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανεξαρτησίας. Η προσέγγιση

γαλεία δείχνει τις γυναίκες γιατί αυτός ο διάδροµος
γι αυτούς και αποτελεί µια εναλλακτική λύση. 

Ανοικοδόµηση της αυτοεκτίµησης, ενεργοποίηση της πίστης στην
και αξία της εµπλοκής των πολιτών, αντιµετώπιση της

εξάρθρωσης και της αποµόνωσης, που προκλήθηκαν
και φτώχειας. Οι γυναίκες πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό

ικανότητές τους να αξιολογούν τις δεξιότητες προκειµένου να
αίτηση για δουλειά. Πρέπει να πιστεύουν στην ευελιξία σταδιοδροµίας
ότι υπάρχει λογική στην αγορά και ότι η πρόσβαση στις δεξιότητές
στην είσοδο στην αγορά εργασίας. 
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υλοποιήσουµε 
συντροφικής 

είναι δοµηµένη µε βάση 
διαρθρωτικών και ατοµικών 
στην αγορά εργασίας, όλα µε 

στην καριέρα και όχι µόνο 

σηµασίας για την επίτευξη 
ολιστική προσέγγιση για την 

αντιµετωπίζουν οι επιζώντες της IPV 
γασίας. Αυτές οι 
- από τις κρίσεις 

απρόβλεπτα ζητήµατα - µπορούν 
γυναίκες να παραµείνουν 

στόχους της σταδιοδροµίας τους. 
οδηγεί στην αυτάρκεια. Οι 

ειδίκευσης δεν έχουν αναπτυξιακό 
ανεξαρτησία και στις περισσότερες 

προσπάθειας ενάντια στην 
για επιβίωση. Οι γυναίκες 

βρίσκονται σε έναν ατελείωτο 
αδιέξοδο είτε εξαρτώντας από τη 

διαθέσιµο εισόδηµα ούτε την 
προσέγγιση ενδυνάµωσης 

αυτός ο διάδροµος δεν θα 

πίστης στην πλεύση της 
αντιµετώπιση της απελπισίας, 

προκλήθηκαν από χρόνια 
πιστεύουν στον εαυτό τους και 
προκειµένου να επιτύχουν να 
στην ευελιξία σταδιοδροµίας: 
πρόσβαση στις δεξιότητές τους 



 

 

 
Η δοµή του προγράµµατος
Το παρακάτω διάγραµµα συνοψίζει
 

Περιεχόµενο του προγράµµατος
Ο παρακάτω πίνακας ταξινοµεί
κάθε φάσης και το όνοµα των
επίτευξη των αντίστοιχων στόχων
Πρόκειται για µια πολύ µεγάλη
επιλογή των πιο σχετικών, ανάλογα
µαθήµατος µε βάση τα χαρακτηριστικά
συµµετέχοντα 
Η φάση 2 είναι ο πυρήνας της
πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες

- Η οµάδα δραστηριοτήτων
ακολουθεί µια συνιστώµεν
οι πιο βασικές και οι τελευταίες

Τα εργαλεία που σχετίζονται µε
αναζήτησης εργασίας µπορούν
µετά από τις περισσότερες από
ανάλογα µε το επίπεδο καθορισµού
συµµετέχουσας 

του προγράµµατος εκπαίδευσης 
διάγραµµα συνοψίζει τη δοµή του προγράµµατος: 

Περιεχόµενο του προγράµµατος: εργαλεία 
πίνακας ταξινοµεί τη δοµή του WE GO! µε τις φάσεις της

το όνοµα των εργαλείων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αντίστοιχων στόχων. 
µια πολύ µεγάλη συλλογή δραστηριοτήτων, η οποία επιτρέπει

σχετικών, ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο για την ανάπτυξη
βάση τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τα συµφέροντα

και κάθε 
πυρήνας της διαδικασίας και της µακρύτερης φάσης. Προκειµένου

πραγµατοποιηθούν οι δραστηριότητες σε αυτή τη φάση, πρέπει να σηµειωθεί
δραστηριοτήτων "από πόρους σε ικανότητες, από όνειρα

ακολουθεί µια συνιστώµενη σειρά, έτσι ώστε οι πρώτες δραστηριότητες
βασικές και οι τελευταίες να λειτουργούν ως περίληψη της

σχετίζονται µε τους επαγγελµατικούς στόχους και τις τεχνικές
εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε από την αρχή της
περισσότερες από τις δραστηριότητες «από πόρους σε ικανότητες
επίπεδο καθορισµού του επαγγελµατικού σχεδίου της  κάθε
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φάσεις της, τους στόχους 
χρησιµοποιηθούν για την 

η οποία επιτρέπει την 
χρόνο για την ανάπτυξη του 
και τα συµφέροντα κάθε 

οµάδας. 
µακρύτερης φάσης. Προκειµένου να 

πρέπει να σηµειωθεί ότι: 
από όνειρα σε στόχους" 

πρώτες δραστηριότητες να είναι 
περίληψη της  

στόχους και τις τεχνικές 
ρχή της φάσης είτε 

πόρους σε ικανότητες», 
κάθε 



 

 

Στόχοι 
Να αναλύσει τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και το
υπόβαθρο και να συµφωνήσει σε ένα σχέδιο
µάθηµα 

ΦΑΣΗ 1. Εισαγωγή

Στόχοι 
Να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να δηµιουργήσουν
οµαδική συνοχή 

Να καθοριστεί η δέσµευση συµµετοχής και
κανόνες και ευθύνες 

Στόχοι 
Από πόρους σε ικανότητες, όνειρα σε

- Να ανακαλυφθούν οι προσωπικοί πόροι των
και να µεταφραστούν σε 
- Να ορίσετε ένα επαγγελµατικό σχέδιο 

Να υποστηρίξει κάποιους κρίσιµους τοµείς
για την ενδυνάµωση των επιζώντων της
βίας 

Να αυξήσει 
την ευαισθητοποίηση σχετικά µε το φύλο 

Αποκατάσταση κοινωνικών δικτύων και προώθηση
συλλογικής ενδυνάµωσης 

Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης
ασφάλεια 

Να αναπτύξουν δεξιότητες ICT µε ασφάλεια

Να αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηµατικότητας

Στόχοι  
Να κλείσετε την εκπαίδευση και να αξιολογήσετε
αποτελέσµατα 

 Εργαλεία 
απαιτήσεις και το επαγγελµατικό 

ένα σχέδιο δράσης για το 
1 Αρχική Συνέντευξη 

ΦΑΣΗ 1. Εισαγωγή, ατοµική δέσµευση και οµαδική συνοχή

 Εργαλεία 
άλλο και να δηµιουργήσουν 2 Εισαγωγή συµµετεχόντων 

3 «Σπάω τον πάγο» 

συµµετοχής και οι γενικοί 4 Πλέκοντας τους κανόνες της οµάδας

ΦΑΣΗ 2. Ενδυνάµωση 

 Εργαλεία 
όνειρα σε στόχους: 

προσωπικοί πόροι των γυναικών 
σε ικανότητες 

5 Μιλώντας για µένα ... 

6 Superpowerful-Εξαιρετική 

7 Το δέντρο επιτυχιών 

8 Αγορά ανταλλαγής ταλέντων

9 ∆ώρο των σηµειώσεων 

10 Ας χρησιµοποιήσουµε τους εσωτερικούς

11 Το λεωφορείο 

12 Τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα

13 Κίνητρα για εργασία 

14 Εξατοµικευµένο βιογραφικό µε

15 Ανάλυση ικανότητας και σχέδιο

τοµείς / ικανότητες 
επιζώντων της Συντροφικής 

16 Stop! Ορίστε τα όριά σας 

17 Όντας δυναµική στην εργασία

18 Οπτικοποίηση και θετική σκέψη

 
19 Όντας γυναίκα 

20 Τυπικά, προσωπικά χαρακτηριστικά

21 Χαρτογράφηση δραστηριοτήτων

22 Το καλάθι της φροντίδας και των

δικτύων και προώθηση της 23 Το προσωπικό µου δίκτυο 

24 ∆ικτύωση για ευκαιρίες απασχόλησης

25 ∆ίκτυα γυναικών και καθοδήγηση

αναζήτησης εργασίας µε 26 Βάλτε την ασφάλεια πρώτα 

27 Η αγορά εργασίας 

28 Γράφοντας το βιογραφικό σας

29 Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας

30 «Το διάστηµα του ανελκυστήρα

31 Επαγγελµατική εµφάνιση 

µε ασφάλεια 32 Ο υπολογιστής και ο τρόπος χρήσης

33 Αναζήτηση στο ∆ιαδίκτυο 

34 Ασφαλής χρήση των µέσων κοινωνικής

35 Μελέτη περίπτωσης: ψεύτικες προσφορές

36 Aξιολόγηση της δηµιουργικότητας

επιχειρηµατικότητας 37 Όταν οι ιδέες σηµαίνουν επιχειρήσεις

38 Πώς να δηµιουργήσετε µια (κοινωνική

ΦΑΣΗ 3. Κλείσιµο και αξιολόγηση 

 Εργαλεία 
και να αξιολογήσετε τα 39 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων
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οµαδική συνοχή 

κανόνες της οµάδας 

ταλέντων 

χρησιµοποιήσουµε τους εσωτερικούς µας πόρους 

µου ενδιαφέροντα 

βιογραφικό µε βάση τα προσόντα 

ικανότητας και σχέδιο δράσης 

στην εργασία 

θετική σκέψη 

προσωπικά χαρακτηριστικά και ικανότητες 

δραστηριοτήτων 

φροντίδας και των δικαιωµάτων 

απασχόλησης 

και καθοδήγηση 

 

βιογραφικό σας 

συνέντευξη εργασίας 

ανελκυστήρα» 

ο τρόπος χρήσης του 

των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 

περίπτωσης ψεύτικες προσφορές εργασίας 
δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας 

σηµαίνουν επιχειρήσεις; 

δηµιουργήσετε µια (κοινωνική) επιχείρηση 

αποτελεσµάτων της οµάδας  



 

 

Μεθοδολογικές σηµειώσεις
Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού
είναι πολύ σηµαντικός για τις
των εκπαιδευοµένων. Οι διευκολυντές
"βούληση" για τη διαδικασία των
κάνουν. µέχρις ότου η
Χρησιµοποιώντας αυτό το στοιχείο
και σωµατικές ικανότητες και
Οι δραστηριότητες σε αυτή τη
γυναικών και τη συµµετοχική
αναλύσουν και να διερευνήσουν
πρέπει να προωθεί την επικοινωνία
δραστηριότητες που πρέπει να
συµµόρφωση µε τους κανόνες
συµµετέχοντες συµµετέχουν στις
Τα περισσότερα από τα εργαλεία
προσαρµοστούν για µεµονωµένη
πλεονεκτήµατα. Μπορούν να
αυτές τις γυναίκες. Οι γυναίκες
εµπειρίες τους. βλέπουν ότι έχουν
βλέπουν ότι δεν ευθύνονται
στόχους και στρατηγικές. 
Μπορεί επίσης να χρειαστούν
επιµέρους στόχων. 
Ο διευκολυντής πρέπει να ενθαρρύνει
ευνοεί την ενδυνάµωση και την
δηµιουργώντας ένα χώρο εµπιστοσύνης
Ο χώρος της εκπαίδευσης πρέπει
καρέκλες. Μπορούν να παρέχονται
βρεφονηπιακό σταθµό ή κάποιο
ρυθµίσεις οµάδας, ο διαµεσολαβητής
χώρους όπου µπορούν να ακουστούν
διευθετηθούν µε τη µορφή U, 
µικρών οµάδων εργασίας σε ορισµένες
οµάδες να είναι εξίσου ετερογενείς
ηλικία. 
Εάν είναι δυνατόν, οι συνεδρίες
εάν η οµάδα είναι µεγάλη: ένας
σηµειωτής. 
Προκειµένου να προωθηθεί
διευκολυντής να είναι γυναίκα
χρησιµοποιείται η αντωνυµία
σε θέµατα φύλου. 
 
Το µέγεθος των οµάδων µπορεί
Οι συνεδρίες µπορεί να διαρκέσουν
 

Μεθοδολογικές σηµειώσεις 
κοινωνικού λειτουργού ή χειριστή του AVC που διευκολύνει

σηµαντικός για τις διαδικασίες ενδυνάµωσης και προσωπικής
εκπαιδευοµένων Οι διευκολυντές θα πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούν

διαδικασία των κινήτρων, στην οποία οι γυναίκες επιλέγουν
ότου η "διαδικασία λήψης" γίνει ρουτίνα και

Χρησιµοποιώντας αυτό το στοιχείο, η "ικανότητα απόδοσης" θα προωθήσει
ικανότητες και την εµπειρία που διαµορφώνει την απόδοση

δραστηριότητες σε αυτή τη δέσµη εργαλείων προωθούν την ενεργό συµµετοχή
συµµετοχική µάθηση, καλώντας τις γυναίκες να συζητήσουν
διερευνήσουν το περιεχόµενο που παρουσιάζεται. Ο διευκολυντής

προωθεί την επικοινωνία και τη συµµετοχή, να εισαγάγει τα θέµατα
που πρέπει να αναπτύξουν οι ίδιες οι γυναίκες και να διασφαλίσει
τους κανόνες οµαδικής εργασίας, διασφαλίζοντας

συµµετέχουν στις δραστηριότητες. 
από τα εργαλεία βασίζονται σε µεθοδολογία οµάδας, αλλά
για µεµονωµένη χρήση. Η εργασία σε οµότιµες οµάδες
Μπορούν να παρέχουν ασφάλεια, εµπιστοσύνη και υποστήριξη

γυναίκες Οι γυναίκες συνειδητοποιούν ότι δεν είναι µόνοι µοιράζοντας
ν ότι έχουν κοινές δυσκολίες µε άλλους επιζώντες

ευθύνονται για όλα όσα συµβαίνουν στη ζωή τους

να χρειαστούν µεµονωµένες συνεδρίες για την εµβάθυνση

πρέπει να ενθαρρύνει τη δηµιουργία µιας οµαδικής ατµόσφαιρας
ενδυνάµωση και την προσωπική ανάπτυξη των συµµετεχόντων

ένα χώρο εµπιστοσύνης και ασφάλειας. 
εκπαίδευσης πρέπει να είναι άνετος, ένα µεγάλο δωµάτιο µε κινούµενες

Μπορούν να παρέχονται καφές, τσάι ή αναψυκτικά. Ένα παιδικό
σταθµό ή κάποιο είδος παιδικής φροντίδας είναι το κλειδί Στις

ο διαµεσολαβητής θα πρέπει να προσπαθήσει να δηµιουργήσει
µπορούν να ακουστούν οι γυναίκες: οι καρέκλες µπορούν να

τη µορφή U, κύκλου ή ηµικυκλίου. Παροµοίως, για τη δηµιουργία
εργασίας σε ορισµένες από τις δραστηριότητες, είναι σκόπιµο
εξίσου ετερογενείς όσον αφορά τις εθνότητες, τις εθνικότητες

δυνατόν οι συνεδρίες διευκολύνεται καλύτερα από δύο επαγγελµατίες
είναι µεγάλη: ένας διευκολυντής και ένας εκπαιδευτής υποστήριξης

προωθηθεί µια εµπιστοσύνη στην οµάδα, είναι προτιµότερο
είναι γυναίκα (για αυτό το λόγο, σε όλη την εργαλειοθήκη
αντωνυµία "she"). Είναι απαραίτητο να έχει µια σταθερή

οµάδων µπορεί να διαφέρει, ανάλογα µε τους διαθέσιµους
µπορεί να διαρκέσουν περίπου 3 ώρες. 
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που διευκολύνει τις οµάδες 
και προσωπικής ανάπτυξης 

µπορούν να χρησιµοποιούν τη 
γυναίκες επιλέγουν αυτό που 

ρουτίνα και πρότυπο. 
θα προωθήσει τις ψυχικές 
την απόδοση. 
την ενεργό συµµετοχή των 

γυναίκες να συζητήσουν, να 
παρουσιάζεται Ο διευκολυντής θα 

εισαγάγει τα θέµατα και τις 
γυναίκες και να διασφαλίσει τη 
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι 

οµάδας, αλλά µπορούν να 
οµότιµες οµάδες έχει πολλά 

εµπιστοσύνη και υποστήριξη σε 
είναι µόνοι µοιράζοντας τις 

άλλους επιζώντες της IPV και 
στη ζωή τους. µοιράζονται 

για την εµβάθυνση των 

οµαδικής ατµόσφαιρας που 
συµµετεχόντων, 

δωµάτιο µε κινούµενες 
Ένα παιδικό 

είναι το κλειδί. Στις 
προσπαθήσει να δηµιουργήσει 

µπορούν να 
Παροµοίως για τη δηµιουργία 

δραστηριότητες είναι σκόπιµο οι 
τις εθνικότητες και την 

δύο επαγγελµατίες, ειδικά 
εκπαιδευτής υποστήριξης ή ένας 

οµάδα είναι προτιµότερο ο 
όλη την εργαλειοθήκη 

έχει µια σταθερή εκπαίδευση 

διαθέσιµους πόρους. 



 

 

∆ουλεύοντας µε επιζήσαντες
ενδυνάµωση προς την οικονοµική

 

Οι οµάδες επιζώντων της IPV 
χαρακτηριστικά λόγω των καταστάσεων
περιπτώσεις, για παρατεταµένες
συχνά ορισµένα χαρακτηριστικά
παράγοντες που περιορίζουν τη

- Αποµόνωση: έχουν βιώσει
έχουν υποβαθµιστεί
µεταναστριών, τα δίκτυα
καταγωγής τους. 

- Βλάβη αυτοεκτίµησης
- ∆υσκολίες αναγνώρισης

ακαθόριστες επαγγελµατικές
- Ανατροπές και µειώσεις

δραστηριότητες κατάρτισης
- Λιγότερος διαθέσιµος

άλλες υπηρεσίες υποστήριξης
- ∆υσκολίες µετατροπής

αποτελεσµατικές δράσεις
- ∆υσκολίες όσον αφορά

προτεραιοτήτων 
- ∆υσκολίες συνδυασµού
τις ανάγκες της αγοράς

- ∆υσκολίες λήψης αποφάσεων
- Η δυσπιστία και ο φόβος

Γενικά, οι επιζήσαντες γυναίκες
να διερευνηθούν στην εκπαίδευση

- Την ανθεκτικότητα που
από σύντροφο. 

- Την απόφαση που έχουν
εκφράζονται στο αίτηµά

- Οι δυνατότητες που
επαγγελµατικής εκπλήρωσης

-  Οι δυνατότητες να ανακαλύψουν
κατάσταση εξάρτησης

- Η ικανότητα δηµιουργίας
καταστάσεις. 

- Η ικανότητα διατήρησης

Οι δραστηριότητες σε αυτό
παράγοντες και δυνατότητες
συνδέονται µε τις ροµαντικές
γυναικών και συχνά εξακολουθούν
επιζώντων. Είναι ζωτικής σηµασία
φύλο και να ασχολούµαστε κριτικά

επιζήσαντες γυναίκες θύµατα συντροφικής βίας
οικονοµική ανεξαρτησία  

επιζώντων της IPV είναι συχνά ετερογενείς, αν και γενικά έχουν
λόγω των καταστάσεων βίας στις οποίες έχουν εκτεθεί
παρατεταµένες χρονικές περιόδους. Οι επιζώντες της IPV 
χαρακτηριστικά που µπορούν να λειτουργήσουν

περιορίζουν τη διαδικασία οικονοµικής ενδυνάµωσης: 
Αποµόνωση έχουν βιώσει καταστάσεις αποµόνωσης και κατά συνέπεια

υποβαθµιστεί τα δίκτυα υποστήριξής τους. Στην περίπτωση
µεταναστριών τα δίκτυα υποστήριξης βρίσκονται κυρίως στους

αυτοεκτίµησης και αυτοπεποίθησης. 
∆υσκολίες αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους
ακαθόριστες επαγγελµατικές ικανότητες. 
Ανατροπές και µειώσεις όσον αφορά τα κίνητρα για την απασχό
δραστηριότητες κατάρτισης. 
Λιγότερος διαθέσιµος χρόνος, λόγω νοµικών διαδικασιών και δεσµεύσεων

υπηρεσίες υποστήριξης και βοήθειας. 
∆υσκολίες µετατροπής των επιθυµιών και των σχεδίων σε συγκεκριµένες
αποτελεσµατικές δράσεις. 

όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου και τον

∆υσκολίες συνδυασµού της φροντίδας των παιδιών και των εξαρτώµενων
ανάγκες της αγοράς εργασίας 

∆υσκολίες λήψης αποφάσεων αυτόνοµα. 
δυσπιστία και ο φόβος για την αντιµετώπιση νέων καταστάσεων

γυναίκες IPV έχουν επίσης ορισµένες δυνατότητες
στην εκπαίδευση: 

ανθεκτικότητα που επέδειξαν ως επιζώντες µιας κατάστασης

απόφαση που έχουν πάρει για να αλλάξουν την κατάστασή
εκφράζονται στο αίτηµά τους για βοήθεια. 

δυνατότητες που συνδέονται µε την επιθυµία προσωπικής
επαγγελµατικής εκπλήρωσης. 

δυνατότητες να ανακαλύψουν τις δικές τους ικανότητες όταν τελειώνουν
τάσταση εξάρτησης. 
ικανότητα δηµιουργίας σχέσεων υποστήριξης µε άλλες γυναίκες

ικανότητα διατήρησης και φροντίδας των συναισθηµατικών δεσµών

δραστηριότητες σε αυτό το εργαλείο αντιµετωπίζουν αυτούς τους
δυνατότητες, καθώς και τους παραδοσιακούς ρόλους των
τις ροµαντικές σχέσεις που θέτουν τα θεµέλια του IPV 
συχνά εξακολουθούν να είναι βαθιά ριζωµένα στις εµπειρίες
ζωτικής σηµασίας να εργαστούµε από µια προσέγγιση

ασχολούµαστε κριτικά µε τους ρόλους και τα στερεότυπα των
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βίας  για την 

και γενικά έχουν ορισµένα 
έχουν εκτεθεί, σε πολλές 

επιζώντες της IPV εµφανίζουν 
λειτουργήσουν ως κρίσιµοι 

 
και κατά συνέπεια συχνά 

τους Στην περίπτωση των 
βρίσκονται κυρίως στους τόπους 

προσόντων τους, καθώς και 

την απασχόληση και τις 

διαδικασιών και δεσµεύσεων µε 

σχεδίων σε συγκεκριµένες 

χρόνου και τον καθορισµό 

και των εξαρτώµενων µε 

καταστάσεων και σχέσεων. 

δυνατότητες που µπορούν 

κατάστασης στενής βίας 

την κατάστασή τους, που 

επιθυµία προσωπικής και / ή 

ικανότητες όταν τελειώνουν µια 

άλλες γυναίκες σε παρόµοιες 

συναισθηµατικών δεσµών. 

αυτούς τους κρίσιµους 
παραδοσιακούς ρόλους των φύλων που 

θεµέλια του IPV εναντίον των 
ριζωµένα στις εµπειρίες των 

προσέγγιση µε βάση το 
στερεότυπα των δύο φύλων 



 

 

τόσο στον ιδιωτικό όσο και
εργασίας. 

Είναι σηµαντικό ο συντονιστής
συµµετεχόντων, λαµβάνοντας
µπορεί να προκαλέσουν ενοχή
διαµεσολαβητής δεν θα κρίνει
συµµετεχόντων. 
 
Οι γυναίκες πρέπει να
ευαισθητοποίησης και προσωπικής
 
Είναι επίσης σηµαντικό ο συντονιστής
υποστηρίζουν τους συµµετέχοντες
µπορούν να παρέχουν συµβουλευτικές
διευκολυντές θα πρέπει επίσης
συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια
ενδυνάµωσης, από προσωπική
περιστατικά στενής βίας εταίρων
Οι εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν
έτοιµοι να εργαστούν σε οµάδες
θα µπορέσουν να συµµετάσχουν
συµµετεχόντων θα πρέπει επίσης
κατάσταση κάθε συµµετέχοντος
περιοχή / υπηρεσία για τους
επιζώντες της εµπορίας ανθρώπων
ασφαλείας. 
 

 

ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, συµπεριλαµβανοµένης

ο συντονιστής να µην επιτρέψει διακρίσεις ή βίαια σχόλια
λαµβάνοντας ιδιαίτερη µέριµνα µε εκείνες τις παρατηρήσεις

προκαλέσουν ενοχή ή συναισθήµατα εξάρτησης. Αυτό σηµαίνει
δεν θα κρίνει τη συµπεριφορά, τα συναισθήµατα ή τις

πρέπει να είναι οι κύριοι παράγοντες της
ευαισθητοποίησης και προσωπικής ανάπτυξης. 

σηµαντικό ο συντονιστής να συντονίζεται µε άλλους επαγγελµατίες
ετέχοντες στην κατάρτιση, ιδιαίτερα τους ψυχολόγους

παρέχουν συµβουλευτικές υπηρεσίες εάν είναι απαραίτητο
πρέπει επίσης να είναι προσεκτικοί σχετικά µε την

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, έχοντας κατά νου ότι
από προσωπική ή οικονοµική άποψη, µπορεί να προκαλέσει

στενής βίας εταίρων. 
εκπαιδευόµενοι που συµµετέχουν στα προγράµµατα εκπαίδευσης πρέπει

εργαστούν σε οµάδες. Εάν βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, πιθανότατα
να συµµετάσχουν σε µια τέτοια εκπαίδευση ακόµα. Η
θα πρέπει επίσης να πραγµατοποιεί αξιολόγηση κινδύνου
συµµετέχοντος, σύµφωνα µε ειδικά πρωτόκολλα σ

υπηρεσία για τους επιζώντες του IPV. Εάν το AVC υποστηρίζει
εµπορίας ανθρώπων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
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συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς 

βίαια σχόλια µεταξύ των 
εκείνες τις παρατηρήσεις που 

Αυτό σηµαίνει επίσης ότι ο 
αισθήµατα ή τις σκέψεις των 

παράγοντες της διαδικασίας 

άλλους επαγγελµατίες που 
ιδιαίτερα τους ψυχολόγους που 

είναι απαραίτητο. Οι 
σχετικά µε την εξέλιξη των 
κατά νου ότι η διαδικασία 
να προκαλέσει περαιτέρω 

εκπαίδευσης πρέπει να είναι 
κατάσταση κρίσης, πιθανότατα δεν 

εκπαίδευση ακόµα. Η επιλογή των 
αξιολόγηση κινδύνου για την 
πρωτόκολλα σε κάθε χώρα / 

υποστηρίζει επίσης 
λαµβάνονται υπόψη ειδικά µέτρα 



 

 

B2. Εργαλεία για

Αρχική συνέντευξη

Εργαλείο

� Να γνωρίσετε την κατάσταση
δεξιότητες, τις δυνάµεις και

� Να υποστηρίξει τον εντοπισµό

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πρόκειται για µια αρχική ηµι
χρησιµοποιηθεί για να ξεκαθαρίσει
κατάστασή της ή / και να την επιλέξει

Αυτός ο πίνακας περιλαµβάνει
θέµατα που θα συζητηθούν

Description 

Παρουσίαση της οργάνωσης, 
διερευνητής, περιγραφή της 
προηγούµενης επαφής, διάρκεια
στόχος αυτής της συνέντευξης.

Παρουσίαση της γυναίκας  

∆ιευκρίνιση του στόχου της υπηρεσίας

(Αν η γυναίκα ενδιαφέρεται
Γνωριµία µε την ιστορία και
οικογενειακές ευθύνες της γυναίκας
έµφαση στην τρέχουσα αυτονοµία

                                               
9 Based on Camarasa, M., Sales, L., 2013.

Εργαλεία για την «εκπαίδευση» των γυναικών

συνέντευξη επιλογής 

Εργαλείο 1. Αρχική συνέντευξη 
ΣΤΟΧΟΙ 

γνωρίσετε την κατάσταση κάθε γυναίκας, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
τις δυνάµεις και τις αδυναµίες. 

υποστηρίξει τον εντοπισµό των αναγκών και την επεξεργασία της ζήτησης

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

αρχική ηµι-δοµηµένη συνέντευξη µε τη γυναίκα, η οποία
για να ξεκαθαρίσει τη ζήτηση της γυναίκας, να γνωρίσει την
και να την επιλέξει για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

περιλαµβάνει µια προτεινόµενη δοµή της συνέντευξης και
ν. 9 

1Ο ΜΕΡΟΣ  
Items 

διάρκεια και 
συνέντευξης. 

• Το όνοµα του συντάκτη 
•  Σύντοµη περιγραφή της κύριας

δραστηριότητας του οργανισµού
• Σύντοµη περιγραφή του τι γνωρίζει

συνεντευκτής για τη γυναίκα, εάν
(π.χ. εάν παραπέµφθηκε ή συνιστάται
άλλο οργανισµό ή επαγγελµατία

• Μήκος και στόχος της συνέντευξης
 

• Το όνοµα της γυναίκας. Το
όνοµα της γυναίκας (αν είναι διαφορετικό

• Ηλικία 
• Πώς έφτασε η γυναίκα στην οργάνωση

της υπηρεσίας. • Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος
προσφέρεται 

 
2Ο ΜΕΡΟΣ 

ενδιαφέρεται): 
ιστορία και τις 

ευθύνες της γυναίκας, µε 
τρέχουσα αυτονοµία της. 

� Τόπος προέλευσης 
�  Η σηµερινή κατοικία και οι

τους οποίους ζει 
� Οικογένεια, παιδιά 
�  Κατάσταση της κατάστασης

τρέχουσα σχέση µε τον δράστη
οικογενειακή κατάσταση

� Χρόνος διαµονής στη χώρα

        
Based on Camarasa, M., Sales, L., 2013. 
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εκπαίδευση των γυναικών 

ανάγκες και τις απαιτήσεις, τις 

επεξεργασία της ζήτησης 

γυναίκα η οποία µπορεί να 
να γνωρίσει την 

συνέντευξης και ιδέες για τα 

περιγραφή της κύριας 
του οργανισµού 

του τι γνωρίζει ο 
τη γυναίκα, εάν υπάρχει 

παραπέµφθηκε ή συνιστάται από 
επαγγελµατία) 
της συνέντευξης 

γυναίκας. Το προτιµώµενο 
γυναίκας αν είναι διαφορετικό) 

γυναίκα στην οργάνωση 

περιγραφή του προγράµµατος που 

κατοικία και οι άνθρωποι µε 

της κατάστασης IPV: 
σχέση µε τον δράστη και 

κατάσταση 
διαµονής στη χώρα υποδοχής 



 

 

Αναγνώριση της επαγγελµατικής
της κατάρτισης, το εισόδηµα, την
συµµετοχή και των δικτύων υποστήριξης

∆υνατότητα εντοπισµού και ανάλυσης
δικής της κατάστασης. 

 

Αναδιατύπωση των παρεχόµενων

πληροφοριών και διατύπωση της
ζήτησης µε συγκεκριµένους όρους

Αρθρώνοντας µια απάντηση στο

Οι παρακάτω ερωτήσεις µπορο
στοιχείων της συνέντευξης. Συνιστάται
σηµαντικό να δηµιουργηθεί
αιτούντος συµβουλές.  

Σύµφωνα µε τις ατοµικές ανάγκες

1. Ευκαιρίες αλλαγής της
συµβουλές να βρει ένα νέο

�  ∆ιοικητική κατάσταση (νοµικά
έγγραφα) 

επαγγελµατικής εµπειρίας και 
εισόδηµα, την κοινωνική 
δικτύων υποστήριξης. 

� Προηγούµενες θέσεις εργασίας
διάρκεια και σχετική κατάρτιση

�  Προσόντα / ικανότητες 

� Γλώσσες 

� ∆εξιότητες πληροφορικής

� Τρέχον µέσο διαβίωσης και

� Συνθήκες διαβίωσης (στέγαση

�  Κατάσταση υγείας 

� Κοινωνική συµµετοχή 

�  Τοποθεσίες όπου ζητήθηκε

�  ∆ιαθέσιµη υποστήριξη (άτοµα

και ανάλυσης της � Λόγοι για τους οποίους η γυναίκα
ότι δεν βρίσκει δουλειά / δεν
να ξεπεράσει άλλα εµπόδ

� Αυτογνωσία σε ό, τι χρειάζεται

�  Αυτογνωσία για το τι µπορεί
(αναγνώριση των δικών του

�  Προσδιορισµός όχι µόνο διαρθρωτικών
εµποδίων, αλλά και ευκαιριών

�  Βαθµός επίγνωσης του τι πρέπει

� Κουράγιο να λάβουµε τα απαρ
µέτρα 

3Ο ΜΕΡΟΣ 

παρεχόµενων 
διατύπωση της 

συγκεκριµένους όρους 

� Αναδιατύπωση από τον εκπαιδευτή
κατάστασης και των αναγκών της γυναίκας

απάντηση στο αίτηµα  � Η απάντηση που η γυναίκα σκέφτεται
ικανοποιεί τις ανάγκες της 

�  Προσδιορισµός διαθέσιµων επιλογών

�  Προσδιορισµός διαθέσιµης υποστήριξης
δικαιωµάτων υποστήριξης 

� Τα ληφθέντα µέτρα που συνεπάγονται
αλλαγές σε σχέση µε την τρέχουσα

ερωτήσεις µπορούν να χρησιµεύσουν ως οδηγός για τη διερεύνηση
συνέντευξης. Συνιστάται να ζητούνται απευθείας ερωτήσεις
δηµιουργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ του ερευνητή

ατοµικές ανάγκες του πελάτη µπορούν να συζητηθούν τα εξής

αλλαγής της τρέχουσας κατοχής. υποστηρίζοντας τον
βρει ένα νέο. 

72 

κατάσταση (νοµικά 

θέσεις εργασίας: τύποι, 
σχετική κατάρτιση 

 

πληροφορικής 

διαβίωσης και εισοδήµατος 

διαβίωσης στέγαση) 

όπου ζητήθηκε υποστήριξη 

υποστήριξη (άτοµα, δίκτυα) 

οποίους η γυναίκα πιστεύει 
δουλειά / δεν είναι σε θέση 

άλλα εµπόδια στη ζωή της 

ό τι χρειάζεται 

για το τι µπορεί να κάνει 
των δικών του ικανοτήτων) 

Προσδιορισµός όχι µόνο διαρθρωτικών 
και ευκαιριών 

επίγνωσης του τι πρέπει να κάνει 

λάβουµε τα απαραίτητα 

τον εκπαιδευτή της 
αναγκών της γυναίκας 

σκέφτεται ότι 

διαθέσιµων επιλογών 

διαθέσιµης υποστήριξης και 

που συνεπάγονται κάποιες 
την τρέχουσα κατάσταση 

οδηγός για τη διερεύνηση των 
απευθείας ερωτήσεις, καθώς είναι 
µεταξύ του ερευνητή και του 

συζητηθούν τα εξής θέµατα: 

υποστηρίζοντας τον αιτούντα 



 

 

2. Ευκαιρίες αλλαγής του
προγράµµατα για κατάλληλη
προσωπικά τους προφίλ

3. Ευκαιρίες για τη συµµετοχή
προσόντων. 

 
Θέµατα για εξερεύνηση: 10

1. Η γυναίκα έχει κάποιους
που θα µπορούσε να αναλάβει
γυναίκα; Εάν ναι, τι µπορεί
έχει κανένα υποστηρικτικό
µπορούσε να την υποστηρίξε

2. Πώς αντιλαµβάνεται η γυναίκα
συναισθήµατα φέρνει σε
Ποια είναι τα σχέδιά της για
διασκέδασης ή τέχνης; Τι
κάνει το πρώτο βήµα; 

3. Η γυναίκα έχει δεξιότητες
πιστεύει ότι είναι πραγµατικά
να βελτιωθεί; Νοµίζει ότι
οικονοµικά ανεξάρτητη
είδους δεξιότητες; 

4. Ποιες θετικές εµπειρίες πιστεύει
της γνώσης θα την βοηθήσει
αρνητικές εµπειρίες; Υπάρχουν
αυτές τις αρνητικές εµπειρίες

5. Υπάρχουν δραστηριότητες
καµιά κατοχή αυτή τη στιγµή
εκείνη; 

6. Πώς καθορίζει η γυναίκα
προβληµατική κατάσταση
θεωρεί ως πρόβληµα; Πώς
πράγµατα που µπορούσε
υποστήριξη, θα ήταν της
δύσκολη κατάσταση; 

7. Γνωρίζει η γυναίκα άλλους
κατάσταση που δεν την
µάθει η γυναίκα από
χρησιµοποιήσει την εµπειρία

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ  

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

                                               
10 Animus Association Foundation’s Semi
Empowerment Program 

αλλαγής του αιτούντος συµβουλών σε διάφορα
για κατάλληλη τοποθέτηση θέσεων εργασίας ανάλογα

τους προφίλ 

τη συµµετοχή του αιτούντος συµβουλές σε µαθήµατα προσόντων

10  

έχει κάποιους φίλους ή µέλη της οικογένειας ή οποιοδήποτε
µπορούσε να αναλάβει το ρόλο υποστηρικτικού περιβάλλοντος

ναι τι µπορεί να είναι χρήσιµο για αυτό το άτοµο; Εάν ο
υποστηρικτικό περιβάλλον, θα µπορούσε να σκεφτεί κάποιον
την υποστηρίξει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση; 

αντιλαµβάνεται η γυναίκα τη ζωή της - έχει κάποιο χόµπι; αν
συναισθήµατα φέρνει σε αυτό το χόµπι; Εάν όχι, τι θα ήθελε να κάνει

σχέδιά της για το µέλλον; Μοιράζεται / ασκεί µουσική ή
ή τέχνης; Τι ονειρεύεται να κάνει και ποτέ δεν είχε το

 

έχει δεξιότητες / δεξιότητες τις οποίες ορίζει ως καλές, µε άλλα
είναι πραγµατικά καλός; Νοµίζει ότι αυτή η ικανότητα
Νοµίζει ότι αν βελτιώσει αυτή η ικανότητα θα την βοηθήσει
ανεξάρτητη; Ενδιαφέρεται για την εκµάθηση νέων δεξιοτήτων

θετικές εµπειρίες πιστεύει η γυναίκα ότι έχει; Πιστεύει ότι η 
θα την βοηθήσει να χειριστεί τις δυσκολίες της ζωής

εµπειρίες; Υπάρχουν κάποια διδάγµατα που µπορούν να αντληθούν
αρνητικές εµπειρίες; 

δραστηριότητες που κάνει η γυναίκα που πραγµατικά τ
κατοχή αυτή τη στιγµή; Ποιο επάγγελµα πιστεύει ότι είναι κατάλληλο

καθορίζει η γυναίκα τα προβλήµατα; Τι νιώθει όταν αντιµετωπίζει
προβληµατική κατάσταση; Θα µπορούσε να δώσει ένα παράδειγµα

όβληµα; Πώς αντιµετωπίζει τα προβλήµατα; Ποια είναι
που µπορούσε να δει όταν αντιµετώπιζε ένα πρόβληµα
θα ήταν της υποστήριξής της ή, αντίθετα, η παρέµβαση

γυναίκα άλλους ανθρώπους (συγγενείς, φίλους κ.λπ.) σε µια
που δεν την αναγνωρίζουν ως επιβλαβή ή επικίνδυνη
γυναίκα από τις εµπειρίες άλλων ανθρώπων; Θα µπορούσε

χρησιµοποιήσει την εµπειρία τους για να ξεφύγει από αυτή την κατά

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

1 ώρα 

 

        
Animus Association Foundation’s Semi-structured Interview for Victims of Violence in 
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διάφορα κυβερνητικά 
εργασίας ανάλογα µε τα 

µαθήµατα προσόντων και 

οποιοδήποτε άλλο άτοµο 
υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη 

άτοµο Εάν ο πελάτης δεν 
σκεφτεί κάποιον που θα 

κάποιο χόµπι; αν το κάνει, τι 
ήθελε να κάνει ως χόµπι; 

ασκεί µουσική ή άλλη µορφή 
ποτέ δεν είχε το θάρρος να 

ως καλές, µε άλλα λόγια, τι 
ητα θα µπορούσε 

θα την βοηθήσει να γίνει 
εκµάθηση νέων δεξιοτήτων; Τι 

 βελτίωση αυτής 
δυσκολίες της ζωής της; Έχει 

µπορούν να αντληθούν από 

πραγµατικά την χαρίζει; Έχει 
πιστεύει ότι είναι κατάλληλο για 

όταν αντιµετωπίζει µια 
ένα παράδειγµα αυτού που 

προβλήµατα Ποια είναι τα θετικά 
ένα πρόβληµα; Εάν λάβει 
παρέµβαση θα βλάψει τη 

φίλους κ λπ.) σε µια παρόµοια 
επικίνδυνη; Τι µπορεί να 

ανθρώπων Θα µπορούσε να 
αυτή την κατάσταση; 

structured Interview for Victims of Violence in 



 

 

Σπάσιµο του πάγου
εργαλεία συνοχής

Εργαλείο 2. Παρουσίαση
 

 
� Να επιτρέψει στους συµµετέχοντες

άλλον στην αρχή του εργαστηρίου
� Να δηµιουργηθεί ένα καλό

οµάδας. 
� Να ενθαρρύνουν τις γυναίκες

από θετική άποψη 
� Να προωθήσει τον προβληµατισµό

στόχων των συµµετεχόντων
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σηµείωση: Οι δραστηριότητες
µαθηµάτων, να εισαγάγει τους
το υπόλοιπο της διαδροµής

1. Πρώτη παρουσίαση (συστάσεις
Συµµετεχόντων 

Αυτή είναι µια καλή δραστηριότητα
πίεση όταν εισέρχεστε σε µια

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
κύκλο και να εισαχθούν µε
προς µία, κάνουν αυτή την
συµµετέχων λέει το όνοµά του
διευκολυντή, το επαναλαµβάνει

Αφού δώσουν µια χειρονοµία
σελίδα για να γράψουν ή να σχεδιάσουν
υπόλοιπη οµάδα να τα θυµάται
µαρκαδόρους, στυλό και ψαλίδι

Εν τω µεταξύ, ο/η Σύµβουλος
κοµµάτι καφέ χαρτιού στον τοίχο
οποία θα προσδιορίζει έναν συµµετέχοντα

                                               
11

 Based on Camarasa, M., Sales, L., 2013.

πάγου, δραστηριότητες κλεισίµατος
συνοχής της  

Παρουσίαση των συµµετεχόντων

ΣΤΟΧΟΙ 

στους συµµετέχοντες να παρουσιάζονται και να γνωρίσουν
αρχή του εργαστηρίου. 

δηµιουργηθεί ένα καλό περιβάλλον από το οποίο να οικοδοµηθεί

ενθαρρύνουν τις γυναίκες να απεικονίζουν τους εαυτούς τους και

προωθήσει τον προβληµατισµό σχετικά µε τα κοινά στοιχεία
συµµετεχόντων, προωθώντας τη συνοχή των οµάδων 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

δραστηριότητες αυτές µπορούν να γίνουν στις πρώτες συνεδρίες
εισαγάγει τους συµµετέχοντες και να δηµιουργήσει µια ατµόσφαιρα
διαδροµής. 

παρουσίαση (συστάσεις) – ‘ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ’ (ο χάρτης

καλή δραστηριότητα για να σπάσει ο πάγος και να διευκολύνει
εισέρχεστε σε µια νέα οµάδα που δεν γνωρίζετε κανείς. 

∆ιευκολυντής ζητά από τους συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν
εισαχθούν µε κίνηση: δίνουν µια χειρονοµία στα ονόµατά

κάνουν αυτή την κίνηση λέγοντας το όνοµά τους. Κάθε φορά
το όνοµά του, το υπόλοιπο της οµάδας, συµπεριλαµβανοµένου

επαναλαµβάνει. 

µια χειρονοµία στα ονόµατά τους, οι συµµετέχοντες θα λάβουν
γράψουν ή να σχεδιάσουν τα ονόµατά τους "µε τον τρόπο

να τα θυµάται. Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής 
στυλό και ψαλίδι για να προσωποποιήσουν το όνοµά τους

Σύµβουλος/∆ιευκολυντής διαµεσολαβητής θα κρεµάσει
στον τοίχο και θα τραβήξει µια σειρά φυσαλίδων, καθένα

προσδιορίζει έναν συµµετέχοντα, όπου θα τοποθετήσει το σχέδιο

        
Based on Camarasa, M., Sales, L., 2013. 
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κλεισίµατος και 

συµµετεχόντων11 

και να γνωρίσουν ο ένας τον 

οικοδοµηθεί η συνοχή της 

εαυτούς τους και τους άλλους 

κοινά στοιχεία µεταξύ των 

στις πρώτες συνεδρίες των 
δηµιουργήσει µια ατµόσφαιρα για 

(ο χάρτης των) 

πάγος και να διευκολύνει την 

συµµετέχοντες να δηµιουργήσουν έναν 
στα ονόµατά τους και µία 

τους Κάθε φορά που ένας 
συµπεριλαµβανοµένου του 

συµµετέχοντες θα λάβουν µια κενή 
τρόπο που θέλουν η 

∆ιευκολυντής θα τους δώσει 
όνοµά τους. 

θα κρεµάσει ένα κενό 
φυσαλίδων, καθένα από τα 

τοποθετήσει το σχέδιο των 



 

 

ονοµάτων τους. Μόλις το κάνουν
οµάδα πώς τους αρέσει να καλούνται

2. ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΟΥ, ΤΑ

Κάθε συµµετέχων ζωγραφίζει
φύλλο χαρτιού ή πίνακα αφίσας
τους στην τοιχογραφία της οµάδας

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ Περίπου

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
Flip chart paper or 
χαρτιού

Μόλις το κάνουν, οι συµµετέχοντες θα εξηγήσουν στην υπόλοιπη
αρέσει να καλούνται 

ΜΟΥ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΟΥ 

ζωγραφίζει ή γράφει τα όνειρά του και τα τρέχοντα έργα
πίνακα αφίσας. Τότε όλοι τους τα κρεµούν  στην ατοµική

τοιχογραφία της οµάδας και µοιράζονται τις σκέψεις τους, αν θέλουν

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΠΟΡΟΙ 

 

Περίπου 20-30 λεπτά κάθε δραστηριότητα. 

Flip chart paper or καφέ χαρτί, µαρκαδόρους, στυλό
χαρτιού, Post-it σηµειώσεων, ή χρωµατιστά χαρτόνια
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εξηγήσουν στην υπόλοιπη 

τρέχοντα έργα σε ένα 
στην ατοµική φούσκα 

σκέψεις τους αν θέλουν. 

στυλό, φύλλα 
χαρτόνια 



 

 

Εργαλείο 3. «Σπάσιµο
δραστηριότητες

 

� Να δηµιουργηθεί µια καλή
συνοχή της οµάδας. 

� Να «σπάσει ο πάγος
εκπαίδευσης. 

� Να ενθαρρυνθούν  οι ικανότητες

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

Σηµείωση: Αυτά τα εργαλεία
δραστηριότητες για το σπάσιµο

Κάθε συνεδρία µπορεί να ξεκινήσει

1. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
ζεσταθεί (κυριολεκτικά) η οµάδα
σε ένα νέο περιβάλλον. 

Το µόνο που χρειάζεστε
προθέρµανσης. Για µερικές
YouTube: 

- https://www.youtube

- https://www.youtube

2. Πάµε Μπίνγκο!  

∆ιασκεδαστικό µπίνγκο ώστε
βρουν κοινά ενδιαφέροντα (βλ
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
 
 
 
 

Εργαλείο 3. «Σπάσιµο του πάγου» και οµαδικές
δραστηριότητες συνοχής  

ΣΤΟΧΟΙ 

δηµιουργηθεί µια καλή ατµόσφαιρα για να οικοδοµηθεί και

ο πάγος» µεταξύ των συµµετεχόντων κατά τη διάρκεια

οι ικανότητες της αυτογνωσίας και της επικοινωνίας

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

Αυτά τα εργαλεία µπορούν να διανεµηθούν σε πολλές συνεδρίες
για το σπάσιµο του πάγου καθώς και δραστηριότητες συνοχής

µπορεί να ξεκινήσει µε µία τέτοια δραστηριότητα. 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

∆ιευκολυντής µπορεί να χρησιµοποιήσει τη σωµατική άσκηση
κυριολεκτικά) η οµάδα και να απελευθερωθεί από το άγχος διότι

χρειάζεστε είναι κατάλληλη µουσική και δύο βασικές
Για µερικές ιδέες µπορείτε να δείτε τα παρακάτω βίντεο

youtube.com/watch?v=GCzecFateXc 

youtube.com/watch?v=R0mMyV5OtcM  

µπίνγκο ώστε οι συµµετέχοντες να γνωρίσουν ο ένας τον
ενδιαφέροντα (βλ. Έντυπο). 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

Περίπου 10 µε15 λεπτά η κάθε δραστηριότητα. 

Χαρτί, στυλό. 
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και οµαδικές 

οικοδοµηθεί και διατηρηθεί η 

κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας. 

σε πολλές συνεδρίες, ως 
δραστηριότητες συνοχής. 

σωµατική άσκηση για να 
το άγχος διότι βρίσκεται 

και δύο βασικές ασκήσεις 
παρακάτω βίντεο από το 

γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να 

 



 

 

Έντυπο «Σπάσιµο του πάγου
Πάµε Μπίνγκο! 

ΒΡΕΣ

 
 

 

 

 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΟΡΕΨΕΙ 
ΣΑΛΣΑ 

 
 

Ποιά;....... 

 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

ΑΠΟ Α, Μ Ή 
Κ 
 

Ποιά;....... 

ΞΕΝΕΣ

Ποιά

 
ΓΕΝΗΘΗΚΕ 
ΤΟΝ Ι∆ΙΟ 
ΜΗΝΑ ΜΕ 

ΜΕΝΑ 
 

Ποιά;....... 

 
ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ 

ΤΟ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛ
Ι ΧΡΩΜΑ 

 
Ποιά;....... 

ΠΙΝΕΙ

Ποιά

 
ΠΡΟΤΙΜΑΕΙ 
ΝΑ ΠΙΝΕΙ 
ΤΣΑΙ ΑΠΟ 

ΚΑΦΕ 
 

Ποιά;....... 

 
ΤΗΣ 

ΑΡΕΣΟΥΝ 
ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΤΡΟΜΟΥ 

 
 

Ποιά;....... 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

 
ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΚΑΤΟΙΚΙ∆Ι
Ο 
 

Ποιά;....... 

 
ΚΑΝΕΙ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ 
 
 

Ποιά;....... 

ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ

Ποιά
 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙ

ΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Ποιά;....... 

 
ΕΧΕΙ 

Α∆ΕΡΦΗ 
 
 

Ποιά;....... 

ΣΕ

Ποιά

Σπάσιµο του πάγου» και οµαδικές δραστηριότητες

 
ΒΡΕΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΥ … 

 

 
ΜΙΛΑ ΜΙΑ Ή 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 
Ποιά;....... 

 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 

 
Ποιά;....... 

Ποιά

 
ΠΙΝΕΙ ΚΑΦΕ ΚΑΘΕ 

ΠΡΩΙ 
 

Ποιά;....... 

 
ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ 

ΜΠΡΟΚΟΛΟ 
 
 

Ποιά;....... Ποιά

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΧΩΡΟΣ 

 
∆ΕΝ ΤΗΣ 
ΑΡΕΣΕΙ Η 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
 
 

Ποιά;....... Ποιά

 
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 

ΣΤΙΧΟΥΝ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΩΝ ΤΗΣ 
ΑΝΤΕΛ (ADELE) 

 
Ποιά;....... 

 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΗΝ 
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ 

 
 

Ποιά;....... 

Ποιά

 
ΣΕ ΦΟΡΑΕΙ ΡΟΛΟΙ 

 
Ποιά;....... 

 
ΕΧΕΙ ΣΚΥΛΟ 

 
 

Ποιά;....... 

Ποιά
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δραστηριότητες συνοχής: 

 
ΑΣΚΕΙΤΑΙ 3 Ή 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕ
Σ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

 
Ποιά;....... 

 
ΜΙΛΑΕΙ 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
 
 

Ποιά;....... 

 
ΕΧΕΙ ΕΝΑ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΩΝ 
ΧΟΜΠΙ 

 
 

Ποιά;....... 

 
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΓΙΑ 

 
 

Ποιά;....... 

 
ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ 

ΤΟ 
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 

ΦΑΓΗΤΟ 
 
 

Ποιά;....... 



 

 

Εργαλείο 4. «∆ένοντας
 

� Να καθοριστούν (από την
ευθύνες, προκειµένου να
ανάπτυξη της οµάδας. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αυτό πρέπει να γίνει στην πρώτη

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
δραστηριότητα και τη λειτουργία
άνετα. Μία από τους συµµετέχοντες
λέει κάτι. Όταν τελειώσει, πετάει

Καθώς οι συµµετέχοντες µιλούν
τις ευθύνες και τις προσωπικές

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
προταθεί από την οµάδα: 

• Τυπικότητα 
• Παρουσία 
• Συµµετοχή 
• Σεβασµός στη σειρά του
• Εµπιστευτικότητα 
• Σεβασµός σε όλες τις απόψεις
• Ελευθερία έκφρασης είτε

Όλες οι προτάσεις διαβάζονται
διευκρινίσεις, εάν είναι απαραίτητο

Τα συµπεράσµατα είναι γραµµένα
φυλαχθούν και να παραµένουν

Τέλος, ανταλλάσσονται σκέψεις
δηµιουργήθηκε, τη σηµασία
συµµετεχόντων µέσα στην οµάδα

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 

 

 

Εργαλείο 4. «∆ένοντας» τους κανόνες της οµάδας

ΣΤΟΧΟΙ 

καθοριστούν από την οµάδα) οι δεσµεύσεις, οι συλλογικές και
προκειµένου να ενισχυθεί  η επίτευξη των επιµέρους στόχων

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

γίνει στην πρώτη συνεδρία. 

∆ιευκολυντής ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες να σκεφτούν
και τη λειτουργία της οµάδας µε τέτοιο τρόπο ώστε να αισθάνονται
τους συµµετέχοντες παίρνει την άκρη ενός µάλλινου κουβαριού

, πετάει τυχαία το κουβάρι σε µία άλλη συµµετέχουσα

συµµετέχοντες µιλούν, ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής γράφει τους
τις προσωπικές δεσµεύσεις που προτάθηκαν στον πίνακα

∆ιευκολυντής θα προτείνει τις ακόλουθες δεσµεύσεις

στη σειρά του καθενός όταν είναι να µιλήσει 

σε όλες τις απόψεις 
έκφρασης (είτε δυσφορίας, είτε ευεξίας / ευχαρίστησης

σεις διαβάζονται, παρόµοιες ιδέες οµαδοποιούνται σε µία
είναι απαραίτητο. 

συµπεράσµατα είναι γραµµένα σε ένα µεγάλο χαρτόνι, ώστε να
παραµένουν στο δωµάτιο καθ 'όλη τη διάρκεια των συνεδριών

ανταλλάσσονται σκέψεις για τη φιγούρα του πλεκτού µαλλιού
τη σηµασία της δηµιουργίας δικτύων και την υποστήριξη
µέσα στην οµάδα. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

45 λεπτά 

Κουβάρι από µαλλί, πίνακας, χαρτόνια ή χαρτί, στυλό
µαρκαδόροι 
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οµάδας 

συλλογικές και οι ατοµικές 
επιµέρους στόχων και η καλή 

συµµετέχοντες να σκεφτούν τη 
ώστε να αισθάνονται πιο 
µάλλινου κουβαριού και 

άλλη συµµετέχουσα. 

∆ιευκολυντής γράφει τους κανόνες, 
στον πίνακα. 

δεσµεύσεις, αν δεν έχουν 

ευχαρίστησης) 

οµαδοποιούνται σε µία και γίνονται 

χαρτόνι ώστε να µπορούν να 
διάρκεια των συνεδριών. 

πλεκτού µαλλιού που 
και την υποστήριξη των 

ή χαρτί, στυλό, 



 

 

Από τους (εσωτερικούς
όνειρα σε στόχους και

Εργαλείο
 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
συναισθήµατα, επιθυµίες και

� Να βοηθήσει τις γυναίκες
δηλώσεις τους 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Ο Σύµβουλος διανέµει το
ολοκληρώσουν αυθόρµητα 16 

Μας ενδιαφέρει να: 

• Να συνειδητοποιούν πράγµατα
ανακαλύψει µέχρι τώρα
τον εαυτό τους µέσω της γραφής

• Να «αναγκαστούν» οι συµµετέχουσες
συναισθήµατα, επιθυµίες και

Όλες αυτές οι ιδέες θα τους βοηθήσουν
στην αναζήτηση εργασίας τους

Ο Σύµβουλος εξηγεί ότι είναι
συντοµότερο δυνατόν, γράφοντας
υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες

Μετά από 15 λεπτά, ο Σύµβουλος
δηλώσεις τους και να τονίσουν

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

 

 

                                               
12 TAKEN FROM WCK Step A
Gender Equality –KETHI) 

τους εσωτερικούς) πόρους σε ικανότητες από
σε στόχους και σχέδια 

Εργαλείο 5.  Μιλώντας για µένα...12

ΣΤΟΧΟΙ 
υποστηρίξει τις γυναίκες να εκφράζουν σκέψεις και να ανακαλύπτουν

συναισθήµατα επιθυµίες και προσωπικές ανησυχίες.  
τις γυναίκες να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους µε

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

διανέµει το φυλλάδιο και ζητά από τους συµµετέχοντες
αυθόρµητα 16 ανοικτές δηλώσεις.  

συνειδητοποιούν πράγµατα για τον εαυτό τους που µπορεί να
µέχρι τώρα, δίνοντας στις συµµετέχουσες την ευκαιρία

έσω της γραφής  
αναγκαστούν οι συµµετέχουσες να εκφράσουν σκέψεις και να ανακαλύψουν

συναισθήµατα επιθυµίες και προσωπικές ανησυχίες. 

ιδέες θα τους βοηθήσουν να καθορίσουν τι είναι σηµαντικό
εργασίας τους.  

εξηγεί ότι είναι σηµαντικό να συµπληρωθούν οι προτάσεις
δυνατόν γράφοντας την πρώτη σκέψη που έρχεται στο µυαλό

ή λανθασµένες απαντήσεις. 

Σύµβουλος καλεί τους συµµετέχοντες να µοιραστούν
και να τονίσουν τα σηµεία που θεωρούν ότι είναι πιο σηµαντικά

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

30 λεπτά 

Έντυπα  

        
TAKEN FROM WCK Step A / Tool 2:  Speaking for me……   (Source: Research Centre for 
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ικανότητες, από τα 

12 

σκέψεις και να ανακαλύπτουν 

εαυτό τους, µε βάση τις 

τους συµµετέχοντες να 

µπορεί να µην έχουν 
την ευκαιρία να εκφράσουν 

σκέψεις και να ανακαλύψουν 

είναι σηµαντικό για αυτούς 

συµπληρωθούν οι προτάσεις το 
έρχεται στο µυαλό και ότι δεν 

να µοιραστούν τις 
είναι πιο σηµαντικά. 

Research Centre for 



 

 

Έντυπο  Μιλώντας για
 
Παρακαλούµε ολοκληρώστε τις
πράγµατα για τον εαυτό σας. ∆εν
Έχει σηµασία να συµπληρώσετε
πρώτη σκέψη που σας έρχεται στο
 

Θέλω... 

∆εν µπορώ… 

Μου αρέσει… 

Είµαι καλή/-ος… 

Επιθυµώ πολύ… 

Η εµφάνιση µου… 

Είναι διασκεδαστικό… 

Μου είναι εύκολο… 

Οι άλλοι νοµίζουν… 

Με ανησυχεί… 

Ασχολούµαι συχνά… 

Απεχθάνοµαι… 

Συµβαίνει πάντα να… 

Οι άλλοι λένε για µένα… 

Μου φαίνεται δύσκολο… 

Αχ και να… 

Φοβάµαι συχνά… 

Μερικές φορές νιώθω… 

Άµα µπορούσα θα… 

  

 

 

 

Μιλώντας για µένα…. 

ολοκληρώστε τις παρακάτω προτάσεις. Ελπίζουµε ότι θα ανακαλύψετε
εαυτό σας. ∆εν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες προτάσεις.
συµπληρώσετε τις προτάσεις όσο πιο γρήγορα µπορείτε γράφοντας
σας έρχεται στο µυαλό…  
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ότι θα ανακαλύψετε χρήσιµα 
προτάσεις. 
µπορείτε, γράφοντας την 



 

 

Εργαλείο
 

� Να ενισχύσουν την αυτοεκτίµηση
� Να αναγνωρίσουν τις αξίες
� Να τους δώσει το έναυσµα
� Να υποστηρίξει τις γυναίκες

και τις ευκαιρίες τους,  να
ταλέντα τους, να ξεφύγουν
δηµιουργικότητά τους. 

Η 
 

1. Οι υπερδυνάµεις µας 

Οµαδική συνεδρία που στοχεύει
είµαστε σε αυτό που ήδη είµαστε

Οι καρέκλες τοποθετούνται σε
ώστε κάθε συµµετέχουσα να µιλάει

Μόλις οι συµµετέχουσες καθίσουν
γράψουν σε µια κάρτα τρεις υπερδυνάµεις

Κάθε γυναίκα µιλάει µε την
υπερδύναµη εξηγώντας την επιλογή
της. Η άσκηση επαναλαµβάνεται
µία άλλη. Αυτό θα γίνει τρεις

Όταν ολοκληρωθούν οι διάλογοι
ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
υπόλοιπη οµάδα τι έγραψαν στις

Σε ένα µεγάλο κοµµάτι χαρτονιού
των συµµετεχόντων. Όταν µία
πηγαίνει και τοποθετεί τις κάρτες

Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες
κάποιον τρόπο τις έχουν
προσωπικότητάς τους ή πράγµατα

Όταν µια γυναίκα δεν αναγνωρίζει
ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
πιστεύουν αυτό. Με τον τρόπο
τους. 

2. Κινητοποιώντας τη δηµιουργικότητα

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
τα εξής σχετικά µε τη δηµιουργικότητα

Ο καθένας έχει τη δική του εσωτερική
να είναι κανείς δηµιουργικός
από τους άλλους στη ζωή τους
τηρούµε τους κανόνες, τα έθιµα
µε τρόπο που η κοινωνία ορίζει

Εργαλείο 6. Πανίσχυρη  

ΣΤΟΧΟΙ 
ενισχύσουν την αυτοεκτίµηση τους. 
αναγνωρίσουν τις αξίες τους.  

δώσει το έναυσµα για  την επίτευξη/πραγµατοποίηση των επιθυµιών
υποστηρίξει τις γυναίκες στο:  ν΄ αρχίσουν να πιστεύουν στις δεξιότητές

ευκαιρίες τους,  να ανακαλύψουν εκ νέου τη δηµιουργικότητά
να ξεφύγουν από τη θέση του "θύµατος" και να κινητοποιήσουν

 
 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

συνεδρία που στοχεύει στη µεταφορά αυτού που φαντάζουµε ότι
που ήδη είµαστε. 

τοποθετούνται σε δύο σειρές, η µία αντικρίζοντας την άλλη
συµµετέχουσα να µιλάει µε τη γυναίκα µπροστά της. 

συµµετέχουσες καθίσουν αντικρίζοντας η µία την άλλη, καλούνται
κάρτα τρεις υπερδυνάµεις που θα ήθελαν να έχουν. 

µιλάει µε την απέναντί της λέγοντάς της ποια είναι η
εξηγώντας την επιλογή της. Τότε και η σύντροφός της εξηγεί
επαναλαµβάνεται, αλλάζοντας καρέκλες και κάθε γυναίκα
θα γίνει τρεις φορές, ώστε να σχολιαστεί η κάθε υπερδύναµη

κληρωθούν οι διάλογοι σε ζευγάρια, οι καρέκλες τοποθετούνται
∆ιευκολυντής καλεί τους συµµετέχοντες να µοιραστούν
τι έγραψαν στις κάρτες τους. 

κοµµάτι χαρτονιού κολληµένο στον τοίχο, γράφονται τα ονόµατα
συµµετεχόντων Όταν µία γυναίκα έχει εξηγήσει τις υπερδυνάµεις της

τοποθετεί τις κάρτες µε τις υπερδυνάµεις της κάτω από το όνοµά

οι περισσότερες από τις υπερδυνάµεις που επιθυµούν να
τις έχουν ήδη, επειδή συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά
τους ή πράγµατα που ήδη κάνουν σε κάποιο βαθµό. 

δεν αναγνωρίζει ότι σχεδόν κατέχει την υπερδύναµη που
∆ιευκολυντής και η υπόλοιπη οµάδα την βοηθούν να
Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται η ταυτότητά τους και οι

Κινητοποιώντας τη δηµιουργικότητα 

∆ιευκολυντής µπορεί να χρησιµοποιήσει τη συνεδρία για
µε τη δηµιουργικότητα: 

τη δική του εσωτερική δηµιουργικότητα, αλλά γιατί είναι τόσο
δηµιουργικός και γιατί µερικοί άνθρωποι φαίνονται πιο
στη ζωή τους; Η ανατροφή και η εκπαίδευσή µας, µας διδάσκουν

κανόνες τα έθιµα και τα πρότυπα. κάνοντας αυτό που "πρέπει
κοινωνία ορίζει ως κατάλληλο. Μας δόθηκαν οι περιγραφές
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πραγµατοποίηση των επιθυµιών τους. 
πιστεύουν στις δεξιότητές τους 
δηµιουργικότητά τους και τα 
και να κινητοποιήσουν τη 

φαντάζουµε ότι µπορούµε να 

αντικρίζοντας την άλλη, κατά τρόπον 

την άλλη, καλούνται να 

ποια είναι η πρώτη της 
σύντροφός της εξηγεί την επιλογή 

κάθε γυναίκα να αντικρίζει 
κάθε υπερδύναµη. 

τοποθετούνται σε κύκλο και 
να µοιραστούν µε την 

τα ονόµατα όλων 
υπερδυνάµεις της στην οµάδα, 
κάτω από το όνοµά της. 

επιθυµούν να έχουν, κατά 
τα χαρακτηριστικά της 

υπερδύναµη που ονειρεύεται, 
βοηθούν να δει γιατί το 

ταυτότητά τους και οι ικανότητές 

συνεδρία για να εξηγήσει 

γιατί είναι τόσο δύσκολο 
φαίνονται πιο επιτυχηµένοι 

µας, µας διδάσκουν να 
αυτό που "πρέπει να γίνει" 

δόθηκαν οι περιγραφές των 



 

 

καθηκόντων, των κανόνων και
µας και σε ένα συγκεκριµένο
της δηµιουργικότητάς µας και
και τολµηρές αποφάσεις. 

Υπάρχουν µερικοί εσωτερικοί
δηµιουργικότητα που οι Σύµβουλοι

• πιστεύουµε ότι δεν
• είµαστε «κολληµένοι
• έχουµε συντηρητική
• φοβόµαστε να µη δείχνουµε
• ακολουθούµε στερεότυπα
• ακολουθούµε αυστηρά
• φοβόµαστε την αποτυχία
• έχουµε αρνητική αντιµετώπιση

Συχνά περιοριζόµαστε σε έναν
παραδοχές και εφαρµόζοντας
απάντηση. Η χρήση µιας
αποτελεσµατική σε αυτό που
δηµιουργικοί και εφευρετικοί

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
δυνατά την απάντηση στην
«Μάλλον γράψατε 6». Αυτή είναι
διότι 12 είναι ένας αριθµός και
να χρησιµοποιούµε µαθηµατικούς
απάντηση θα µπορούσε να είναι

Εξηγεί ότι το θεµέλιο της προσωπικής
µας να: αµφισβητούµε τους
να δηµιουργούµε νέες επαφές
προβληµάτων. 

 

ΧΡΟΝΟΣ
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

κανόνων και των σεναρίων που θα χρησιµοποιήσουµε
συγκεκριµένο και δοµηµένο περιβάλλον. Αυτό εµποδίζει την

δηµιουργικότητάς µας και την ικανότητά µας να παίρνουµε ασυνήθιστες

µερικοί εσωτερικοί φραγµοί όσον αφορά την ενεργοποίηση
που οι Σύµβουλοι µπορούν να συζητήσουν µε τις γυναίκες

πιστεύουµε ότι δεν είµαστε δηµιουργοί 
είµαστε κολληµένοι» στη λογική 
έχουµε συντηρητική σκέψη και συµπεριφορά 
φοβόµαστε να µη δείχνουµε χαζοί 
ακολουθούµε στερεότυπα και προκαταλήψεις 
ακολουθούµε αυστηρά τους «κανόνες» 
φοβόµαστε την αποτυχία 
έχουµε αρνητική αντιµετώπιση και συµπεριφορά απέναντι στα

περιοριζόµαστε σε έναν συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, κάνοντας
εφαρµόζοντας τους ίδιους κανόνες όταν ψάχνουµε για τη σωστή
χρήση µιας λογικής προσέγγισης µπορεί να είναι
σε αυτό που κάνουµε, αλλά δεν θα µας βοηθήσει
εφευρετικοί. 

∆ιευκολυντής ζητά από τις γυναίκες να γράψουν ή να
απάντηση στην ερώτηση: «Ποιο είναι το µισό του 12;». 

γράψατε Αυτή είναι η λογική απάντηση στην οποία φτάνουµε
ένας αριθµός και µας διδάσκουν να σκέφτοµαι µε ψηφιακές

χρησιµοποιούµε µαθηµατικούς κανόνες. Αλλά το «6» δεν είναι η µόνη
µπορούσε να είναι: 1 και 2; ή 2 Χ 3 και ούτω καθεξής». 

θεµέλιο της προσωπικής µας δραστηριοποίησης έγκειται στην
αµφισβητούµε τους καθιερωµένους κανόνες, να αναζητούµε νέες

νέες επαφές, να βρούµε νέες προσεγγίσεις για την επίλυση

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

1,5 ώρες 

Μεγάλα κοµµάτια χαρτόνι, µαρκαδόροι, καρέκλες
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χρησιµοποιήσουµε στη δουλειά 
Αυτό εµποδίζει την ανάπτυξη 

παίρνουµε ασυνήθιστες και ακόµη 

την ενεργοποίηση και τη 
µε τις γυναίκες: 

απέναντι στα πράγµατα 

σκέψης κάνοντας τις ίδιες 
ψάχνουµε για τη σωστή λύση ή 

να είναι χρήσιµη και 
µας βοηθήσει να είµαστε 

άψουν ή να φωνάξουν 
µισό του 12;». Τότε εξηγεί: 
οποία φτάνουµε αυτόµατα, 

σκέφτοµαι µε ψηφιακές έννοιες και 
είναι η µόνη απάντηση: η 

δραστηριοποίησης έγκειται στην απόφασή 
αναζητούµε νέες προοπτικές, 

για την επίλυση παλαιών 

µαρκαδόροι καρέκλες  



 

 

Tool
 

 

� Να εντοπιστούν και να
γυναικών. 

� Να ονοµάσουµε τα επιτεύγµατα
δικές τους ικανότητες και

� Να αναγνωριστούν οι ικανότητες
γυναίκας ως βασικές. Το

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

Η δραστηριότητα έχει τρία
επιτυχία, δεύτερον, οι γυναίκες
επιτυχίας και τρίτον, οι γυναίκες

1ο  µέρος  

1. Ο συντονιστής/τρια
σχηµατίζοντας ένα 
για εκείνες. Για να βοηθήσει
συντονιστής/τρια µπορεί
(π.χ. βίντεο την επιτυχία
τοµέα: ελεύθερος χρόνος

2. Οι γυναίκες καλούνται
έννοια της επιτυχίας Ο
έχουν ακουστεί λέξεις
προσπάθεια κ.λπ., ο συντονιστής

  

2ο µέρος  

1. Ο συντονιστής/τρια ζητά
επιτυχηµένες εµπειρίες
επιτυχείς εµπειρίες που
σηµαντικό για µένα". 

2. Ο συντονιστής/τρια ζητά

επιτυχιών τους. Προκειµένου
σχεδιάσει ένα δέντρο

αντιπροσωπεύουν τις επιτυχίες
οφέλη που αποκτώνται
αντιπροσωπεύει τις δεξιότητες
της επιτυχίας. Οι ρίζες
επίτευξη της επιτυχίας

                                               
13  Taken from: Camarasa, M., Sales, L., 2013

Tool 7. The successes tree13 

ΣΤΟΧΟΙ 

εντοπιστούν και να εκτιµηθούν οι ικανότητες µέσα από τις εµπειρίες

ονοµάσουµε τα επιτεύγµατα ως δικές τους επιτυχίες, που προκύπτουν
ικανότητες και τα δυνατά τους σηµεία. 

αναγνωριστούν οι ικανότητες που επαναλαµβάνονται στην περίπτωση
βασικές. Το "αγκυροβόλι" των ικανοτήτων. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

δραστηριότητα έχει τρία µέρη: πρώτον, ο προβληµατισµός γύρω
δεύτερον οι γυναίκες θα δουλέψουν στη δηµιουργία του
τρίτον οι γυναίκες θα µοιραστούν τις πληροφορίες και τις εµπειρίες

συντονιστής τρια ζητά από τις γυναίκες να καθίσουν

σχηµατίζοντας ένα U και ξεκινά συζήτηση σχετικά µε το τι σηµαίνει
εκείνες Για να βοηθήσει και να προχωρήσει τον προβληµατισµό

συντονιστής τρια µπορεί να χρησιµοποιήσει και υλικά υποστήριξης
βίντεο την επιτυχία µιας οµάδας, ένα ατοµικό επίτευγµα σε
ελεύθερος χρόνος, σπίτι, αθλητισµός, εργασία κ.λπ.).  

γυναίκες καλούνται να εκφραστούν µε λέξεις-κλειδιά για να καθορίσουν
της επιτυχίας. Ο συντονιστής/τρια γράφει τις λέξεις στον πίνακα

ξεις όπως προσωπική επίδοση, εκπλήρωση, στόχος
ο συντονιστής/τρια θα τις προσθέσει στον πίνακα

συντονιστής τρια ζητά από τις γυναίκες να θυµηθούν και να αναγνωρίζουν
επιτυχηµένες εµπειρίες από τη ζωή τους. Οι γυναίκες θα επιλέξουν

εµπειρίες που προσαρµόζονται στη δήλωση "Έχω επιτύχει

για µένα".  
συντονιστής τρια ζητά από τις γυναίκες να σχεδιάσουν το

τους Προκειµένου να διευκολυνθεί η διαδικασία, ο ίδιος
ένα δέντρο στο µαυροπίνακα ως παράδειγµα

αντιπροσωπεύουν τις επιτυχίες. Οι καρποί των κλαδιών θα αντιπροσωπεύουν
που αποκτώνται από την εµπειρία και ο κορµός του

αντιπροσωπεύει τις δεξιότητες ή τις ικανότητες που συνέβαλαν στην
επιτυχίας Οι ρίζες θα αντιπροσωπεύουν αυτό που ήταν απαραίτητο

ς επιτυχίας όσον αφορά τις γνώσεις και τις στάσεις
        

Taken from: Camarasa, M., Sales, L., 2013 
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µέσα από τις εµπειρίες των 

που προκύπτουν από τις 

στην περίπτωση της κάθε 

προβληµατισµός γύρω από τον όρο 
δηµιουργία του δέντρου της 

πληροφορίες και τις εµπειρίες τους. 

καθίσουν στην τάξη 
µε το τι σηµαίνει επιτυχία 
τον προβληµατισµό τους, ο 

υλικά υποστήριξης ως βίντεο 
ίτευγµα σε οποιοδήποτε 

κλειδιά για να καθορίσουν την 
λέξεις στον πίνακα. Αν δεν 

εκπλήρωση, στόχος, πρόκληση, 
προσθέσει στον πίνακα.  

θυµηθούν και να αναγνωρίζουν 3 
γυναίκες θα επιλέξουν τρεις 
δήλωση Έχω επιτύχει κάτι 

σχεδιάσουν το δέντρο των 
διαδικασία ο ίδιος/α µπορεί να 

παράδειγµα. Τα κλαδιά 
αδιών θα αντιπροσωπεύουν τα 

κορµός του δέντρου θα 
συνέβαλαν στην επίτευξη 
ήταν απαραίτητο για την 

και τις στάσεις. Το δέντρο 



 

 

µπορεί να σχεδιαστεί ελεύθερα
οποία θα αντιπροσωπεύει
γυναίκες κατά τη διάρκεια
και να οργανώσουν τις

 
 

3ο µέρος 

 
1. Όταν όλες οι γυναίκες

έχουν 5 λεπτά για να
εξηγήσει ότι αυτά τα δέντρα
τρέφονται µε νέες εµπειρίες

2. Η οµάδα µπορεί να κάνει
προσοχή στις δεξιότητες
που λαµβάνει σχόλ
σχόλιο σχετικά µε τις
χρησιµοποιήσει τον εποικοδοµητικό
δυνατά σηµεία που της
µέρος της ταυτότητας και

3. Ο συντονιστής/τρια θα

κάποιες από τις ικανότητες
σε ένα συγκεκριµένο
"άγκυρα" αυτής της γυναίκας
αναπτύξουν τις ικανότητές

Για να κλείσιµο της δραστηριότητας
εµπειρίες επιτυχίας και να αποτυ
την επιτυχία είναι ...". Στο
επιτυχηµένη εµπειρία και γύρω
συνδέονται µε την επίτευξη αυτής
 
Σηµείωση για τους συνεργάτες
ικανοτήτων στην καθηµερινή
χρησιµοποιήστε το. Τα υλικά
τα υλικά σχετικά µε τις συναισθηµατι
µπορεί να είναι χρήσιµα για τη
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 
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σχεδιαστεί ελεύθερα, αλλά πρέπει να έχει 3 κλαδιά, το καθένα
αντιπροσωπεύει µία επιτυχία. Ο συντονιστής/τρια θα
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ώστε να µπορέσουν να

οργανώσουν τις ιδέες τους µε επιτυχία.  

όλες οι γυναίκες έχουν τελειώσει µε το "δέντρο των επιτυχιών
λεπτά για να το παρουσιάσουν στην οµάδα. Ο συντονιστής

τα δέντρα είναι ζωντανά και µπορούν να αναπτυχθούν
τρέφονται µε νέες εµπειρίες.  

µπορεί να κάνει ερωτήσεις σχετικά µε τα δέντρα. Πρέπει
στις δεξιότητες και τις γνώσεις που ακούνε σε κάθε ιστορία

λαµβάνει σχόλια ακούει προσεκτικά και δεν απορρίπτει κανένα
σχετικά µε τις γνώσεις, τις στάσεις και τις ικανότητές της

χρησιµοποιήσει τον εποικοδοµητικό διάλογο για να αποφασίσει
σηµεία που της αποδόθηκαν επιθυµεί να αποδεχθεί και
ταυτότητας και της προσωπικότητάς της.  

συντονιστής τρια θα ενδυναµώσει τις γυναίκες εξηγώντας τους
από τις ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες εµφανίζονται αρκετές
συγκεκριµένο δέντρο, σηµαίνει ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν
αυτής της γυναίκας και ότι αυτά τα στοιχεία θα τις βοηθήσουν

αναπτύξουν τις ικανότητές τους.  
της δραστηριότητας, οι γυναίκες πρέπει να επιλέξουν µία

επιτυχίας και να αποτυπώσουν σε ένα φύλλο χαρτιού "Οι ικανότητές
είναι ...". Στο κέντρο του φύλλου πρέπει να συµπεριλάβουν
εµπειρία και γύρω της πρέπει να προσθέσουν τις ικανότητες
την επίτευξη αυτής της επιτυχίας 

τους συνεργάτες: Εάν χρησιµοποιείτε ήδη µια ταξινόµηση
στην καθηµερινή σας εργασία (π.χ. ISFOL µοντέλο

Τα υλικά αναφοράς σχετικά µε τις ικανότητες του τµήµατος
µε τις συναισθηµατικές ικανότητες στο πρώτο σχέδιο των

χρήσιµα για τη υλοποίησηση  αυτής της δραστηριότητας

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

120 λεπτά 

Χαρτόνι, στυλό, µαρκαδόροι, χαρτάκια σηµειώσεων

πίνακας 
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κλαδιά, το καθένα από τα 
συντονιστής τρια θα στηρίξει τις 

µπορέσουν να αναπτύξουν 

των επιτυχιών" τους, θα 
Ο συντονιστής/τρια θα 

µπορούν να αναπτυχθούν και να 

δέντρα Πρέπει να δώσουν 
σε κάθε ιστορία. Η γυναίκα 
απορρίπτει κανένα θετικό 
ικανότητές της. Μπορεί να 
αποφασίσει ποια από τα 

ί και να τα κάνει 

εξηγώντας τους ότι όταν 
εµφανίζονται αρκετές φορές 

στοιχεία αποτελούν την 
στοιχεία θα τις βοηθήσουν να 

επιλέξουν µία, δύο ή τρεις 
χαρτιού Οι ικανότητές µου για 

να συµπεριλάβουν την 
προσθέσουν τις ικανότητες που 

ήδη µια ταξινόµηση των 
µοντέλο, Goleman ...)  

ικανότητες του τµήµατος Α (ή 
πρώτο σχέδιο των εργαλείων) 

δραστηριότητας.  

σηµειώσεων (Post-it), 



 

 

Εργαλείο 8. 
 

 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
τους σηµεία και να µιλήσουν

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Ο συντονιστής/τρια ρωτά

υπήρχαν χρήµατα και
πληρώσετε µόνο µε τη
µπορούσατε να προσφέρετε

2. Ο συντονιστής/τρια δίνει
άσκηση και αναφέρει
κατασκευή σκουλαρικιών

3. Ο συντονιστής/τρια γράφει

αποκόµµατα χαρτιού
ταλέντα τους" µε τις υπόλοιπες
να µιλήσει για τις προσφορές
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14  Taken from: Camarasa, M., Sales,

8. «Αγορά» ανταλλαγή ταλέντων

ΣΤΟΧΟΙ 

υποστηρίξει τις γυναίκες να αναγνωρίσουν τις ικανότητές τους και
και να µιλήσουν γι 'αυτά. 

υποστηρίξει τις γυναίκες να αναγνωρίζουν τις ικανότητες
αυτοπεποίθησης 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

συντονιστής τρια ρωτά στις γυναίκες την ακόλουθη ερώτηση
χρήµατα και µπορούσατε να αγοράσετε όλα όσα χρειάζεστε

πληρώσετε µόνο µε τη δωρεά εργασίας, ποια εργασία ή δραστηριότητα
να προσφέρετε;" 

συντονιστής τρια δίνει ένα παραδείγµατα για να καταστήσει κατανοητή
και αναφέρει µία µεγάλη γκάµα δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων

κατασκευή σκουλαρικιών, µεταφράσεις, επευφηµώντας και χορεύοντας
συντονιστής τρια γράφει τις προσφορές εργασίας από κάθε

αποκόµµατα χαρτιού. Στη συνέχεια, όλες οι γυναίκες "ανταλλάσσουν
τους µε τις υπόλοιπες, πράγµα που σηµαίνει ότι κάθε γυναίκα

µιλήσει για τις προσφορές ή τις προτάσεις που έχει. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

40 λεπτά  

Χαρτιά, στυλό, χαρτοπίνακας flipchart, µαρκαδόροι

 

        
Taken from: Camarasa, M., Sales, L., 2013 
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ανταλλαγή ταλέντων14 

ικανότητές τους και τα δυνατά 

ικανότητες επικοινωνίας, 

ακόλουθη ερώτηση: "Αν δεν 
όλα όσα χρειάζεστε και να 

εργασία ή δραστηριότητα θα 

καταστήσει κατανοητή την 
δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων (π.χ. 
επευφηµώντας και χορεύοντας). 

εργασίας από κάθε γυναίκα σε 
γυναίκες ανταλλάσσουν τα 

σηµαίνει ότι κάθε γυναίκα πρέπει 

µαρκαδόροι 



 

 

Εργαλείο 
 

 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
τους σηµεία. 

� Να τις εκπαιδεύσει στις ικανότητες
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Ο συντονιστής/τρια γράφει
εσύ;". Ο σκοπός αυτής
απαντά σε σχέση µε τ

2. Κάθε γυναίκα έχει ένα
συνέχεια, όλες οι γυναίκες
αυτοκόλλητα χαρτάκια
γράφοντας µια απάντηση

3. Μόλις όλες οι γυναίκες
άλλων γυναικών, κάθε
την πλάτη της (το
απαντήσεις που δίνονται
εκείνη τον εαυτό της και

4. Στη συνέχεια, ο συντονιστής
θετικά πράγµατα που
µε παρόµοιο τρόπο ή όχι

5. Κάθε γυναίκα µπορεί να
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

                                               
15  Taken from: Camarasa, M., Sales, L., 2013

Εργαλείο 9. Το δώρο των σηµειώσεων

ΣΤΟΧΟΙ 

υποστηρίξει τις γυναίκες να αναγνωρίζουν τις δικές τους δεξιότητες

εκπαιδεύσει στις ικανότητες αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

συντονιστής τρια γράφει στο µαυροπίνακα την ερώτηση: "Γιατί
σκοπός αυτής της ερώτησης είναι ότι κάθε γυναίκα σκέπτεται

σχέση µε την καθεµία από τις υπόλοιπες γυναίκες της οµάδας
γυναίκα έχει ένα κενό φύλλο χαρτί κολληµένο στην πλάτη

όλες οι γυναίκες περπατούν µέσα από το δωµάτιο και
αυτοκόλλητα χαρτάκια σηµειώσεων (post-it) στην πλάτη των άλλων
γράφοντας µια απάντηση στην ερώτηση "Γιατί µου αρέσεις εσύ;". 

όλες οι γυναίκες έχουν γράψει τις απαντήσεις τους στην
γυναικών, κάθε µια παίρνει το χαρτί µε τις χειρόγραφες σηµειώσεις

πλάτη της (το δώρο των σηµειώσεων). Κάθε γυναίκα
απαντήσεις που δίνονται στο αυτοκόλλητο σηµείωµα, οι οποίες αναφέρονται

εαυτό της και εκφράζουν τις απόψεις της οµάδας.  
συνέχεια ο συντονιστής/τρια ζητά από τις γυναίκες να συµφωνήσουν
πράγµατα που είναι γραµµένα στο χαρτί και αν βλέπουν τον

παρόµοιο τρόπο ή όχι, καθώς επίσης και αν νοµίζουν ότι κάτι λείπει
γυναίκα µπορεί να κρατήσει το χαρτί της ως «το δώρο σηµειώσεων

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

40 λεπτά 

Κολλητικές ταινίες, φύλλα χαρτιών, αυτοκόλλητα χαρτάκια
σηµειώσεων (post-it), στυλό 

 

        
Taken from: Camarasa, M., Sales, L., 2013 
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σηµειώσεων15 

τους δεξιότητες και δυνατά 

αυτοπεποίθησης  

ερώτηση Γιατί µου αρέσεις 
κάθε γυναίκα σκέπτεται και 
γυναίκες της οµάδας. 

κολληµένο στην πλάτη της. Στη 
δωµάτιο και κολλάνε τα 

πλάτη των άλλων γυναικών, 
αρέσεις εσύ;".  

απαντήσεις τους στην πλάτη των 
χειρόγραφες σηµειώσεις από 
Κάθε γυναίκα διαβάζει τις 

οι οποίες αναφέρονται σ΄ 

γυναίκες να συµφωνήσουν στα 
αν βλέπουν τον εαυτό τους 

νοµίζουν ότι κάτι λείπει. 
δώρο σηµειώσεων». 

αυτοκόλλητα χαρτάκια 



 

 

Εργαλείο 10. Ας χρησιµοποιήσουµε
 

 

� Να εισάγει τις γυναίκες στην
� Να υποστηρίξει την ανάπτυξη

ευκαιρίες εργασίας: ανάπτυξη
� Να αρχίσουν να σκέπτονται
� Να τους παρουσιαστεί τη διαδικασία
� Να υποστηρίξει την ανάπτυξη
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Παρουσίαση της έννοιας

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
ηγεσίας. 

Η ηγεσία/ηγετικές ικανότητες
• την ικανότητα της ανάπτυξης
• να προσελκύει και να

βοηθώντας τους να αναπτύξουν
• να τους κατευθύνει για

Στοιχεία:  

• Ανάπτυξη οράµατος
τους, λαµβάνοντας υπόψη
διαθέτουν  

• Επικοινωνία Communication
προκειµένου να αλληλεπιδράσουν
τύπους σχέσεων, 
ανθρώπων, ρόλων και

Αποτελεί ένα βασικό
οµάδα, τους διευθυντές

αποτελεσµατικότητα της

των ποιοτικών και συγκεκριµένων
• Λήψη αποφάσεων

αποφάσεις στη ζωή τους
βοηθήσουν. Η ικανότητα
"επίλυσης προβληµάτων
δράση όταν προστίθεται

• Εκτέλεση/ Εφαρµογή
σχεδιασµός, ο έλεγχος
την επίτευξη των στόχων

Σήµερα, η έννοια της ηγεσίας
ενσωµάτωση των διαφορών υποστήριξη

Ας χρησιµοποιήσουµε τους εσωτερικούς µας

ΣΤΟΧΟΙ 

τις γυναίκες στην έννοια της ηγεσίας/ηγετικών ικανοτήτων
υποστηρίξει την ανάπτυξη των οραµάτων των γυναικών σε σχέση µε

εργασίας ανάπτυξη των οραµάτων 
να σκέπτονται το πρόβληµα µας ως ευκαιρία 

παρουσιαστεί τη διαδικασία της µετατροπής µιας ιδέας σε δράση
υποστηρίξει την ανάπτυξη των οραµάτων των γυναικών 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

της έννοιας της ηγεσίας/ηγετικών ικανοτήτων 

∆ιευκολυντής  µπορεί να εξηγήσει τα εξής σχετικά µε την

ηγετικές ικανότητες βασίζεται σε αρκετές βασικές αρχές: 
της ανάπτυξης µιας ιδέας 
και να οδηγεί  τους ανθρώπους προς την 

βοηθώντας τους να αναπτύξουν τα προτερήµατά τους και  
κατευθύνει για να επιτύχουν τους στόχους τους  

οράµατος - οι συµµετέχοντες µαθαίνουν να προσδιορίζουν
λαµβάνοντας υπόψη τους ενδιάµεσους στόχους τους και τους

Communication - οι συµµετέχοντες εξερευνούν
προκειµένου να αλληλεπιδράσουν και να πειραµατιστούν µε διαφορετικούς

 για να αισθάνονται πιο σίγουροι µεταξύ διαφορετικών
ανθρώπων ρόλων και περιβαλλόντων. 

ένα βασικό εργαλείο για την οικοδόµηση της εµπιστοσύνης
τους διευθυντές, τους πελάτες, τους συναδέ

αποτελεσµατικότητα της επικοινωνίας βελτιώνεται µέσω της ενεργής
ποιοτικών και συγκεκριµένων ερωτήσεων και των σαφών µηνυµάτων

 – οι συµµετέχοντες θα πρέπει να λάβουν
αποφάσεις στη ζωή τους και χρειάζονται µεθόδους και εργαλεία
βοηθήσουν Η ικανότητα λήψης αποφάσεων συνδέεται στενά µε την

προβληµάτων" και της συστηµατικής σκέψης, αλλά µετατρέπεται
όταν προστίθεται αποφασιστικότητα και ευθύνη. 

Εφαρµογή/∆ράση - είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε
σχεδιασµός ο έλεγχος και η οργάνωση µπορούν να βοηθήσουν ή να

επίτευξη των στόχων / αποτελεσµάτων 

της ηγεσίας απαιτεί περισσότερη ακρόαση, συναισθηµατική
ορών, υποστήριξη, καθοδήγηση / mentoring. Μέσω της
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εσωτερικούς µας πόρους 

ικανοτήτων  
γυναικών σε σχέση µε τις 

ιδέας σε δράση 

 

σχετικά µε την έννοια της 

προς την υλοποίησή της, 

προσδιορίζουν τις ιδέες 
τους και τους πόρους που 

εξερευνούν τις ευκαιρίες 
πειραµατιστούν µε διαφορετικούς 
σίγουροι µεταξύ διαφορετικών 

της εµπιστοσύνης µε την 
τους συναδέλφους. Η 

µέσω της ενεργής ακρόασης, 
σαφών µηνυµάτων.  

πρέπει να λάβουν δύσκολες 
και εργαλεία για να τους 

συνδέεται στενά µε την έννοια της 
σκέψης αλλά µετατρέπεται σε 

να κατανοήσουµε πώς ο 
βοηθήσουν ή να εµποδίσουν 

συναισθηµατική ισορροπία, 
Μέσω της 



 

 

συνεργασίας µε τον µέντορα
αναλαµβάνουν την ευθύνη και

2. Ας χρησιµοποιήσουµε τους

Προκειµένου να τεθούν σε εφαρµογή
Σύµβουλος/∆ιευκολυντής  

Ο συντονιστής/τρια καλεί όλους
χαρτιού τους πόρους που µπορεί
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση
γνώσεις σε ένα αντικείµενο κ

 Η επόµενη ερώτηση για τις
ανθρώπων πόρους των άλλων
τη δική σας επιχείρηση

χρησιµοποιούµενα αντικείµενα
συγκεκριµένη δεξιότητα ή εµπειρική
 
Ερώτηση: Τι πόρους διαθέτει
όµορφες και ασυνήθιστες τοποθεσίες
Όταν κάθε γυναίκα έχει περιγράψει
κοινή άσκηση µε θέµα την
ξεπερασµένα ή µη χρησιµοποιούµενα
διαδικασία του brainstorming
µοιραστεί τις απαντήσεις της
ρούχα που δεν χρησιµοποιούνται
Ο συντονιστής γράφει τις απαντήσεις
διανέµει το φυλλάδιο, το οποίο

Αφού εξετάσει το παράδειγµα
επαφή µε τους πόρους τους
γράψουν την ιδέα στο κέντρο
εννοιολογικό χάρτη των όσων
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

 

τον µέντορα / προπονητή, οι γυναίκες βρίσκουν τις δικές τους
την ευθύνη και τα κίνητρα για να αρχίσουν να τις συνειδητοποιούν

χρησιµοποιήσουµε τους εσωτερικούς µας πόρους 

τεθούν σε εφαρµογή τα παραπάνω στοιχεία της έννοιας της
∆ιευκολυντής  προτείνει το ακόλουθο εργαλείο. 

τρια καλεί όλους να σκεφτούν και να αποτυπώσουν σε
πόρους που µπορεί να έχουν και που µπορούν να τους βοηθήσουν
δική τους επιχείρηση - π.χ. δωρεάν δωµάτιο, γη, υπολογιστή
αντικείµενο κ.ο.κ. 

ερώτηση για τις γυναίκες είναι: "Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
άλλων - φίλων, γνωστών ή γειτόνων σας για να δηµιουργήσετε

επιχείρηση;" Για παράδειγµα, άχρηστα υλικά

χρησιµοποιούµενα αντικείµενα, εφεδρικό αυτοκίνητο, εκκλησιαστική
δεξιότητα ή εµπειρική γνώση. 

πόρους διαθέτει η περιοχή / το χωριό σας, π.χ. ενδιαφέροντα
ασυνήθιστες τοποθεσίες, ντόπιους µε ειδικές δεξιότητες ή συνήθειες
γυναίκα έχει περιγράψει τους πόρους της, ο συντονιστής/τρια

µε θέµα την ανάπτυξη µιας επιχείρησης που χρησιµοποιεί
µη χρησιµοποιούµενα ρούχα που έχουν όλοι στα σπίτια
brainstorming (καταιγισµός ιδεών) ιδεών κάθε γυναίκα

απαντήσεις της µε την ακόλουθη ερώτηση: Τι µπορεί να
χρησιµοποιούνται; 
γράφει τις απαντήσεις στν πίνακα. Μετά την τελευταία

φυλλάδιο το οποίο δείχνει µερικές πιθανές ιδέες 

το παράδειγµα, ο συντονιστής/τρια ζητά από τις γυναίκες
πόρους τους και σκεφτούν µια ιδέα για τη δική τους επιχείρηση
ιδέα στο κέντρο της κόλας χαρτιού και να τοποθετήσουν

χάρτη των όσων σκέφτονται ως πιθανή δραστηριότητα. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

1 ώρα 

Φύλλα χαρτιού, στυλό 
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βρίσκουν τις δικές τους λύσεις, 
τις συνειδητοποιούν. 

της έννοιας της ηγεσίας, ο 

αποτυπώσουν σε ένα φύλλο 
µπορούν να τους βοηθήσουν να 

γη υπολογιστή, ειδικές 

να χρησιµοποιήσετε τους 
σας για να δηµιουργήσετε 

άχρηστα υλικά, παλαιά µη 
εκκλησιαστική κουζίνα, µια 

π χ ενδιαφέροντα µέρη, 
δεξιότητες ή συνήθειες; 
συντονιστής/τρια προτείνει µια 

χρησιµοποιεί παλιά, ήδη 
όλοι στα σπίτια τους: µε τη 
κάθε γυναίκα καλείται να 
Τι µπορεί να γίνει µε τα 

την τελευταία απάντηση 

τις γυναίκες να έρθουν σε 
δική τους επιχείρηση. Να 
να τοποθετήσουν έναν 



 

 

Έντυπο Ας χρησιµοποιήσουµε
Τι µπορεί να γίνει µε
 
 

 
 

Να χρησιµοποιείται
από άλλους 
ανθρώπους 

(κάλυψη παιδιών
θεατρικά 
κοστούµια) 

 
Για να προσφέρετε

υπηρεσίες 
(ενοικίαση ρούχων

χρησιµοποιήσουµε τους εσωτερικούς µας
µε τα ρούχα που δεν χρησιµοποιούνται

 

 
 

Σε συνδυασµό µε άλλα 
πράγµατα; 

(για να φτιάχνετε 
ανδρείκελα, σκιάχτρα, 

καλύµµατα) 

Ως υποκατάστατο 
για..? 

(γέµισµα 
µαξιλαριών, 
κατασκευή 
χαρταετού, 
ξεσκονόπανα) Αλλάζοντας το

µέγεθος, το χρώµα
το σχήµα 
(βαφή, προσαρµογή
τους, από παντελόνια
σε σορτς κλπ) 

 
Αλλάζοντας τον
προσδιορισµό
(φτιάχνω χαλιά
µαξιλάρια άλλα

ρούχα) 
 

Χρησιµοποιώντας 
µέρη από αυτά 

(κουµπιά, 
φερµουάρ, 
γραβάτες) 

χρησιµοποιείται 

 
κάλυψη παιδιών, 

 

προσφέρετε 
 

ενοικίαση ρούχων) 
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µας πόρους: 
χρησιµοποιούνται 

 

Αλλάζοντας το 
µέγεθος το χρώµα, 

προσαρµογή 
από παντελόνια 

τον 
προσδιορισµό 

χαλιά, 
µαξιλάρια άλλα 



 

 

Εργαλείο
 

� Να ενθαρρύνει (τις γυναίκες
εσωτερικών πόρων τους για

� Να εκτιµήσουν την δική
γέννηση, το όνοµα τους

� Να γνωρίσουν και / ή να προσδιορίσουν
βασιστούν και να τους προσφέρουν

� Να αναγνωρίσουν τις δικές
� Να αναγνωρίσουν τα εµπόδια
� Να γνωρίσουν και / ή να αναγνωρίσουν

τους. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει
κατάσταση και τα µελλοντικά
ανθρώπους στα κοινωνικά τους
διευκόλυνσης στο ταξίδι τους
εαυτούς τους να αναλαµβάνουν

1. Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
ένα έντυπο σε κάθε συµµετέχοντα
στυλό και µαρκαδόρους.  

2. Οι γυναίκες απαντούν στις
ως το όχηµα που θα τις µεταφέρει
αποτελείται από τα δυνατά τους
ατόµων που την υποστηρίζουν
κυκλοφορίας του λεωφορείου
γράψουν τον προορισµό (ή τους
αυτό µπορεί να απαντηθεί κάθε
οι γυναίκες µπορούν να γράψουν

3. Μόλις τελειώσουν, µοιράζονται

4. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης
έµφαση στην αναγνώριση των
πρέπει να χρησιµοποιήσει για

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

MATERIALS AND 
RESOURCES 

 

 

Εργαλείο 11. Το Λεωφορείο  

ΣΤΟΧΟΙ 
ενθαρρύνει τις γυναίκες) την αναγνώριση των διαθέσιµων εξωτερικών

πόρων τους για την επίτευξη του δικού του έργου ζωής.
εκτιµήσουν την δική τους ταυτότητα, «αναγνωρίζοντας» την καταγωγή

όνοµα τους. 
γνωρίσουν και ή να προσδιορίσουν τους ανθρώπους στους οποίους

και να τους προσφέρουν στήριξη 
αναγνωρίσουν τις δικές τους ανάγκες, στόχους και σχέδια. 

εµπόδια στο σχεδιασµό της ζωής τους. 
γνωρίσουν και ή να αναγνωρίσουν τα δυνατά σηµεία, τις αξίες τις

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

δραστηριότητα επιτρέπει στις γυναίκες να αναλογιστούν την
τα µελλοντικά τους σχέδια, να προσδιορίσουν τους

κοινωνικά τους δίκτυα, τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν και
στο ταξίδι τους. Επιτρέπει επίσης στις γυναίκες να φανταστούν
αναλαµβάνουν εργασίες παραδοσιακά για άντρες. 

Σύµβουλος ∆ιευκολυντής εξηγεί τους στόχους της δραστηριότητας
κάθε συµµετέχοντα. Στη συνέχεια δίνει στον καθένα ένα φύλλο

απαντούν στις ερωτήσεις του εντύπου σχεδιάζοντας το λεωφορείο
θα τις µεταφέρει στους στόχους τους (ο κινητήρας του
τα δυνατά τους προσωπικά στοιχεία και κινείται µε τη
υποστηρίζουν στη ζωή της). Οι γυναίκες γράφουν στην
λεωφορείου το όνοµά τους και σχεδιάζουν ένα σηµείο

προορισµό (ή τους προορισµούς) που θέλουν να φτάσουν Με
απαντηθεί κάθε ερώτηση σχεδιάζοντας. Εάν το προτιµούν
ούν να γράψουν αντί να σχεδιάσουν.  

τελειώσουν µοιράζονται µε την οµάδα το πώς αισθάνθηκαν. 

διάρκεια της συζήτησης, ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής δίνει
αναγνώριση των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων που κάθε

χρησιµοποιήσει για να πραγµατοποιήσει τα σχέδια της. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες 

Μεγάλα χαρτόνια µεγέθους πίνακα ανακοινώσεων
στυλό  
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διαθέσιµων εξωτερικών και 
έργου ζωής. 

αναγνωρίζοντας την καταγωγή, τη 

στους οποίους µπορούν να 

τις αξίες, τις ικανότητές 

αναλογιστούν την τρέχουσα 
προσδιορίσουν τους βασικούς 
αντιµετωπίζουν και τα στοιχεία 
γυναίκες να φανταστούν τους 

δραστηριότητας και δίνει 
καθένα ένα φύλλο χαρτιού, 

τας το λεωφορείο τους, 
κινητήρας του λεωφορείου 
κινείται µε τη βοήθεια των 

γράφουν στην πινακίδα 
σχεδιάζουν ένα σηµείο όπου θα 

να φτάσουν. Με τον τρόπο 
το προτιµούν περισσότερο, 

∆ιευκολυντής δίνει ιδιαίτερη 
ικανοτήτων που κάθε γυναίκα 

ανακοινώσεων, µαρκαδόροι, 



 

 

Έντυπο: Το Λεωφορείο
 

 

Σχεδιάστε ένα λεωφορείο.  

Αυτό το λεωφορείο έχει την

αποφασίζετε.  

Απλά πρέπει να γράψετε

συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω

 

1. Τόπος αναχώρησης του

ηµεροµηνία γέννησης

2. Χαρακτηριστικά του

αυτοπροσδιορίστε επιλέγοντας

3. Ποίος οδηγείτο λεωφορείο

4. Ποίοι σηµαντικοί άνθρωποι

εσάς, πίσω από εσάς δίπλα

5. Πόσο γρήγορα κινείται

6. Πού πηγαίνει το λεωφορείο

7. Υπάρχουν εµπόδια στο

για την επίτευξη των στόχων

8. Πόση κίνηση συναντάτε

(σταµατήστε!), στο πορτοκαλί

τα εµπρός!).  

9. Τι καύσιµο θα χρησιµοποιήσετε

συνεχίσετε;  

10. Τι έχετε στο πορτ-µπαγκάζ

σας είναι χρήσιµα για να

 

Το Λεωφορείο 

 
 

λεωφορείο έχει την αποστολή να σας µεταφέρει στον προορισµό

να γράψετε τις τεχνικές προδιαγραφές του λεωφορείου

συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω πληροφοριών: 

αναχώρησης του λεωφορείου και πινακίδα κυκλοφορίας

ηµεροµηνία γέννησης). 

Χαρακτηριστικά του οχήµατος, µάρκα και τύπος (όνοµα

αυτοπροσδιορίστε επιλέγοντας ένα ή δύο επίθετα που σας περιγράφουν

οδηγείτο λεωφορείο; Εσείς; Άλλοι άνθρωποι;  

σηµαντικοί άνθρωποι ταξιδεύουν µαζί σας; Πού βρίσκονται

από εσάς, δίπλα σας;  

γρήγορα κινείται το λεωφορείο σας; How fast is your bus going?

πηγαίνει το λεωφορείο σας; (Ποιοι είναι οι στόχοι, τα όνειρά σας

εµπόδια στο δρόµο; (Ποιές νοµίζετε ότι είναι σήµερα

επίτευξη των στόχων σας;).  

κίνηση συναντάτε στο δρόµο; Αν τα φανάρια είναι

σταµατήστε στο πορτοκαλί (συναγερµός!) και στο πράσινο (συνεχίστε

καύσιµο θα χρησιµοποιήσετε; Πόση είναι η ενέργεια σας

µπαγκάζ; (Όλα όσα έχετε µάθει, τα οποία είναι

χρήσιµα για να συνεχίσετε: αξίες, δυνατά σηµεία, ικανότητες
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στον προορισµό που θα 

του λεωφορείου σας, 

ορίας (τόπος και 

τύπος όνοµα, επώνυµο, 

σας περιγράφουν). 

Πού βρίσκονται: πριν από 

How fast is your bus going? 

στόχοι τα όνειρά σας). 

είναι σήµερα οι δυσκολίες 

φανάρια είναι κόκκινα 

πράσινο (συνεχίστε προς 

ενέργεια σας τώρα για να 

οποία είναι δικά σας και 

σηµεία ικανότητες).  



 

 

Εργαλείο 12. Τα επαγγελµατικά
 

 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
τους σε επαγγελµατικές ικανότητες

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
� Να ενισχύσει τα κίνητρα για
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
των εντύπων 1, 2 και 3 και τους
να κάνουν περισσότερο, σε ποιο
αντίτυπα ώστε να είναι σε θέση
 
2. Οι συµµετέχοντες µοιράζονται
ερωτήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν

- Γιατί επιλέξατε αυτές τις
- Είστε όλες ίσες όσον αφορά
- Το γεγονός ότι είστε γυναίκα
- Σας είναι εύκολο ή θα

συνήθως δεν συσχετίζονται
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Εργαλείο 12. Τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα

OBJECTIVES 

υποστηρίξει τις γυναίκες στην µεταφορά/µετατροπή των δεξιοτήτων
επαγγελµατικές ικανότητες. 

υποστηρίξει τις γυναίκες στον σχεδιασµό του επαγγελµατικού τους
τα κίνητρα για εργασία. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

υλος ∆ιευκολυντής διανέµει στους συµµετέχοντες κάρτες
και και τους ζητά να επιλέξουν τις δραστηριότητες που

περισσότερο, σε ποιο µέρος (πού) και πώς. Πρέπει να υπάρχουν
θέση να επιλέξουν.  

συµµετέχοντες µοιράζονται τις επιλογές τους µε την οµάδα. Οι
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για προβληµατισµό:  
επιλέξατε αυτές τις δραστηριότητες και όχι άλλες; 
όλες ίσες όσον αφορά τους στόχους σας και τις προτιµήσεις σας

γεγονός ότι είστε γυναίκα έχει επηρεάσει την επιλογή σας; Πως
εύκολο ή θα σκεφτόσασταν να διαλέξετε άλλες δραστηριοτήτων
δεν συσχετίζονται µε τη γυναικεία φύση; 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

1 ώρα 

Έντυπα, στυλό 
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µου ενδιαφέροντα 

των δεξιοτήτων της ζωής 

επαγγελµατικού τους σχεδίου. 

συµµετέχοντες κάρτες µε τις λέξεις 
δραστηριότητες που τους αρέσει 
Πρέπει να υπάρχουν αρκετά 

την οµάδα. Οι παρακάτω 

προτιµήσεις σας; 
επιλογή σας; Πως; 
άλλες δραστηριοτήτων που 



 

 

Έντυπο 1: Τα επαγγελµατικά
κάνω 
ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΩ 
ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΩ 
ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ 
ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΩ 
ΝΑ ΧΤΕΝΙΖΩ 
ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ 
ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ 
ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΙ 
ΝΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΩ 
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ 
ΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΖΩ  
ΝΑ ΣΚΙΤΣΑΡΩ  
ΝΑ Ο∆ΗΓΩ 
ΝΑ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΖΩ 
ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΩ  
ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΩ (πράγµατα) 
ΝΑ ΚΑΛΙΕΡΓΩ 
ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΩ 
ΝΑ ΒΟΗΘΑΩ 
ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ 
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΝΩ 

 

Έντυπο 2: Τα επαγγελµατικά
κάνω αυτές τις δραστηριότητες

 
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ARTIST WORKSHOP 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΣΠΙΤΙ 
ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
Μ.Κ.Ο. 
 

Τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα: Τι µου αρέσει

ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ 
ΝΑ ΕΡΕΥΝΩ 
ΑΝ ΨΑΧΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ 
ΝΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΑΩ 
ΝΑ ΣΠΕΡΝΩ 
ΝΑ ΜΙΛΑΩ 
ΝΑ ∆ΙΑΒΑΖΩ 
ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ 
ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ
ΝΑ ∆Ι∆ΑΣΚΩ 
ΝΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΩ 
ΝΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΩ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΝΑ ΓΡΑΦΩ 
ΝΑ … 
ΝΑ … 
ΝΑ … 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΑ … 
ΝΑ … 
ΝΑ … 

Τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα: Πού θα ήθελα
τις δραστηριότητες; 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΙΧΕΙΡΙΣΗ  ΑΛΛΟ 

ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΙΚΡΟ ΜΑΓΑΖΑΚΙ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 

ΧΩΡΟΥΣ  
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
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Τι µου αρέσει να 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 

Πού θα ήθελα να 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 



 

 

Έντυπο 3: Τα επαγγελµατικά
κάνω αυτές τις δραστηριότητες
 

 
 

 

ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΓΕΝΙΚΑ
ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ  
ΜΕ ΝΕΟΥΣ 
ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΜΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 
ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΜΗ ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΜΕ ΖΩΑ 
ΜΕ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΟΝΗ ΜΟΥ 
∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΕ ΤΗΛΕΕΡΓΑΣΙΑ  

ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΌΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Τα επαγγελµατικά µου ενδιαφέροντα: Πώς θα ήθελα
δραστηριότητες 

 
  

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΩΡΕΣ 
ΤΑ ΠΡΩΪΝΑ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ / ΒΡΑ∆ΥΑ

 ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣ
ΒΑΡ∆ΥΕΣ 
∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ  
ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΣΟΥ
ΤΟ ΜΗΝΑ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ή 
ΝΥΧΤΕΣ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΩ
ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΟΥ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΤΟΠΟ 
 

ΤΌΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ  
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Πώς θα ήθελα να 

 

ΒΡΑ∆ΥΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΜΕΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ 

ΜΙΣΘΟ ΠΟΣΟΥ............. € / 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ  
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΩ ΣΕ 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 



 

 

Εργαλείο
 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
� Να ενισχύσει τα κίνητρά τους

� Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Ο Συντονιστής καλεί τις συµµετέχο
σηµαντικό για µένα να δουλέψω
Ο Συντονιστής γράφει τον κατάλογο
που µπορεί να προκύψουν είναι

- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα

µου 
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα

επιθυµίες µου 
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα

ακόµη   περισσότερο
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα
- Είναι σηµαντικό για µένα

και η αξία µου. 
 
Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες
είναι οι πιο σηµαντικοί για αυτούς
 
Το εργαλείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί
στη γυναίκα θύµα συντροφικής
τις επιλογές βαθµολογώντας
λιγότερο σηµαντικό για εσάς
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

                                               
16 ADAPTED FROM WCK -
Equal   ANDROMEDA)  

Εργαλείο 13. Κίνητρα για εργασία16

ΣΤΟΧΟΙ 

υποστηρίξει τις γυναίκες στον προσδιορισµό του επαγγελµατικού τους
τα κίνητρά τους για εργασία 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

ς συµµετέχουσες να ολοκληρώσουν την πρόταση Είναι
µένα να δουλέψω γιατί ...". 
γράφει τον κατάλογο των προτεινόµενων λόγων. Μερικές από
προκύψουν είναι:  
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να µπορώ να έχω δικά µου
σηµαντικό για µένα να δουλεύω γιατί πρέπει να στηρίξω την

σηµαντικό για µένα να δουλεύω γιατί θα µε υπολογίζουν οι άλλοι
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να αποφύγω δυσάρεστες
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να πραγµατοποιήσω κάποιες

σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να µάθω καινούργια πράγµατα
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να αισθάνοµαι χρήσιµη
σηµαντικό για µένα να δουλεύω γιατί θα αναπτύξω τις ικανότητές
περισσότερο  

σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να γνωρίσω ανθρώπους
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να έχω κάτι να κάνω 
σηµαντικό για µένα να δουλεύω για να αναγνωριστούν οι ικανότητές

συµµετέχοντες αποφασίζουν ξεχωριστά ποιοι από αυτούς
σηµαντικοί για αυτούς και µοιράζονται τα αποτελέσµατα µε

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξεχωριστά, δίνοντας τον κατάλογο
θύµα συντροφικής βίας  ζητώντας της  να ταξινοµήσει και να
βαθµολογώντας από το 1 έως το 6, όπου 6 το πιο σηµαντικό

σηµαντικό για εσάς. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

30 λεπτά 

Πίνακας, έντυπα 

 

        
- Step A / Tool 3:  Exercise incentives to work    (Source: 
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16 

επαγγελµατικού τους σχεδίου 

την πρόταση "Είναι 

λόγων Μερικές από τις ιδέες 

έχω δικά µου λεφτά 
στηρίξω την οικογένειά 

υπολογίζουν οι άλλοι 
δυσάρεστες συνέπειες 

πραγµατοποιήσω κάποιες 

καινούργια πράγµατα 
αισθάνοµαι χρήσιµη 
αναπτύξω τις ικανότητές µου 

ανθρώπους 
 

αναγνωριστούν οι ικανότητές µου 

από αυτούς τους λόγους  
αποτελέσµατα µε την οµάδα. 

τον κατάλογο των «λόγων» 
και να ιεραρχήσει  

πιο σηµαντικό έως 1 το 

Step A / Tool 3:  Exercise incentives to work    (Source: 



 

 

Εργαλείο 14. 
ενδυνάµωση των γυναικών

 

 

� Να διερευνήσει συστηµατικά
προκειµένου να εντοπίσουν
προετοιµασία του βιογραφικού

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
χωρίς εργασιακή εµπειρία
γνώσεις τους, να προσδιορίσει
δυνατότητα να κάνουν ένα
σχεδίου. 

� Να ενδυναµώσει τις γυναίκες
κενά στην επαγγελµατική
καταστάσεων βίας) και
«τυποποιηµένο βιογραφικό
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η "τυποποιηµένη" µορφή βιογραφικού
την προετοιµασία της συνέντευξης

1. Προσωπικό προφίλ 
2. Στόχος 
3. Εκπαίδευση 
4. Επαγγελµατική εµπειρία
5. Έργα µη κερδοσκοπικού
6. Γλωσσικές δεξιότητες
7. Ενδιαφέροντα / χόµπι
8. Συστάσεις 

Οι γυναίκες µε χαµηλό µορφωτικό
εµπειρία τους ή καµία εργασιακή
µε τα στοιχεία 3, 4, 5 και 6. Βλέποντας
τους σηµείωµα µπορεί να είναι
/ διευκολυντή είναι να παρακινήσει
και τις δεξιότητες που έχουν ήδη
γυναίκες µια ισχυρότερη αυτο
περαιτέρω µάθηση ή εθελοντική
Μια προσαρµοσµένη µορφή βιογραφικού
χρησιµοποιηθεί αργότερα για
Ο διαµεσολαβητής διανέµει τα
τα βιογραφικά τους. Ο
επαγγελµατίας (σηµειωτής) θα
συστηµατοποιήσει τις πληροφορίες
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

Εργαλείο 14. Εξατοµικευµένο βιογραφικό για
ενδυνάµωση των γυναικών µε βάση τις ικανότητές

ΣΤΟΧΟΙ  

διερευνήσει συστηµατικά την εργασία και τις εµπειρίες της ζωής των
να εντοπίσουν τις ικανότητες και να αρχίσουν να σκέφτονται
του βιογραφικού σηµειώµατος και την αναζήτηση εργασίας

υποστηρίξει τις γυναίκες, ειδικά εκείνες µε χαµηλό µορφωτικό
εργασιακή εµπειρία, να µάθουν τις ανεπίσηµες και άτυπες δεξιότητες

να προσδιορίσει τα ενδιαφέροντα τους και να τους
να κάνουν ένα επόµενο βήµα στον ορισµό του επαγγελµατικού

ενδυναµώσει τις γυναίκες που δεν έχουν µακρά εργασιακή εµπειρία
επαγγελµατική τους πείρα (για παράδειγµα, κατά
βίας και δεν έχουν πληροφορίες για το πώς να γράψουν

τυποποιηµένο βιογραφικό σηµείωµα» για ενδεχόµενη αλλαγή σταδιοδροµίας

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 
µορφή βιογραφικού σηµειώµατος που συνήθως χρησιµοποιείται
της συνέντευξης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 

Επαγγελµατική εµπειρία 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα / εθελοντικά έργα 

Γλωσσικές δεξιότητες/ Ξένες Γλώσσες 
Ενδιαφέροντα χόµπι 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, ελάχιστη εργασιακή εµπειρία
καµία εργασιακή εµπειρία δεν διαθέτουν καθόλου πληροφορίες

και 6. Βλέποντας αυτά τα στοιχεία που λείπουν στο
α είναι µάλλον αποθαρρυντικά. Έτσι, η εργασία του

είναι να παρακινήσει τους συµµετέχοντες κάνοντας ορατές
δεξιότητες που έχουν ήδη. Με τον τρόπο αυτό ο σύµβουλος όχι µόνο

ισχυρότερη αυτοεκτίµηση, αλλά και αυξάνει το κίνητρό
µάθηση ή εθελοντική εργασία. 

προσαρµοσµένη µορφή βιογραφικού που βασίζεται σε ικανότητες µπορεί
αργότερα για την αναζήτηση εργασίας. 

διαµεσολαβητής διανέµει τα φυλλάδια και ζητά από τους συµµετέχοντες
τους Ο διευκολυντής παρέχει υποστήριξη. Ένας

σηµειωτής) θα είναι χρήσιµος για να βοηθήσει τον διαµεσολαβητή
συστηµατοποιήσει τις πληροφορίες µετά από κάθε εργαστήριο. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

3 ώρες 

Έντυπα, στυλό 
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βιογραφικό για την 
τις ικανότητές τους  

εµπειρίες της ζωής των γυναικών 
αρχίσουν να σκέφτονται την 
αναζήτηση εργασίας. 

µορφωτικό επίπεδο και 
άτυπες δεξιότητες και τις 
και να τους δώσει τη 
του επαγγελµατικού τους 

εργασιακή εµπειρία ή έχουν 
παράδειγµα κατά τη διάρκεια 

το πώς να γράψουν ένα 
αλλαγή σταδιοδροµίας. 

συνήθως χρησιµοποιείται για 
στοιχεία: 

εργασιακή εµπειρία, κενά στην 
καθόλου πληροφορίες σχετικά 
που λείπουν στο βιογραφικό 
η εργασία του συµβούλου 

κάνοντας ορατές τις ιδιότητες 
σύµβουλος όχι µόνο δίνει στις 
αυξάνει το κίνητρό τους για 

ικανότητες µπορεί να 

συµµετέχοντες να γράψουν 
υποστήριξη Ένας δεύτερος 

βοηθήσει τον διαµεσολαβητή να 



 

 

Έντυπο Εξατοµικευµένο
Για να αποκτήσετε µια δουλειά
εξειδίκευση/επάρκεια που έχετε
τις δεξιότητες που έχεις για να κάνεις
Μερικές φορές είναι δύσκολο να
την άσκηση, εσείς µαζί µε τον
γνώσεις, τις εµπειρίες και τις δεξιότητές
 
1.1. Έχετε πολλούς ρόλους στη ζωή

Σε αυτούς τους ρόλους
πράγµατα/εργασίες που εκτελείτε

 
Γράψτε τους ρόλους που έχετε στην
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τις εργασίες που κάνετε
 

Εργασία 1: 

Εργασία 2: 

Εργασία 3: 

Εργασία 4: 

Εργασία 5: 

 
Καταγράψτε ποιες γνώσεις, δεξιότητες
τις εργασίες: 
 

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

  

Ρόλος 1 (κόρη) 
 
 

____________ 

 
Όνοµα: ______________________________________

Εξατοµικευµένο βιογραφικό µε βάση τις ικανότητες
αποκτήσετε µια δουλειά πρέπει να ξέρετε τις γνώσεις, την εµπειρία

που έχετε. (Εξειδίκευση/επάρκεια σηµαίνει τις ικανότητες
για να κάνεις κάτι) Σας βοηθά να βρείτε µια δουλειά που

είναι δύσκολο να δείτε τα δικά σας δυνατά σηµεία µε κριτική µατιά
µαζί µε τον επιβλέποντα σας, θα αναγνωρίσετε/προσδιορίσετε
και τις δεξιότητές σας. 

ρόλους στη ζωή σας. Ίσως να είσαι η µητέρα, αδελφή, κόρη
τους ρόλους έχεις και διαφορετικά καθήκοντα. Σκεφτείτε

εργασίες που εκτελείτε και καταγράψτε τα. 

ρόλους που έχετε στην οικογένειά σας: 

εργασίες που κάνετε στους διάφορους ρόλους: 

Εργασία 1: Εργασία 1: 

Εργασία 2: Εργασία 2: 

Εργασία 3: Εργασία 3: 

Εργασία 4: Εργασία 4: 

Εργασία 5: Εργασία 5: 

γνώσεις, δεξιότητες και συµπεριφορές είναι απαραίτητες για να

Γνώση 1: Γνώση 1: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: ∆εξιότητα 3: 

Ρόλος 2 (Μητέρα) 
 
 

____________ 

Ρόλος

(Αδερφή
θεία/συγγενείς

 
____________

: ______________________________________ 

97 

βάση τις ικανότητες 
εµπειρία και την 

ικανότητες, τα ταλέντα, 
δουλειά που σας ταιριάζει. 
κριτική µατιά. Σε αυτή 
προσδιορίσετε όλες τις 

αδελφή κόρη, θεία, γιαγιά ... 
καθήκοντα Σκεφτείτε τι κάνετε, 

απαραίτητες για να εκτελέσετε 

 

 

 

Ρόλος 3 
Αδερφή/γιαγιά/ 

συγγενείς) 

____________ 



 

 

1.2. Μπορεί να έχετε ελεύθερο χρόνο
γνώσεις και δεξιότητες απαιτούνται
 
Γράψτε το αγαπηµένο σας χόµπι
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σηµειώστε ποιες γνώσεις και δεξιότητες
εργασίες: 
 

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

 
 

 
Το χόµπι σου: ______________________________________

Εργασία 1 
 
 

____________ 

έχετε ελεύθερο χρόνο, ένα χόµπι. Τι χόµπι και ενδιαφέροντα έχετε
δεξιότητες απαιτούνται για το χόµπι σας; 

σας χόµπι ή το κύριο ενδιαφέρον σας. 

γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για να εκτελέσετε 

Γνώση 1: Γνώση 1: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3:  ∆εξιότητα 3: 

 

: ______________________________________

Εργασία 2  
 
 

____________ 

Εργασία

 
 

____________
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ενδιαφέροντα έχετε; Ποιες 

 

 

 

 

: ______________________________________ 

Εργασία 3 

____________ 



 

 

1.3. Ποιες δεξιότητες έχετε από το

 
Καταγράψτε τα σχολεία και τα προγράµµατα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

Γνώση 3: 

Γνώση 4: 

Γνώση 5: 

 
Γράψτε τις δεξιότητες που έχετε

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης

Σχολείο 1 
 
 

____________ 

έχετε από το σχολείο; 

σχολεία και τα προγράµµατα τα οποία έχετε ππαρακολουθήσει

που έχετε αποκτήσει στο σχολείο: 

Γνώση 2: Γνώση 3: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

Γνώση 3: Γνώση 3: 

Γνώση 4: Γνώση 4: 

Γνώση 5: Γνώση 5: 

δεξιότητες που έχετε κερδίσει στο σχολείο: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: ∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: ∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: ∆εξιότητα 5: 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: _________________________________

Σχολείο 2  
 
 

____________ 

Σχολείο

 
 

____________

99 

παρακολουθήσει: 

 

 

 

 

 

____________ 

Σχολείο 3 

____________ 



 

 

1.4. Ποιες γνώσεις και δεξιότητες

 
Γράψτε τι άλλα µαθήµατα έχετε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράψτε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

Γνώση 3: 

Γνώση 4: 

Γνώση 5: 

 
Γράψτε τις δεξιότητες που έχετε

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα  4: 

∆εξιότητα 5: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επίπεδο Εκπαίδευσης

Μάθηµα 1 
 
 

____________ 

γνώσεις και δεξιότητες έχετε αποκτήσει σε άλλα µαθήµατα; 

µαθήµατα έχετε µελετήσει 

που έχετε αποκτήσει στα µαθήµατα: 

Γνώση 1: Γνώση 1: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

Γνώση 3: Γνώση 3: 

Γνώση 4: Γνώση 4: 

Γνώση 5: Γνώση 5: 

δεξιότητες που έχετε αποκτήσει σε µαθήµατα: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: ∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: ∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: ∆εξιότητα 5: 

Επίπεδο Εκπαίδευσης: _________________________________

Μάθηµα 2  
 
 

____________ 

Μάθηµα

 
 

____________
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____________ 

Μάθηµα 3 

____________ 



 

 

1.5.Ποιες είναι οι γνώσεις, η εµπειρία
δουλειά σας; 

Καταγράψτε τις προηγούµενες εργασίες
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράψτε τις εργασίες(καθήκοντα

Εργασία 1: 

Εργασία 2: 

Εργασία 3: 

Εργασία 4: 

Εργασία 5: 

Γράψτε τις γνώσεις που έχετε αποκτήσει

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

Γνώση 3: 

Γνώση 4: 

Γνώση 5: 

Γράψτε τις δεξιότητες που έχετε

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: 

 

 
Sphere: _____________________

∆ουλειά 1 
 
 

____________ 

γνώσεις, η εµπειρία και η επάρκεια που σας έχει δώσει η

προηγούµενες εργασίες σας 

εργασίες καθήκοντα) που είχατε στην προηγούµενη δουλειά σας: 

Εργασία 1: Εργασία 1: 

Εργασία 2: Εργασία 2: 

Εργασία 3: Εργασία 3: 

Εργασία 4: Εργασία 4: 

Εργασία 5: Εργασία 5: 

που έχετε αποκτήσει στην προηγούµενη δουλειά σας: 

Γνώση 1: Γνώση 1: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

Γνώση 3: Γνώση 3: 

Γνώση 4: Γνώση 4: 

Γνώση 5: Γνώση 5: 

δεξιότητες που έχετε αποκτήσει στην προηγούµενη δουλειά σας: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: ∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: ∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: ∆εξιότητα 5: 

________________________________ 

∆ουλειά 2  
 
 

____________ 

∆ουλειά

 
 

____________
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έχει δώσει η προηγούµενη 

 

 

 

 

 

∆ουλειά 3 

____________ 



 

 

1.6. Μπορεί να έχετε εργαστεί επίσης
Ποιες γνώσεις, εµπειρίες και ικανότητες
 
Γράψτε για την εµπειρία του εθελοντισµού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γράψτε τις εργασίες (καθήκοντα

Εργασία 1: 

Εργασία 2: 

Εργασία 3: 

Εργασία 4: 

Εργασία 5: 

Γράψτε τις γνώσεις που αποκτήσατε

Γνώση 1: 

Γνώση 2: 

Γνώση 3: 

Γνώση 4: 

Γνώση 5: 

Γράψτε τις δεξιότητες που αποκτήσατε

∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: 

 

 
Sphere: _____________________

∆ουλειά 1 
 
 

____________ 

έχετε εργαστεί επίσης ως εθελοντής (µη αµειβόµενη και εθελοντική
εµπειρίες και ικανότητες έχετε κερδίσει εργάζοντας ως εθελοντής

εµπειρία του εθελοντισµού (αν έχετε): 

εργασίες καθήκοντα) που είχατε κατά τη διάρκεια του εθελοντισµού

Εργασία 1: Εργασία 1: 

Εργασία 2: Εργασία 2: 

Εργασία 3: Εργασία 3: 

Εργασία 4: Εργασία 4: 

Εργασία 5: Εργασία 5: 

που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του εθελοντισµού: 

Γνώση 1: Γνώση 1: 

Γνώση 2: Γνώση 2: 

Γνώση 3: Γνώση 3: 

Γνώση 4: Γνώση 4: 

Γνώση 5: Γνώση 5: 

δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια του εθελοντισµού: 

∆εξιότητα 1: ∆εξιότητα 1: 

∆εξιότητα 2: ∆εξιότητα 2: 

∆εξιότητα 3: ∆εξιότητα 3: 

∆εξιότητα 4: ∆εξιότητα 4: 

∆εξιότητα 5: ∆εξιότητα 5: 

________________________________ 

∆ουλειά 2  
 
 

____________ 

∆ουλειά

 
 

____________
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και εθελοντική εργασία). 
ως εθελοντής; 

εθελοντισµού: 

 

 

 

 

 

∆ουλειά 3 

____________ 



 

 

Εργαλείο 15. Ανάλυση
 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες

επαγγελµατικούς τους στόχους
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
αντικείµενα που έχουν ασχοληθεί
ικανότητες και τα επαγγελµατ

Στη συνέχεια, διανέµει το έντυπο
που έχουν και τις ικανότητες
ενταχθούν στην αγορά εργασίας
ακολουθήσουν για να επιτύχουν

Μετά την ατοµική εργασία
οµάδα. 

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
ικανότητές τους σε συγκεκριµένες

Τα αποτελέσµατα αυτής της
φάκελο της κάθε γυναίκας
προσφορά εργασίας που υπάρχει
προώθηση σε περαιτέρω κατάρτιση

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 

 

Εργαλείο Ανάλυση ικανοτήτων και σχέδιο δράσης

ΣΤΟΧΟΙ 

υποστηρίξει τις γυναίκες να συνοψίσουν την ανάλυση των ικανοτήτων

υποστηρίξει τις γυναίκες στη λήψη αποφάσεων σχετικά

επαγγελµατικούς τους στόχους. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

∆ιευκολυντής ζητά από τους συµµετέχοντες να σκεφτούν
έχουν ασχοληθεί σε προηγούµενες συνεδρίες, σχετικά
επαγγελµατικά του ενδιαφέροντα. 

διανέµει το έντυπο και ζητά από τις γυναίκες να γράψουν τις
τις ικανότητες που πιστεύουν ότι θα µπορούσαν να βελτιώσουν
αγορά εργασίας, καθώς και τα βήµατα που θα µπορούσαν

για να επιτύχουν αυτή τη βελτίωση. 

ατοµική εργασία, οι συµµετέχοντες µοιράζονται τα αποτελέσµατα

∆ιευκολυντής βοηθά τους συµµετέχοντες να αντιστοιχίσουν
σε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά

αποτελέσµατα αυτής της δραστηριότητας θα συµπεριληφθούν στον
κάθε γυναίκας, προκειµένου να γίνει πιο προσεκτική ανάλυση

εργασίας που υπάρχει ήδη ή στη στήριξη για αναζήτηση εργασί
περαιτέρω κατάρτιση. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες 

Έντυπο, στυλό 
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και σχέδιο δράσης 

των ικανοτήτων τους. 

αποφάσεων σχετικά µε τους 

συµµετέχοντες να σκεφτούν µε τα 
συνεδρίες, σχετικά µε τις 

να γράψουν τις ικανότητες 
µπορούσαν να βελτιώσουν για να 

που θα µπορούσαν να 

τα αποτελέσµατα µε την 

συµµετέχοντες να αντιστοιχίσουν τις 
µε τα ενδιαφέροντά τους. 

συµπεριληφθούν στον προσωπικό 
προσεκτική ανάλυση στην 
αναζήτηση εργασίας και την 



 

 

Έντυπο: Ανάλυση ικανοτήτων

 
ΤΙ ΕΧΩ; 

Εκπαίδευση / κατάρτιση 
 
 
 

Εργασιακή Εµπειρία 
 

Ικανότητες  
 
 
 
 
 

 

 

Ανάλυση ικανοτήτων και σχέδιο δράσης 

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΩ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ
Βήµατα που

ακολουθήσω
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ; 
Βήµατα που θα πρέπει να 

ακολουθήσω 



 

 

Ανάπτυξη βασικών

Εργαλείο
 

� Να γνωριστείτε µε τα όρια

� Να µάθετε για τη διατήρηση

� Να µάθετε να ορίζετε όρια

� Ανάπτυξη δυναµικότητας
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Οµαδική συνεδρία – γνωριµία
υπερασπίζονται το δικό τους
αναγνωρίζοντας από τα σήµατα
ευχαρίστηση και εκείνα που τους

Μέσα από αυτή την άσκηση
θέτουν τα όριά τους όταν κάποιος
σωµατικά διεκδικητικές και να
επικοινωνία. 

1. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται
2. Η κάθε οµάδα τοποθετείται

περίπου 5 έως 8 µέτρων
3. Η πρώτη οµάδα παίρνει

γυναίκα που έχει µπροστά
διαφορετικές προθέσεις φιλική
προθέσεις θα πρέπει να εκφραστούν

4. Οι γυναίκες στην άλλη οµάδα
πρέπει να σταµατήσουν τη
της ευχάριστη, θα πρέπει να

5. Οι ρόλοι ανταλλάσσονται
οµάδες. 

6. Στο τέλος της άσκησης
νιώθουν, αν δυσκολεύτηκαν
βρήκαν ευκολότερες στο χειρισµό
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
 

Ανάπτυξη βασικών τοµέων /ικανότητες 

Εργαλείο 16. Στόπ! Ορίστε τα όριά σας

ΣΤΟΧΟΙ 

γνωριστείτε µε τα όρια του σώµατός σας 

τη διατήρηση του διαπροσωπικού χώρου 

ορίζετε όρια 

δυναµικότητας και δεξιοτήτων επικοινωνίας 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

γνωριµία µε το σώµα. Οι συµµετέχοντες µαθαίνουν
το δικό τους προσωπικό και σωµατικό χώρο εντοπίζοντα
από τα σήµατα του σώµατός τους αυτά που τους
εκείνα που τους ενοχλούν ή είναι επεµβατικά. 

την άσκηση, οι γυναίκες παρατηρούν και αναλύουν την
τους όταν κάποιος τους πλησιάζει. Ταυτόχρονα µαθαίνουν

διεκδικητικές και να µεταφέρουν αυτή την βεβαιότητα στην προφορική

συµµετέχοντες χωρίζονται σε δύο οµάδες του ιδίου µεγέθους / αριθµού
οµάδα τοποθετείται µπροστά από την άλλη, αφήνοντας µία
έως µέτρων. 
οµάδα παίρνει οδηγίες ότι η καθεµιά τους πρέπει να προσεγγίσει

έχει µπροστά της σε ευθεία γραµµή από την άλλη
προθέσεις (φιλική, ευτυχισµένη, διεισδυτική, επιθετική
πρέπει να εκφραστούν ξεκάθαρα, µε σαφήνεια.  
στην άλλη οµάδα παίρνουν τις οδηγίες ότι εάν αισθανθούν

σταµατήσουν τη γυναίκα που τους πλησιάζει ή αν βρουν την
θα πρέπει να επιτρέψουν στην άλλη γυναίκα να τις προσεγγίσει

ανταλλάσσονται έτσι ώστε όλες οι γυναίκες να περάσουν και

της άσκησης, οι συµµετέχοντες καλούνται να µοιραστούν
δυσκολεύτηκαν να καθορίσουν τα όριά τους, ποιές

ευκολότερες στο χειρισµό.  

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

1 ώρα 

Μεγάλο δωµάτιο 
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τα όριά σας 

συµµετέχοντες µαθαίνουν να 
σωµατικό χώρο εντοπίζοντας – 

αυτά που τους προκαλούν 

αναλύουν την ικανότητα να 
Ταυτόχρονα µαθαίνουν να είναι 
βεβαιότητα στην προφορική τους 

µεγέθους / αριθµού.  
οντας µία απόσταση 

πρέπει να προσεγγίσει τη 
από την άλλη οµάδα, µε 

διεισδυτική επιθετική ...). Αυτές οι 

εάν αισθανθούν εισβολή θα 
ή αν βρουν την παρουσία 

γυναίκα να τις προσεγγίσει.  
περάσουν και από τις δύο 

να µοιραστούν το πώς 
υς ποιές προσεγγίσεις 



 

 

 

Εργαλείο 17.  Ούσα
 

� Να κατανοηθεί τι σηµαίνει

� Να αναλυθούν οι περιπτώσεις
δυναµικά / διεκδικητικά
εργασίας. 

� Να προωθηθεί η δυναµική
και διαπραγµάτευσης. 

Η 
 

Η δυναµική επικοινωνία διευκολύνει
δεξιότητας είναι απαραίτητη
Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ
«δυναµικών» ικανοτήτων στην
και συνθηκών εργασίας. 

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
µπορεί να εφαρµοστεί πρακτικά
πώς εφαρµόζεται. 

Οι συµµετέχοντες σκέφτονται
συνέντευξη για εργασία) ή στο
καταστάσεις που έπρεπε να είναι
δύο. 

Οι γυναίκες χωρίζονται σε ζευγάρια
ανάλογα µε την κατάσταση
παρουσιάζουν το σενάριο µπροστά
αναπαραστήσουν την κατάστ
ότι µπορούµε να επικοινωνήσουµε
υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά

Τέλος, ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
µια λέξη τα συναισθήµατά τους

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
 
 
 

Εργαλείο 17.  Ούσα (είσαι) δυναµική στην εργασία

ΣΤΟΧΟΙ 

κατανοηθεί τι σηµαίνει δυναµικότητα / αυτοπεποίθηση. 

αναλυθούν οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν δυσκολίες στο να
διεκδικητικά, ειδικά στην αναζήτηση εργασίας και στο

προωθηθεί η δυναµική επικοινωνία και να αναπτυχτούν δεξιότητες

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

επικοινωνία διευκολύνει τις κοινωνικές σχέσεις. Η ανάπτυξη
απαραίτητη για την αποκατάσταση των επιζώντων

Συντρόφων (ΒΕΣ). Αυτό το εργαλείο εστιάζει στη µεταφορά
ικανοτήτων στην καθηµερινή ζωή σε καταστάσεις αναζήτησης

∆ιευκολυντής δίνει τον ορισµό της δυναµικότητας καθώς
εφαρµοστεί πρακτικά. παρέχει µια εξήγηση για το τι είναι η βεβαιότητα

συµµετέχοντες σκέφτονται καταστάσεις στο περιβάλλον αναζήτησης εργασίας
εργασία) ή στο χώρο εργασίας όπου αντιµετώπισαν δυσκολίες
έπρεπε να είναι διεκδικητικές και χρειάστηκε να επιλέξουν

χωρίζονται σε ζευγάρια για να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων
κατάσταση / σενάριο που θα διαλέξουν. Μετά από

το σενάριο µπροστά στην υπόλοιπη οµάδα. Ο στόχος
την κατάσταση, να αισθανθούν ενδυναµωµένες και να
να επικοινωνήσουµε µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούµε
τα δικαιώµατά µας. 

Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής ζητά από τις συµµετέχοντες να εκφράσουν
ά τους και να αξιολογήσουν τη δραστηριότητα.

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες 
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δυναµική στην εργασία 

δυσκολίες στο να λειτουργούµε 
εργασίας και στο περιβάλλον 

αναπτυχτούν δεξιότητες επικοινωνίας 

σχέσεις Η ανάπτυξη αυτής της 
επιζώντων Βίας µεταξύ 

εστιάζει στη µεταφορά των 
καταστάσεις αναζήτησης εργασίας 

δυναµικότητας καθώς και το πως 
τι είναι η βεβαιότητα και 

αναζήτησης εργασίας (π.χ. 
αντιµετώπισαν δυσκολίες ή σε 

χρειάστηκε να επιλέξουν ένα από τα 

παιχνίδι ρόλων (role-play) 
διαλέξουν Μετά από 20 λεπτά 

οµάδα Ο στόχος είναι να 
ενδυναµωµένες και να κατανοήσουν 

ώστε να µπορούµε να 

συµµετέχοντες να εκφράσουν µε 
δραστηριότητα. 



 

 

 

Εργαλείο  18. Οπτικοποίηση
 

 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Οπτικοποίηση 

Ο Συντονιστής/Σύµβουλος
εαυτό τους καθηµερινά στους
για το πώς αισθάνονται, για τα
πώς τα ξεπερνούν. Ως γυναίκα
τον εαυτό σας ξεπερνώντας
αναζήτηση εργασίας και σε
διανοητικά ή δηµιουργώντας οπτικές

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής
καθοδηγούµενη άσκηση οπτικοποίησης
προσφορές εργασίας που θα λάβετε
"Τι απεικονίζετε;" και µετά
απεικονίσεις τους. 

Ο Συντονιστής/Σύµβουλος
ενδυνάµωσης στο επόµενο βήµα

2. Σκεφτόµενοι θετικά  

Ο Συντονιστής/Σύµβουλος  
περισσότερες από αυτές είναι
αισθανόµαστε ότι δεν έχουµε
ελεγχόµενοι ή περιορισµένοι από
∆εν είσαι. Μπορείτε να κάνετ
εγκεφάλου δείχνει ότι αυτό
αφήνει να συλλέγονται αρνητικές

Ο Συντονιστής/Σύµβουλος 
συµµετέχοντες να σκεφτούν
πεδία του εντύπου. Μετά την
αισθάνονται.  

 

 

 

Εργαλείο  18. Οπτικοποίηση και θετική σκέψη

ΣΤΟΧΟΙ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

Σύµβουλος εξηγεί ότι οι αθλητές «οπτικοποιούν»/φαντάζονται
καθηµερινά στους σηµαντικούς αγώνες τους. ∆ηµιουργούν σαφείς
αισθάνονται, για τα εµπόδια που υπάρχουν στα µονοπάτια τους

γυναίκα θύµα συντροφικής βίας, η ικανότητα να αντιλαµβάνεστε
ξεπερνώντας τα εµπόδια µπορεί να είναι πραγµατικά χρήσιµη

εργασίας και σε άλλους τοµείς της ζωής. Μπορείτε να
δηµιουργώντας οπτικές οθόνες των στόχων σας. 

Συντονιστής/Σύµβουλος καλεί τους συµµετέχοντες
οπτικοποίησης/απεικόνισης µε επίκεντρο τις συνεντεύξεις

εργασίας που θα λάβετε και την πρώτη µέρα στη νέα σας δουλειά
και µετά από λίγα λεπτά οι συµµετέχοντες µοιράζονται

Σύµβουλος συνεχίζει µε το να δηµιουργήσει 
επόµενο βήµα. 

  εξηγεί: "Έχουµε 40.000 έως 60.000 σκέψεις την
από αυτές είναι αντιδράσεις και παλιά πρότυπα σκέψης
ότι δεν έχουµε τον έλεγχο της σκέψης µας. Πολλοί συχνά
περιορισµένοι από προηγούµενες αντιδράσεις ή παλαιά πρότυπα

Μπορείτε να κάνετε παύση και να επιλέξετε σκέψεις. Η επιστήµη
δείχνει ότι αυτό οδηγεί σε θετικά αποτελέσµατα πιο γρήγορα
συλλέγονται αρνητικές σκέψεις. " 

 µοιράζει  το φύλλο µε ερωτήσεις και αφήνει
να σκεφτούν γεγονότα στη ζωή τους που µπορούν να εισαχθούν

Μετά την άσκηση, καλεί τους συµµετέχοντες να εξηγήσουν
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και θετική σκέψη 

οπτικοποιούν»/φαντάζονται τον 
∆ηµιουργούν σαφείς εικόνες 
µονοπάτια τους και για το 

να αντιλαµβάνεστε 
πραγµατικά χρήσιµη στην 
Μπορείτε να απεικονίσετε 

συµµετέχοντες σε µια 
επίκεντρο τις συνεντεύξεις, τις 

νέα σας δουλειά. Ρωτάει: 
ετέχοντες µοιράζονται τις 

δηµιουργήσει µια νοοτροπία 

σκέψεις την ηµέρα. Οι 
πρότυπα σκέψης. Συχνά 
Πολλοί συχνά αισθάνονται 
παλαιά πρότυπα σκέψης. 

σκέψεις. Η επιστήµη του 
αποτελέσµατα πιο γρήγορα από ό, τι 

και αφήνει 20 λεπτά στους 
µπορούν να εισαχθούν στα 

συµµετέχοντες να εξηγήσουν πώς 



 

 

 
 
 

Έντυπο  Σκεφτόµενοι

 

Πρώτον, πρέπει να «αιχµαλωτίσουµε

µε την αναζήτηση εργασίας

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

∆εύτερον, πρέπει να θυµόµαστε

σιγουριά ακόµη και αν

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Τρίτον, να µπορούµε να αναγνωρίζουµε

νιώθουµε καλά και να επικεντρωνόµαστε

εργασίας.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Σκεφτόµενοι/ες θετικά  

αιχµαλωτίσουµε» τις αυτόµατες αρνητικές µας σκέψεις

εργασίας 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

να θυµόµαστε τις στιγµές που αισθανθήκαµε καλά

και αν δεν σχετίζονται µε την αναζήτηση

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

µπορούµε να αναγνωρίζουµε τις θετικές µας σκέψεις που µας

να επικεντρωνόµαστε σε αυτές κατά τη διαδικασία

________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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αρνητικές µας σκέψεις σχετικά 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

αισθανθήκαµε καλά, δυνατές, 

αναζήτηση εργασίας.  

_______________________________________________________________  

_______  

_______________________________________________________________  

σκέψεις που µας κάνουν να 

διαδικασία αναζήτησης 

________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  



 

 

Ευαισθητοποίηση σε

Εργαλείο
 

� Να κατανοηθούν και να συνειδητοποιηθούν
γυναίκες. 

� Να αναλυθούν τα σεξιστικά
� Να κατανοηθεί το πώς αυτά

των συµµετεχόντων. 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Οµαδική συνεδρία ανάλυσης

προπαρασκευασµένες στερεοτυπικές
τρόπο µε τον οποίο έχουν επηρεάσει
Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
που έχουν ανατεθεί στις γυναίκες
ανοίγει τη συζήτηση πάνω στα

- Πώς νοµίζετε ότι είναι
- Πώς νοµίζετε ότι είναι

Οι απαντήσεις αναλύονται και
ρωτήσει εάν κάθε χαρακτηριστικό
στις γυναίκες. 
Στη συνέχεια ξεκινά µια άλλη
ενηµέρωσης (ειδικά η διαφήµιση

Για να απαντήσουν σε αυτή
διαφηµιστικών εικόνων από
αντιπροσωπεύουν γυναίκες και

Συζητούν τους διαφορετικούς
στην διαδικασία «αντικειµενοποίησης
µηνύµατα. 

Τέλος, ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
δυσκολίες ή πλεονεκτήµατα έχετε

Για να απαντήσουν στην τελευταία
τοιχογραφία µε δύο στήλες
τοιχοκολλεί σε κάθε στήλη τα

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

Ευαισθητοποίηση σε θέµατα φύλου 

Εργαλείο 19   Είσαι γυναίκα 

ΣΤΟΧΟΙ 
κατανοηθούν και να συνειδητοποιηθούν οι ρόλοι που αποδίδει η κοινωνία

αναλυθούν τα σεξιστικά µηνύµατα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
κατανοηθεί το πώς αυτά τα στερεότυπα έχουν επηρεάσει το ιστορικό

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

συνεδρία ανάλυσης και ευαισθητοποίησης σχετικά

προπαρασκευασµένες στερεοτυπικές ιδέες για τους άνδρες και τις γυναίκες
οποίο έχουν επηρεάσει τη ζωή των γυναικών. 

∆ιευκολυντής κάνει µια σύντοµη εισαγωγή σχετικά µε
ανατεθεί στις γυναίκες καθ 'όλη τη διάρκεια της Ιστορίας
συζήτηση πάνω στα εξής: 
νοµίζετε ότι είναι οι γυναίκες; 
νοµίζετε ότι είναι οι άνδρες;  
αναλύονται και ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής µπορεί στη

κάθε χαρακτηριστικό µπορεί να εµφανίζεται τόσο στους άνδρες

ξεκινά µια άλλη συζήτηση: Ποια εικόνα νοµίζετε ότι τα µέσα
ειδικά η διαφήµιση) δίνουν στους ρόλους των γυναικών και των

απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, οι συµµετέχοντες κάνουν
εικόνων από περιοδικά και βίντεο τηλεοπτικών διαφηµίσεων

αντιπροσωπεύουν γυναίκες και άνδρες. 

διαφορετικούς ρόλους ανδρών γυναικών, δίνοντας βαρύνουσα
αντικειµενοποίησης» των γυναικών στη διαφήµιση και στα

Σύµβουλος ∆ιευκολυντής ρωτάει: ούσα γυναίκα (είστε γυναίκες
πλεονεκτήµατα έχετε; 

απαντήσουν στην τελευταία ερώτηση, οι συµµετέχοντες δηµιουργούν
δύο στήλες: πλεονεκτήµατα και δυσκολίες. Κάθε γυναίκα
κάθε στήλη τα πλεονεκτήµατα ή τις δυσκολίες της. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2,5 ώρες 

Μεροληπτικές και σεξιστικές εικόνες από διαφηµίσεις
περιοδικά ή εφηµερίδες και βίντεο τηλεοπτικών διαφηµίσεων
Υλικά για την κατασκευή τοιχογραφίας: καφέ χαρτί
και χρωµατιστά µολύβια. 
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αποδίδει η κοινωνία στις 

ενηµέρωσης. 
επηρεάσει το ιστορικό της ζωής 

ευαισθητοποίησης σχετικά µε τις 
και τις γυναίκες και τον 

σχετικά µε τους ρόλους 
της Ιστορίας. Στη συνέχεια 

∆ιευκολυντής µπορεί στη συνέχεια να 
τόσο στους άνδρες όσο και 

νοµίζετε ότι τα µέσα µαζικής 
γυναικών και των ανδρών; 

συµµετέχοντες κάνουν ένα κολάζ 
τηλεοπτικών διαφηµίσεων που 

δίνοντας βαρύνουσα σηµασία 
διαφήµιση και στα σεξιστικά 

γυναίκα είστε γυναίκες), ποιες 

συµµετέχοντες δηµιουργούν µια 
Κάθε γυναίκα γράφει ή 

από διαφηµίσεις σε 
τηλεοπτικών διαφηµίσεων. 

τοιχογραφίας καφέ χαρτί, µαρκαδόροι 



 

 

 

Εργαλείο 20  Παράγοντες
(οικογενειακό περιβάλλον

 

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
παραγόντων: δοµικών (κοινωνία
ατοµικών ικανοτήτων. 

� Να ευαισθητοποιήσει σχετικά
παράγοντες που περιορίζουν

� Να υποστηρίξει τις γυναίκες
επηρεάζουν την ατοµική
προσωπικοί (οικογένεια περιβάλλον

� Να ευαισθητοποιήσει  σχετικά
γυναικών. 

� Να ενισχύσει την ατοµική
των γυναικών. 

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

Ο/Η Σύµβουλος/Συντονιστής
πράγµατα που θέλουν να κάνουν
ένα ωραίο σπίτι, παιδιά, κλπ

Στη συνέχεια, σκέφτονται τα
όνειρά τους πραγµατικότητα
επειδή υπάρχει µεγάλος ανταγωνισµός

Αφού όλες οι γυναίκες έχουν
αυτών, οι συµµετέχοντες
Σύµβουλος/∆ιευκολυντής συγκεντρώνει

Τι θέλουµε να κάνουµε 
 
 
 
 
 
 

Αυτό θα επιτρέψει στις γυναίκες
είναι κοινές µεταξύ πολλών συµµετεχόντων

Στη συνέχεια, ο/η Σύµβουλος
κατά τη διάρκεια της συνάντησης
προσωπικούς παράγοντες, δοµικούς
ικανοτήτων (βλ. τον πίνακα
τον βασικό ορισµό των τριών

Εργαλείο Παράγοντες: ∆οµικοί (κοινωνία), Προσωπικοί
οικογενειακό περιβάλλον), ατοµικές Ικανότητες και η σηµασία

ΣΤΟΧΟΙ 
υποστηρίξει τις γυναίκες να κατανοήσουν τις διαφορές µεταξύ

δοµικών (κοινωνία), προσωπικών (οικογενειακό περιβάλλον
 

ευαισθητοποιήσει σχετικά µε τους υπάρχοντες δοµικούς
που περιορίζουν τις ευκαιρίες των γυναικών. 

υποστηρίξει τις γυναίκες ώστε να αναγνωρίσουν τους παράγοντες
την ατοµική τους κατάσταση, παράγοντες δοµικοί
οικογένεια/περιβάλλον), προσωπικές ικανότητες  

ευαισθητοποιήσει  σχετικά µε τα κοινά προβλήµατα και τις στρατηγικές

την ατοµική και συλλογική πρωτοβουλία και την υποστήριξη

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

Συντονιστής/∆ιευκολυντής ζητά από τις γυναίκες να
θέλουν να κάνουν στη ζωή τους (για παράδειγµα: να έχουν
παιδιά κλπ.). Έπειτα, κάνουν µια λίστα µε όλες τις επιθυµίες

σκέφτονται τα πιθανά εµπόδια που θα συναντήσουν για να
πραγµατικότητα (για παράδειγµα: δεν είναι σε θέση να βρουν
µεγάλος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας αυτή τη στιγµή

γυναίκες έχουν συλλογιστεί πάνω στα όνειρά τους και
συµµετέχοντες µοιράζονται τις σκέψεις τους στην τάξη
∆ιευκολυντής συγκεντρώνει τις ιδέες στον ακόλουθο πίνακα

Τι µας εµποδίζει να το κάνουµε
 
 
 
 
 

επιτρέψει στις γυναίκες να δουν ότι πολλές από τις επιθυµίες και
µεταξύ πολλών συµµετεχόντων στην οµάδα. 

Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής θα επισηµάνει τα εµπόδια που
της συνάντησης και θα τα κατηγοριοποιήσει σε τρεις

παράγοντες, δοµικούς / διαρθρωτικούς παράγοντες και
τον πίνακα 1 ως παράδειγµα). Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής

ορισµό των τριών οµάδων: 
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κοινωνία Προσωπικοί 
Ικανότητες και η σηµασία τους 

διαφορές µεταξύ αυτών των 
οικογενειακό περιβάλλον) και 

υπάρχοντες δοµικούς/κοινωνικούς 

αναγνωρίσουν τους παράγοντες που 
µικοί (κοινωνικοί), 

και τις στρατηγικές µεταξύ 

και την υποστήριξη µεταξύ 

γυναίκες να σκεφτούν τα 
παράδειγµα να έχουν µια δουλειά, 

θυµίες τους. 

συναντήσουν για να κάνουν τα 
θέση να βρουν δουλειά 

αυτή τη στιγµή). 

όνειρά τους και στα εµπόδια 
τους στην τάξη και ο/η 

ακόλουθο πίνακα: 

το κάνουµε 

επιθυµίες και τις δυσκολίες 

τα εµπόδια που προέκυψαν 
κατηγοριοποιήσει σε τρεις οµάδες: 

παράγοντες και παράγοντες 
Σύµβουλος ∆ιευκολυντής δίνει 



 

 

� ∆οµικοί / κοινωνικοί παράγοντες
και δεν µπορούµε να
την πάροδο του χρόνου
∆ιευκολυντής µπορεί να
µπορούµε να έχουµε πολλά

� Προσωπικοί παράγοντες
µε την προσωπική µας
αλλά και όχι. Μπορούν
παράγοντες. 

� Παράγοντες ικανότητας
ικανότητές µας και τις

Αυτό θα βοηθήσει τις γυναίκες
και τι θα πρέπει να µπορούν να
τη διαπολιτισµική προοπτική
σχετίζονται µε τις διακρίσεις
ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης
αξιολόγηση της απασχολησιµότητας
µάθηση, την προσωπική ανάπτυξη
περιβάλλοντα και καταστάσεις

Αφού εντοπιστούν όλοι οι παράγοντες
συζήτηση σχετικά µε το τι µπορούν
διάφορα εµπόδια που αναφέρονται
παράδειγµα στον πίνακα 2 του
αρχίσουν να βλέπουν τους
προσωπικό τους στόχο. Θα βοηθήσει
οι διαρθρωτικές δυσκολίες µπορούν
/προσωπικών ικανοτήτων καθώς
συµβάλουν στη µείωση αυτών

 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

κοινωνικοί παράγοντες: πράγµατα που πολλοί από εµάς µοιραζόµαστε
µπορούµε να αλλάξουµε µεµονωµένα, αλλά µπορούν να

πάροδο του χρόνου και µε συλλογική δράση. Ο/Η Σύµβουλος
∆ιευκολυντής µπορεί να σχολιάσει ότι είναι πολύ συνηθισµένο φαινόµενο

να έχουµε πολλά από τα πράγµατα που θέλουµε. 
Προσωπικοί παράγοντες: πράγµατα που είναι ιδιαίτερα και άµεσα

προσωπική µας κατάσταση και που ίσως µπορέσουµε να
όχι Μπορούν επίσης να σχετίζονται µε δοµικούς / διαρθρωτικούς

Παράγοντες ικανότητας: πράγµατα που µιλάνε για τις ατοµικές µας
ικανότητές µας και τις στάσεις µας. Αυτά µπορούµε να τα αλλάξουµε

βοηθήσει τις γυναίκες να καταλάβουν τι µπορούν να αλλάξου
να µπορούν να διαπραγµατευτούν. Από την προοπτική του

διαπολιτισµική προοπτική, δίδεται ιδιαίτερη έµφαση στις ανισότητες
τις διακρίσεις λόγω φύλου και προέλευσης, οι οποίες περιορίζουν

προσωπικής ανάπτυξης των γυναικών. Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιµη
απασχολησιµότητας, των ευκαιριών και των περιορισµών

προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και µία πληθώρα

άσεις. 

εντοπιστούν όλοι οι παράγοντες, ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
σχετικά µε το τι µπορούν να κάνουν οι συµµετέχοντες για να ξεπεράσουν

που αναφέρονται και κάνει µια λίστα στον πίνακα
πίνακα 2 του Εντύπου). Αυτό θα επιτρέψει στους συµµετέχοντες

βλέπουν τους µεµονωµένους στόχους τους σε συνάρτηση
στόχο Θα βοηθήσει επίσης τους συµµετέχοντες να διαπιστώσουν
δυσκολίες µπορούν να αντισταθµιστούν µε την ανάπτυξη

ικανοτήτων καθώς και τι είδους συλλογικές δράσεις
µείωση αυτών των διαρθρωτικών ανισοτήτων. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες 

Ένας πίνακας, στυλό, χαρτί και µαρκαδόροι. 
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πολλοί από εµάς µοιραζόµαστε 
µπορούν να αλλάξουν µε 

δράση Ο/Η Σύµβουλος / 
σµένο φαινόµενο να µη 

ιδιαίτερα και άµεσα συνδεδεµένα 
µπορέσουµε να αλλάξουµε, 
δοµικούς / διαρθρωτικούς 

ατοµικές µας γνώσεις, τις 
τα αλλάξουµε. 

να αλλάξουν στη ζωή τους 
προοπτική του φύλου και 

έµφαση στις ανισότητες που 
οι οποίες περιορίζουν τις 
αυτή είναι χρήσιµη για την 
περιορισµών στη δια βίου 

ένταξη και µία πληθώρα από 

∆ιευκολυντής ανοίγει µια 
συµµετέχοντες για να ξεπεράσουν τα 

στον πίνακα (δείτε το 
επιτρέψει στους συµµετέχοντες να 

σε συνάρτηση µε τον 
συµµετέχοντες να διαπιστώσουν ότι 

την ανάπτυξη ατοµικών 
συλλογικές δράσεις µπορούν να 



 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

∆οµικοί / ∆ιαρθρωτικοί 
παράγοντες 

Η οικονοµική κρίση. 

 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ

Παράγοντας 
Η οικονοµική κρίση. 

Έχω να φροντίσω τρία 
παιδιά χωρίς καµία 
υποστήριξη. 
∆εν είµαι σε θέση να 
χειριστώ έναν υπολογιστή. 

 
 

 
 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΟΜΙΚΟΙ / ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  

Προσωπικοί παράγοντες Παράγοντες ικανότητας

Έχω να φροντίσω τρία 
παιδιά χωρίς καµία 
υποστήριξη. 

∆εν είµαι σε θέση να χειριστώ
έναν υπολογιστή. 

  
  
  
  

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
Είδος παράγοντα Τι να κάνω 
∆οµικός / ∆ιαρθρωτικός Να είµαι ενηµερωµένη

κατάσταση, να µοιράζοµαι
ανησυχίες και στρατηγικές
υποστήριξης µε άλλους
ανθρώπους... 

Προσωπικός Να ζητήσω από έναν
φίλο/λη να φροντίσει
µου κάποιες φορές

Ικανοτήτων Να προσπαθήσω
δωρεάν µαθήµατα
υπολογιστή, να ζητήσω
κόρη µου να µε διδάξει
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∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΑΙ 

Παράγοντες ικανότητας 

είµαι σε θέση να χειριστώ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΤΕ ΤΟΥΣ 

ενηµερωµένη για την 
κατάσταση, να µοιράζοµαι 
ανησυχίες και στρατηγικές 
υποστήριξης µε άλλους 

 
ζητήσω από έναν/µια 
λη να φροντίσει τα παιδιά 
κάποιες φορές... 
προσπαθήσω να βρω 

δωρεάν µαθήµατα εκµάθησης 
υπολογιστή, να ζητήσω την 
κόρη µου να µε διδάξει... 



 

 

 

Εργαλείο 21. Χαρτογράφηση
 

 
Τα ακόλουθα 2 εργαλεία περιλαµβάνουν
να προωθήσουν τον προβληµατισµό
άνιση επιβάρυνση εξαιτίας
επιπτώσεών τους στη ζωή και
προσαρµοστεί ανάλογα, µέσα
κοινότητας, βασίζονται στη µεθοδολογία
από την ActionAid International 
δυο εργαλεία, που περιλαµβάνονται
χρησιµοποιηθούν από οµάδες
οποίες βρίσκονται ήδη σε
Πιστεύουµε στο γεγονός ότι
εργασιών για φροντίδα και
εργασιών µεταξύ των µελών
φύλων, θα πρέπει να θεωρείται
την ενδυνάµωση των γυναικών
Αυτό το εργαλείο εξετάζει τις
άντρες κάνουν κάθε µέρα και

Οι συµµετέχοντες βλέπουν ότι
της οικονοµίας ακόµη και αν
αρχίζουν να συζητούν για τον
γιατί κάποιες δραστηριότητες
τους άντρες και το αντίστροφο
σκεφτούν όλες τις δραστηριότητες
πάνω σε κάρτες κατηγοριοποιώντας
δραστηριότητες όπως: ετοιµασία
δραστηριότητες. 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Βήµα 1: οι συµµετέχοντες
δραστηριότητες που συνήθως
 
Βήµα 2: οι συµµετέχοντες ζω
it). Θα πρέπει να δοθεί διαφορετικό
παράδειγµα, οι άνδρες µπορούν
η οµάδα αποτελείται µόνο από
δραστηριότητες που κάνουν συνήθως
δικό τους). 
 

                                               
17 www.reflect-action.org  
18 ActionAid, IDS, Oxfam, Ανακατανοµή
δικαιοσύνη - εκπαιδευτικό πρόγραµµα
www.actionaid.org/sites/files/actionaid

Εργαλείο 21. Χαρτογράφηση ∆ραστηριοτήτων

ΣΤΟΧΟΙ 

εργαλεία περιλαµβάνουν συµµετοχικές δραστηριότητες που
τον προβληµατισµό και τη συζήτηση µεταξύ γυναικών γύρω

επιβάρυνση εξαιτίας των µη αµειβόµενων εργασιών για φροντίδα
στη ζωή και τα δικαιώµατά τους. Τα εργαλεία έχ

ανάλογα, µέσα από ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης για διαµεσολαβητές
βασίζονται στη µεθοδολογία17 «Αντανάκλαση - ∆ράση» και αναπτύχθηκαν

 ActionAid International και το IDS, σε συνεργασία µε την Oxfam 
που περιλαµβάνονται στην παρούσα εργαλειοθήκη
από οµάδες γυναικών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής

βρίσκονται ήδη σε ένα µονοπάτι (διαδικασία) οικονοµικής ενδυνάµωσης
γεγονός ότι συνειδητοποιώντας την αξία των µη

φροντίδα και στην αναγκαιότητα της εξισωµένης κατανοµής
των µελών της οικογένειας, των θεσµικών οργάνων και

πρέπει να θεωρείται ως απαραίτητο κοµµάτι µιας ευρύτερης δια
των γυναικών. 

εργαλείο εξετάζει τις διαφορετικές δραστηριότητες που οι γυναίκες
κάθε µέρα και το πώς αυτές συµβάλουν στην τοπική οικονοµία

συµµετέχοντες βλέπουν ότι η φροντίδα των ανθρώπων είναι καθοριστικό
ακόµη και αν δεν είναι αµειβόµενη εργασία. Οι συµµετέχοντες

συζητούν για τον καταµερισµό της εργασίας µεταξύ ανδρών και
δραστηριότητες γίνονται πιο συχνά από τις γυναίκες και
το αντίστροφο. Αυτό το εργαλείο ζητά από τους συµµετέχοντες
τις δραστηριότητες που κάνουν καθηµερινά και να τις αποτυπώσουν

κάρτες κατηγοριοποιώντας τες. Αυτή η διαδικασία
ετοιµασία πρωινού, ξεκούραση, αµειβόµενη εργασία

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

συµµετέχοντες στην οµάδα συζήτησης απαριθµούν
που συνήθως κάνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

συµµετέχοντες ζωγραφίζουν ή γράφουν µια δραστηριότητα ανά
δοθεί διαφορετικό χρώµα κάρτας στους άντρες και στις γυναίκες

άνδρες µπορούν να έχουν πράσινες κάρτες και οι γυναίκες
αποτελείται µόνο από γυναίκες τους ζητάµε να γράψουν ή να ζωγραφίσουν

που κάνουν συνήθως οι άντρες σε διαφορετικό χρώµα κάρτας

        

Ανακατανοµή του έργου περίθαλψης για την ισότητα των φύλων
πρόγραµµα σπουδών, Ιούνιος 2015: 

actionaid/redistributing_care_work_final_0.pdf   
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∆ραστηριοτήτων 

δραστηριότητες που στοχεύουν 
µεταξύ γυναικών γύρω από την 

εργασιών για φροντίδα και των 
εργαλεία έχουν ληφθεί και 

εκπαίδευσης για διαµεσολαβητές 
∆ράση και αναπτύχθηκαν 
µε την Oxfam GB18. Τα 

εργαλειοθήκη, µπορούν να 
εκπαιδευτικής βαθµίδας, οι 
οικονοµικής ενδυνάµωσης. 
αξία των µη αµειβόµενων 
εξισωµένης κατανοµής των 

οργάνων και µεταξύ των 
ευρύτερης διαδικασίας για 

δραστηριότητες που οι γυναίκες και οι 
τοπική οικονοµία. 

καθοριστικό κοµµάτι 
Οι συµµετέχοντες επίσης 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, 
γυναίκες και λιγότερο από 
από τους συµµετέχοντες να 

και να τις αποτυπώσουν 
διαδικασία περιλαµβάνει 

αµειβόµενη εργασία, αθλητικές 

απαριθµούν ΟΛΕΣ τις 

δραστηριότητα ανά κάρτα (post 
άντρες και στις γυναίκες –για 
και οι γυναίκες κίτρινες. Αν 

γράψουν ή να ζωγραφίσουν τις 
διαφορετικό χρώµα κάρτας (από το 

των φύλων και τη 



 

 

Βήµα 3: στη συνέχεια ο συντονιστής
βοηθούν να φροντίσετε την οικογένε
 
Βήµα 4: κατόπιν οι συµµετέχοντες
τοποθετώντας τες σε 4 κατηγορίες
πίνακα), ο συντονιστής τοποθετεί
κάρτα µε τίτλο «Φροντίδα για
 
Βήµα 5: στη συνέχεια ο συντονιστής
αµείβονται ή παράγουν εισόδηµα
 
Βήµα 6: οι συµµετέχοντες οµαδοποιούν
τοποθετεί από πάνω τους µια κάρτα
 
Βήµα 7: «Ποιες είναι οι δραστηριότητες
 
Βήµα 8: οι συµµετέχοντες οµαδοποιούν
τοποθετεί από πάνω τους µια κάρτα
 
Βήµα 9: «Ποιες από αυτές τις
τους εαυτού σας?» 
 
Βήµα 10: οι συµµετέχοντες οµαδοποιούν
τοποθετεί από πάνω τους µια κάρτα
 

Πίνακας

Αµειβόµενη Εργασία 

Αµειβόµενη

Εργαζόµενη
επιχείρηση

Παραγωγή

Συναλλαγές

Οικιακή

Φροντίδα άλλων 
ανθρώπων (µη 

αµειβόµενη εργασία) 

Εργασίες
καθάρισµα
προϊόντων

Φροντίδα
παιδιού
πηγαίνει
άλλη
εργασία

Φροντίδα
αναπηρία

συνέχεια ο συντονιστής ρωτά «Ποιες από αυτές τις δραστηριότητες
φροντίσετε την οικογένεια και τους φίλους σας?» 

κατόπιν οι συµµετέχοντες οµαδοποιούν αυτές τις δραστηριότητες
τες σε κατηγορίες –δουλειές σπιτιού, φροντίδα παιδιών ενηλίκων

συντονιστής τοποθετεί πάνω από αυτή την οµάδα δραστηριοτήτων
Φροντίδα για τους ανθρώπους»  

συνέχεια ο συντονιστής ρωτά: «ποιες από τις δραστηριότητες
παράγουν εισόδηµα?» 

συµµετέχοντες οµαδοποιούν αυτές τις δραστηριότητες και ο
πάνω τους µια κάρτα µε τίτλος «Αµειβόµενη Εργασία» 

είναι οι δραστηριότητες που κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου

συµµετέχοντες οµαδοποιούν αυτές τις δραστηριότητες και ο
πάνω τους µια κάρτα µε τίτλος «Ψυχαγωγικές δραστηριότητες

από αυτές τις δραστηριότητες αφορούν την ανάπαυση και

συµµετέχοντες οµαδοποιούν αυτές τις δραστηριότητες και ο
πάνω τους µια κάρτα µε τίτλος «Ανάπαυση και φροντίδα εαυτού

Πίνακας: Κατηγορίες ∆ραστηριοτήτων 

Αµειβόµενη εργασία ανά εβδοµάδα ή µήνα  

Εργαζόµενη σε δική της επιχείρηση ή µικρή οικογενειακή
επιχείρηση 

Παραγωγή προϊόντων για την πώληση/αγορά 

Συναλλαγές µικρής κλίµακας (µικροεµπόριο)

Οικιακή βοηθός 

Εργασίες σπιτιού (προετοιµασία φαγητού / µαγείρεµα
καθάρισµα σπιτιού, πλύσιµο ρούχων, αγορά τροφίµων
προϊόντων οικιακής χρήσης) 

Φροντίδα παιδιών (σίτιση, υγιεινή φροντίδα και
παιδιού, παιχνίδι µε το παιδί, βοήθεια στη σχολική
πηγαίνει το παιδί στο σχολείο ή σε κλινική ή σε
άλλη δηµόσια υπηρεσία, ηθική υποστήριξη, κοινωνική
εργασία) 

Φροντίδα ενηλίκων (σίτιση, υγιεινή φροντίδα σε
αναπηρία, ηλικιωµένο ή άρρωστο ενήλικο, συνοδεία
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αυτές τις δραστηριότητες σας 

αυτές τις δραστηριότητες 
φροντίδα παιδιών ενηλίκων (δες 

οµάδα δραστηριοτήτων την 

δραστηριότητες που γράψετε 

δραστηριότητες και ο συντονιστής 

ελεύθερο χρόνο σου?» 

δραστηριότητες και ο συντονιστής 
δραστηριότητες» 

ανάπαυση και τη φροντίδα 

δραστηριότητες και ο συντονιστής 
φροντίδα εαυτού» 

ή µικρή οικογενειακή 

 

µικροεµπόριο) 

µαγείρεµα, 
ρούχων αγορά τροφίµων - 

φροντίδα και ντύσιµο 
βοήθεια στη σχολική εργασία, 

κλινική ή σε οποιαδήποτε 
υποστήριξη, κοινωνική 

φροντίδα σε άτοµο  µε 
ενήλικο, συνοδεία ενήλικα 



 

 

σε κλινική
υποστήριξη

Ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

Μάθηση
(Παρακολούθηση
εργασίες

Κοινωνικές
(κοινωνικοποίηση
εκκλησιάζεται
κηδεία
άλλα

Χρήση
(παρακολουθεί
το διαδίκτυο
τηλέφωνο

Ξεκούραση και 
φροντίδα εαυτού 

Κοιµάµαι
(Κοιµάται

Άλλες
(τρώει
του

 
 
Κρίσιµα ερωτήµατα: 
 

● Υπάρχει κάτι που λείπει
● Μήπως αυτή η χαρτογράφηση

δραστηριότητες που βλέπετε
● Προσδιορίστε τις δραστηριότητες

χρόνο για εσάς 
Καθώς οι  κάρτες δραστηριοτήτων
χρωµάτων, θα είναι οπτικά
και στις γυναίκες) στις

● Ποιες είναι οι δραστηριότητες
ίδιο χρόνο; Ποιες είναι
αφιερώνουµε διαφορετικό

○ Ποιες δραστηριότητες
○ Πόσο χρόνο

δραστηριότητες
○ Μπορούν και οι

φροντίδας που
○ Υπάρχουν δραστηριότητες

γυναίκες; 
○ Υπάρχουν δραστηριότητες

γυναίκες; 
● Τα χρήµατα που έχετε

φροντίδας; 
● Ποιες από αυτές τις δραστηριότητες

σε κλινική ή σε οποιαδήποτε άλλη δηµόσια υπηρεσία
υποστήριξη, κοινωνική εργασία) 

Μάθηση 
(Παρακολούθηση µαθηµάτων  εκπαίδευσης ενηλίκων
εργασίες) 

Κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες 
(κοινωνικοποίηση µε τους φίλους και την οικογένεια
εκκλησιάζεται, συµµετοχή σε κοινωνικές τελετές
κηδεία), παρακολουθεί ένα αθλητικό γεγονός, κάνει
άλλα χόµπι 

Χρήση µέσων µαζικής ενηµέρωσης 
(παρακολουθεί τηλεόραση, ακούει ραδιόφωνο χρησιµοποιεί
το διαδίκτυο, διαβάζει εφηµερίδες, χρησιµοποιεί
τηλέφωνο-τηλεφωνεί) 

Κοιµάµαι 
(Κοιµάται, αναπαύεται στο κρεβάτι) 

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας εαυτού 
(τρώει ή πίνει, ντύνεται, κάνει µπάνιο, φροντίζει
του) 

κάτι που λείπει από αυτή τη χαρτογράφηση δραστηριοτήτων
αυτή η χαρτογράφηση δραστηριοτήτων έχει συλλάβει

δραστηριότητες που βλέπετε στην καθηµερινότητά σας; 
Προσδιορίστε τις δραστηριότητες αυτές που καταλαµβάνουν τον

κάρτες δραστηριοτήτων γυναικών και ανδρών είναι διαφορετικών
θα είναι οπτικά σαφές ποιες είναι οι δραστηριότητες

γυναίκες) στις οποίες αφιερώνουν περισσότερο χρόνο. 
Ποιες είναι οι δραστηριότητες που  άνδρες και γυναίκες αφιερώνουµε

οιες είναι οι δραστηριότητες που  άνδρες και
αφιερώνουµε διαφορετικό χρόνο και γιατί; 

Ποιες δραστηριότητες κάνουν τα κορίτσια και τα αγόρια συµµετέχουν
Πόσο χρόνο αφιερώνουν γυναίκες και άνδρες σε
δραστηριότητες; 
Μπορούν και οι δυο (γυναίκες και άνδρες) να κάνουν τις δραστηριότητες
φροντίδας που έχουµε στη λίστα; 
Υπάρχουν δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν από

Υπάρχουν δραστηριότητες που µπορούν να γίνουν από

χρήµατα που έχετε πως επηρεάζουν το χρόνο που ξοδεύετε

αυτές τις δραστηριότητες κάνεις ταυτόχρονα; 
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δηµόσια υπηρεσία, ηθική 

εκπαίδευσης ενηλίκων, κάνει 

 
και την οικογένεια, 

τελετές (π.χ. 
αθλητικό γεγονός, κάνει σπορ / 

ραδιόφωνο, χρησιµοποιεί 
χρησιµοποιεί κινητό 

µπάνιο φροντίζει την υγεία 

δραστηριοτήτων; 
έχει συλλάβει τις κύριες 

καταλαµβάνουν τον περισσότερο 

ανδρών είναι διαφορετικών 
δραστηριότητες (στους άνδρες 

γυναίκες αφιερώνουµε το 
άνδρες και γυναίκες 

τα αγόρια συµµετέχουν; 
άνδρες σε διάφορες 

κάνουν τις δραστηριότητες 

να γίνουν από νεώτερες 

γίνουν από µεγαλύτερες 

που ξοδεύετε σε εργασίες 



 

 

 
 
Θέµατα εξουσίας προς εξέταση
 
Φύλο: Έχοντας διαφορετικού
αµέσως καταδεικνύονται ο
τους. Στην πλειοψηφία των
περισσότερο σε δραστηριότητες
θα δούµε ότι οι άνδρες έχουν
γης, εργάτες εργοστασίων, έµποροι
και στην αµειβόµενη εργασία
σπιτιού/γεωργία. Εδώ ο συντονιστής
αµειβόµενη και µη αµειβόµενη
σπίτι). Για να εµβαθύνει την ανάλυση

● Ποια είναι η αξία της απλήρωτης
● Πώς επηρεάζει το γεγονός

συµβολή των γυναικών
 
Ηλικία: τα παιδιά και οι νέοι
µε τις γυναίκες και τους άντρες
κορίτσια µπορεί να ζητηθεί να
µε τα αδέρφια τους ή άλλα αρσενικά
µπορεί να κάνουν εργασίες φροντίδας
άνδρες συγγενείς.   
 
Αναπηρία: άνθρωποι που είναι
άρρωστοι (λόγω γήρατος ή σοβαρής
έχουν την ευθύνη τους. Αυτό
υπόλοιπα µέλη της οικογένειας
κοινοτική (κρατική) φροντίδα
 
Τάξη (κοινωνική): κάποιοι άνθρωποι
τις υπηρεσίες φροντίδας και κάποιοι
να πληρώσουν για εργασίες φροντίδας
σε αυτές τις δραστηριότητες σε
 

 
Φροντίδα άλλων – µπορεί
βοηθού, Κ∆ΑΠ, κέντρο φροντίδας
 
Πως µπορούµε να συγκρίνουµε
ενός π.χ. µηχανικού? Οι αµοιβές
των χαµηλών τυπικών προσόντων
πως το κοινωνικό σύνολο
υποτιµάται και πληρώνεται
 
Θα πρέπει όλες οι εργασίες
αµείβονται?  Όχι, δεν θα

εξουσίας προς εξέταση (διερεύνηση): 

διαφορετικού χρώµατος κάρτες για τις γυναίκες και τους άντρες
καταδεικνύονται οι οµοιότητες και οι διαφορές µεταξύ των δραστηριοτήτων

πλειοψηφία των καρτών, οι γυναίκες και τα κορίτσια θα
δραστηριότητες φροντίδας από ό, τι οι άνδρες και τα αγόρια
άνδρες έχουν περισσότερο χρόνο για αµειβόµενη εργασία

εργοστασίων, έµποροι κλπ.  Πολλές γυναίκες ενδεχοµένως
αµειβόµενη εργασία αλλά και στη µη αµειβόµενη εργασία,  π

Εδώ ο συντονιστής αναδεικνύει τη συµµετοχή των γυναικών
µη αµειβόµενη εργασία, παράλληλα µε την εργασία φροντίδας

εµβαθύνει την ανάλυση ο συντονιστής µπορεί να ρωτήσει:
είναι η αξία της απλήρωτης εργασίας και της εργασίας φροντίδας

ο γεγονός αυτό στον τρόπο µε τον οποίο «βλέπουµε
των γυναικών στην οικονοµία / στην τοπική κοινότητα;

παιδιά και οι νέοι µπορεί να έχουν διαφορετικές δραστηριότητες
και τους άντρες, καθώς µπορεί να είναι στο σχολείο. Όµως
να ζητηθεί να κάνουν περισσότερες εργασίες φροντίδας

τους ή άλλα αρσενικά της οικογένειας. Οι µεγαλύτερες γυναίκες
κάνουν εργασίες φροντίδας σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι

άνθρωποι που είναι ανάπηροι ή µε σωµατική /ψυχική νόσο
γήρατος ή σοβαρής ασθένειας)  συνήθως άλλα µέλη της

ευθύνη τους. Αυτό συνεπάγεται και αυξηµένη εργασία φροντίδας
της οικογένειας και ενδεχοµένως είναι αναγκαία η πρόσβαση

κρατική φροντίδα και υποστήριξη 

κάποιοι άνθρωποι στην κοινότητα είναι σε θέση να πληρώσουν
φροντίδας και κάποιοι όχι. Για παράδειγµα, τα πιο πλούσια µέλη
για εργασίες φροντίδας και  αυτό σηµαίνει ότι ξοδεύουν λιγότερο

δραστηριότητες σε σύγκριση µε φτωχά νοικοκυριά. 

Επεκτείνοντας την κουβέντα: 

µπορεί να είναι αµειβόµενη?  Ναι µπορεί, π.χ. πρόσληψη
Κ∆ΑΠ κέντρο φροντίδας ηλικιωµένων 

µπορούµε να συγκρίνουµε την αµοιβή µιας εργασίας φροντίδας
Οι αµοιβές για εργασίες φροντίδας είναι αρκετά

πικών προσόντων που απαιτούνται, ακόµη και αν είναι
κοινωνικό σύνολο. Αυτό µας αποδεικνύει ότι συχνά η εργασία
και πληρώνεται χαµηλά, παρά την συνεισφορά της στην οικονοµία

όλες οι εργασίες φροντίδας είτε για ανθρώπους είτε για
Όχι δεν θα πρέπει να αµείβονται όλες οι εργασίες
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γυναίκες και τους άντρες σχεδόν 
µεταξύ των δραστηριοτήτων 
κορίτσια θα συµµετέχουν 

άνδρες και τα αγόρια. Πιθανόν 
αµειβόµενη εργασία,  ως εργάτες 

ενδεχοµένως  συµµετέχουν 
εργασία,  π.χ. φροντίδα 

ετοχή των γυναικών στην 
εργασία φροντίδας (στο 

να ρωτήσει: 
εργασίας φροντίδας; 
τον οποίο «βλέπουµε» τη 
κοινότητα; 

δραστηριότητες σε σχέση 
σχολείο. Όµως, από τα 

εργασίες φροντίδας σε σύγκριση 
µεγαλύτερες γυναίκες επίσης 

βαθµό από ότι οι συνοµήλικοι 

σωµατική ψυχική νόσο, ή είναι 
άλλα µέλη της οικογένειας 
εργασία φροντίδας από τα 
αναγκαία η πρόσβαση σε 

σε θέση να πληρώσουν για 
πιο πλούσια µέλη µπορούν 
ξοδεύουν λιγότερο χρόνο 

µπορεί π.χ. πρόσληψη οικιακού 

εργασίας φροντίδας µε την αµοιβή 
είναι αρκετά µικρότερες λόγω 

ακόµη και αν είναι ανταποδοτικές 
συχνά η εργασία φροντίδας 
της στην οικονοµία 

ανθρώπους είτε για το περιβάλλον να 
οι εργασίες φροντίδας, π.χ. η 



 

 

υποχρέωση φροντίδας του
ανθρώπους ή για την προστασία
 

Μια σηµείωση σχετικά µε
υποδεικνύει (προτείνει) ότι όλες
γίνουν αµειβόµενες.  Ο στόχος
να µειωθεί η ευθύνη των γυναικών
να µην συγκεντρώνεται µόνο
αντιληφθούµε ότι ακόµη και
θεωρείται εργασία κυρίως
περίπτωση των εργαζοµένων
νταντάδες-, αυτό που θέλουµε
επιτρέπουν να ζουν, διότι η εργασία
της. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

φροντίδας του παιδιού του, ή η εθελοντική προσφορά
για την προστασία του περιβάλλοντος 

σχετικά µε τη χρηµατική αποτίµηση της φροντίδας αυτή
προτείνει) ότι όλες οι µη αµειβόµενες δραστηριότητες φροντίδας

αµειβόµενες Ο στόχος µας είναι να αναγνωρίσουµε τη σηµαντικότητα
ευθύνη των γυναικών ώστε να γίνει µια αναδιανοµή της εργασίας

συγκεντρώνεται µόνο στις γυναίκες ή τα κορίτσια. Είναι επίσης
ότι ακόµη και όταν αµείβεται η εργασία  φροντίδας είναι κακοπληρωµένη

εργασία κυρίως των γυναικών και άρα λιγότερο αξιόλογη
εργαζοµένων φροντίδας -όπως οι οικιακοί βοηθοί

αυτό που θέλουµε και ζητούµε είναι να κερδίζουν χρήµατα
διότι η εργασία τους έχει προστιθέµενη αξία για την κοινωνία

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες 
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εθελοντική προσφορά εργασίας για 

φροντίδας: αυτή η ενότητα δεν 
δραστηριότητες φροντίδας θα πρέπει να 

τη σηµαντικότητα της φροντίδας, 
αναδιανοµή της εργασίας φροντίδας και 
κορίτσια Είναι επίσης σηµαντικό να 
φροντίδας είναι κακοπληρωµένη, διότι 
λιγότερο αξιόλογη. Συνεπώς στην 
οικιακοί βοηθοί, οι νοσηλευτές, οι 
κερδίζουν χρήµατα που να τους 
αξία για την κοινωνία στο σύνολό 



 

 

Εργαλείο 22. Το καλάθι
 

 
Περιγραφή: Η ιδέα της συλλογικής
προσωποποιηµένων ρόλων
µεταξύ των συµµετεχόντων
µέση. Στη συνέχεια θα απαριθµηθούν
υποστηρίξουν και να µοιραστούν
επίτευξη των δικαιωµάτων της
 
Στόχος: Να εισαγάγει την
περιλαµβάνει όχι µόνο τα νοικοκυριά
κράτος. Να εισαγάγει το κράτος
της άνισης κατανοµής της φροντίδας
των φύλων.  
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

Βήµατα για τη χρήση του εργαλείου
 
Βήµα 1: Οι συµµετέχοντες επιλέγουν
αναθέσουν περισσότερο, όπως
ασθενών, η µαγειρική ή η συλλογή
άνθρωποι που κάνουν αυτή την
πρόσωπο που εκτελεί την εργασία
επιλεγµένη δραστηριότητα φροντίδας
στα χέρια του ατόµου που την
µια πραγµατική περίπτωση, προερχόµενη
 
Βήµα 2: Γύρω από το άτοµο
συντονιστής/τρια παρουσιάζει
νοικοκυριό (δηλαδή η οικογένεια
φίλοι, ΜΚΟ, θρησκευτικές
συµµετέχοντες επιλέγουν σύµβολα
 
Βήµα 3: Οι συµµετέχοντες στη
νοικοκυριό και την κοινότητα
δραστηριότητα φροντίδας (π χ
στη µέση.  
 
Βήµα 4: Ο συντονιστής/τρια
πρόσωπο που κάθεται στη µέση
µία άλλη ο ιδιωτικός τοµέας
συµµετέχοντες στη συνέχει
ιδιωτικό τοµέα που βοηθούν
φροντίδας. Για παράδειγµα στην

Το καλάθι της φροντίδας και των δικαιωµάτων

ΣΤΟΧΟΙ 

ιδέα της συλλογικής ευθύνης απεικονίζεται µέσω της

προσωποποιηµένων ρόλων (∆ηλαδή: σύζυγος, κόρη, δηµόσιος υπάλληλος
συµµετεχόντων, για το πρόσωπο που παρέχει φροντίδα και
συνέχεια θα απαριθµηθούν οι παράγοντες - πηγές που
και να µοιραστούν τις εργασίες της φροντίδας, για να βοηθηθεί
δικαιωµάτων της 

εισαγάγει την ιδέα ότι η φροντίδα είναι µια συλλογική
όχι µόνο τα νοικοκυριά, αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα και

εισαγάγει το κράτος ως βασικό κοµιστή και υπεύθυνο για την
κατανοµής της φροντίδας, της συστηµατικής ανισότητας και αδικίας

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

χρήση του εργαλείου: 

συµµετέχοντες επιλέγουν τη δραστηριότητα φροντίδας που
περισσότερο, όπως για παράδειγµα η φροντίδα των παιδιών, η
µαγειρική ή η συλλογή νερού. Ο συντονιστής/τρια ρωτάει
κάνουν αυτή την εργασία τώρα; (∆ηλ. Μητέρα, µεγαλύτερη
εκτελεί την εργασία βρίσκεται στη µέση του κύκλου (βλ

δραστηριότητα φροντίδας αντιπροσωπεύεται µε ένα σύµβολο και
ατόµου που την εκτελεί. Για τη δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
περίπτωση, προερχόµενη εκ των συµµετέχων από στον κύκλο

από το άτοµο σχεδιάζονται τέσσερις περιοχές (βλ
παρουσιάζει τώρα τους δύο πρώτους τοµείς. Ο ένας

δηλαδή η οικογένεια) και ο άλλος από την κοινότητα (δηλαδή
θρησκευτικές οργανώσεις, συµβούλιο των πρεσβυτέρων

επιλέγουν σύµβολα για τους δύο τοµείς.  

συµµετέχοντες στη συνέχεια καλούνται να σκεφτούν ανθρώπους
την κοινότητα που βοηθούν το άτοµο στη µέση να κάνει την
φροντίδας (π.χ. φροντίδα παιδιών), εκτός από το άτοµο που

συντονιστής/τρια παρουσιάζει τώρα τις άλλες δύο περιοχές
κάθεται στη µέση, η µία είναι το κράτος (δηλ. κυβέρνηση
ιδιωτικός τοµέας (π.χ. ο εργοδότης, οι αγορές, τα καταστήµατα
στη συνέχεια καλούνται να σκεφτούν ανθρώπους από το κράτος
που βοηθούν το άτοµο στη µέση µε την επιλεγµένη δραστηριότητα
παράδειγµα, στην περίπτωση του κράτους, θα µπορούσε
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και των δικαιωµάτων 

απεικονίζεται µέσω της διανοµής 
δηµόσιος υπάλληλος κ.λπ.) 
φροντίδα και κάθεται στη 
πηγές που µπορούν να 
για να βοηθηθεί προς την 

συλλογική ευθύνη που 
ιδιωτικό τοµέα και ιδιαίτερα το 
υπεύθυνο για την αντιµετώπιση 
ανισότητας και αδικίας µεταξύ 

φροντίδας που επιθυµούν να 
των παιδιών, η φροντίδα των 
τρια ρωτάει: Ποιοι είναι οι 

Μητέρα µεγαλύτερη κόρη). Το 
κύκλου (βλ. Σχέδιο). Η 

ένα σύµβολο και βρίσκεται 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
από στον κύκλο.  

περιοχές (βλ. Σχέδιο). Ο 
τοµείς Ο ένας είναι το 

κοινότητα (δηλαδή γείτονες, 
των πρεσβυτέρων). Οι 

σκεφτούν ανθρώπους από το 
µέση να κάνει την επιλεγµένη 
από το άτοµο που βρίσκεται 

δύο περιοχές γύρω από το 
κυβέρνηση / δήµος) και 

αγορές τα καταστήµατα). Οι 
ανθρώπους από το κράτος και τον 

επιλεγµένη δραστηριότητα 
θα µπορούσε να είναι ένας 



 

 

δάσκαλος, ένας νοσηλευτής ένας
φροντίδας στην περιοχή. Όσον
µπορούσε να είναι ένας εργοδότης
παιδιών στο χώρο εργασίας ή
µέριµνας (στην περίπτωση αυτή
αµειβόµενες υπηρεσίες δεν θα
υπηρεσίες όταν πρόκειται για
περιοχές).  
 
Κρίσιµες ερωτήσεις:  

● Έχετε λίγους ή πολλούς
φροντίδας σας; 

● Οι άνθρωποι γύρω σας
έχουν χρόνο για άλλες
κόρη, νοσοκόµα στην
περισσότερα; 

 
Ρωτήστε το άτοµο στη µέση

● Μια ιδανική πλατφόρµα
την προσθήκη περισσότερων
µπορούν να µοιραστούν
µπορούσε να κάνει αυτό
επιτρέψει σε όσους επί
λιγότερο χρόνο / φυσική
φροντίδας.  

● Υπάρχει κάποιος που
να ασχολείται περισσότερο
Στο κράτος (π.χ. περισσότερες
συντονιστής/τρια θα πρέπει
Κράτος θα γεµίσει µε
παράγοντας για την αναδιανοµή
άνθρωποι δεν µπορούν

 
Ο συντονιστής/τρια µπορεί να
όλων και δεν µπορούµε να αφήνουµε
καθώς αυτό είναι άδικο και οδηγεί
 
Συµβουλή για τον συντονιστή
για το πώς συµπεριλαµβάνεται
σκεφτείτε να µοιραστείτε µαζί
187 από τις 194 χώρες έχουν
µορφών διακρίσεων κατά των
δυσανάλογη ευθύνη των γυναικών
επιπτώσεις που αυτή έχει στα
 
«Οι ευθύνες που οι γυναίκες
δικαίωµά τους να έχουν πρόσβαση

δραστηριότητες που σχετίζονται
άνισες επιβαρύνσεις εργασίας
επιβάρυνση της οικιακής εργασίας
των κοινοτήτων τους. Η οικονοµική

νοσηλευτής, ένας τοπικός σύµβουλος που έφερε µια υπηρεσία
περιοχή. Όσον αφορά την περίπτωση του ιδιωτικού τοµέα

είναι ένας εργοδότης που έχει συµπεριλάβει µια εγκατάσταση
χώρο εργασίας ή µια τοπική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες

περίπτωση αυτή, ο συντονιστής/τρια µπορεί να υπενθυµίσει
υπηρεσίες δεν θα πρέπει να αντικαθιστούν κρατικές δωρεάν

πρόκειται για υπηρεσίες φροντίδας - µέριµνας, ειδικά

λίγους ή πολλούς ανθρώπους που µοιράζονται τις δραστηριότητες

άνθρωποι γύρω σας, κάνουν επίσης πολλές άλλες εργασίες φροντίδας
χρόνο για άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες (δηλαδή
νοσοκόµα στην τοπική κλινική); Ή θα µπορούσαν

άτοµο στη µέση για την πραγµατική κατάσταση: 
ιδανική πλατφόρµα κοινών εργασιών φροντίδας µπορεί να σχεδιαστεί
προσθήκη περισσότερων ανθρώπων έτσι ώστε η εργασίες φροντίδας

να µοιραστούν και να διανεµηθούν καλύτερα Ποιος
να κάνει αυτό το έργο στα τέσσερα διαφορετικά τετράγωνα
σε όσους επί του παρόντος κάνουν αυτό το καθήκον να

/ φυσική πίεση / χρήµατα για να ολοκληρώσουν

κάποιος που λείπει από την οικογένεια και την κοινότητα
ασχολείται περισσότερο µε τη φροντίδα (π.χ. άνδρες και οµάδες
κράτος π χ. περισσότερες νοσοκόµες) και στον ιδιωτικό

συντονιστής τρια θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το τετράγωνο της
θα γεµίσει µε ιδέες - προτάσεις, καθώς το κράτος είναι

παράγοντας για την αναδιανοµή της περίθαλψης, ειδικά σε περιοχές
δεν µπορούν να πληρώσουν για υπηρεσίες φροντίδας. 

τρια µπορεί να κλείσει µε την βασική ιδέα ότι η φροντίδα
µπορούµε να αφήνουµε ένα ή περισσότερα άτοµα να τα πράξουν
άδικο και οδηγεί σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

τον συντονιστή/τρια: Εάν η οµάδα ενδιαφέρεται να µάθει
συµπεριλαµβάνεται η φροντίδα στα έγγραφα για τα ανθρώπινα
µοιραστείτε µαζί τους αυτή τη σύντοµη περίληψη:  

χώρες έχουν επικυρώσει τη Σύµβαση για την εξάλειψη
διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW). Η CEDAW αναγνωρίζει

ευθύνη των γυναικών για ορισµένες πτυχές της περίθαλψης
ή έχει στα ανθρώπινα δικαιώµατα: 

γυναίκες φέρουν και η ανατροφή των παιδιών θα
έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση

σχετίζονται µε την προσωπική τους ανάπτυξη. Επίσης
εργασίας στις γυναίκες ... Η ανακούφιση των γυναικών

οικιακής εργασίας θα τους επέτρεπε να εµπλακούν περισσότερο
Η οικονοµική εξάρτηση των γυναικών από τους άνδρες
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έφερε µια υπηρεσία παιδικής 
ιδιωτικού τοµέα, αυτός θα 
µια εγκατάσταση φύλαξης 

χει υπηρεσίες παιδικής 
µπορεί να υπενθυµίσει ότι οι 

κρατικές δωρεάν δηµόσιες 
µέριµνας ειδικά σε φτωχές 

µοιράζονται τις δραστηριότητες 

εργασίες φροντίδας και δεν 
δραστηριότητες δηλαδή µεγαλύτερη 

µπορούσαν να κάνουν 

µπορεί να σχεδιαστεί µε 
η εργασίες φροντίδας να 

καλύτερα Ποιος άλλος θα 
διαφορετικά τετράγωνα; Αυτό θα 

το καθήκον να χρειάζονται 
ολοκληρώσουν τις εργασίες 

την κοινότητα που µπορεί 
άνδρες και οµάδες κοινότητας); 

στον ιδιωτικό τοµέα; Ο 
τετράγωνο της Πολιτείας - 
κράτος είναι ο βασικός 

ειδικά σε περιοχές όπου οι 
 

ότι η φροντίδα είναι ευθύνη 
άτοµα να τα πράξουν όλα, 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. 

ενδιαφέρεται να µάθει περισσότερα 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

την εξάλειψη όλων των 
αναγνωρίζει ρητά τη 

της περίθαλψης και τις 

παιδιών θα επηρεάσει το 
απασχόληση και άλλες 

ανάπτυξη Επίσης, επιβάλλουν 
των γυναικών από την 

εµπλακούν περισσότερο στη ζωή 
τους άνδρες συχνά τις 



 

 

εµποδίζει να λαµβάνουν σηµαντικές
δηµόσια ζωή.» 
 
Εποµένως, οι κυβερνήσεις είναι
φροντίδα δεν παρεµποδίζει
παράλληλα µπορεί να εγγυηθεί
σε υπηρεσίες καλής ποιοτικής
όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώµατα
κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση
τα ανθρώπινα δικαιώµατα που
Πολιτικά ∆ικαιώµατα και στο
πολιτιστικά δικαιώµατα «χωρίς
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι
όπως το δικαίωµα στην εργασία
στην κοινωνική ασφάλιση, το
επαρκές βιοτικό επίπεδο και σε
 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

λαµβάνουν σηµαντικές πολιτικές αποφάσεις και να συµµετέχουν

κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν ότι η ευθύνη
παρεµποδίζει την εκπλήρωση των δικαιωµάτων των γυναικών

µπορεί να εγγυηθεί την πρόσβαση των ατόµων που χρειάζονται
καλής ποιοτικής φροντίδας. Πολλές διεθνώς συµφωνηµένες
ανθρώπινα δικαιώµατα είναι επίσης σηµαντικές. Για παράδειγµα

ποχρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν
δικαιώµατα που περιέχονται στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα

∆ικαιώµατα και στο ∆ιεθνές Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά
δικαιώµατα «χωρίς καµία διάκριση». Αυτό σηµαίνει ότι οι

διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες µπορούν να απολαµβάνουν πλήρως
δικαίωµα στην εργασία, το δικαίωµα στην πολιτική συµµετοχή

ασφάλιση, το δικαίωµα στην ελευθερία έκφρασης, το
επίπεδο και σε ισότιµη βάση µε τους άνδρες. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
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συµµετέχουν ενεργά στη 

διασφαλίσουν ότι η ευθύνη για τη 
δικαιωµάτων των γυναικών, ενώ 

που χρειάζονται φροντίδα 
συµφωνηµένες υποχρεώσεις 

σηµαντικές Για παράδειγµα, οι 
και να εκπληρώνουν όλα 

Σύµφωνο για τα Ατοµικά και 
οικονοµικά, κοινωνικά και 
σηµαίνει ότι οι κυβερνήσεις 

απολαµβάνουν πλήρως δικαιώµατα 
συµµετοχή, το δικαίωµα 
φρασης, το δικαίωµα σε 



 

 

∆ίκτυα και συλλογική

Εργαλείο
 

� Να αξιολογήσετε τις συνέπειες

δηµιουργείται από την απώλεια

� Να προβληµατιστείτε για τη

� Να διευκολυνθούν οι στρατηγικές

� Να εξηµερωθείτε για τους
λύσεις υποστήριξης και ανταλλαγής

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Τι σηµαίνει δίκτυο? 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι
ανάγκη ύπαρξης ενός κοινωνικο
αποµόνωση που συχνά συνδυάζεται

Οι συµµετέχοντες καλούνται
Για να γίνει αυτό, ο/η Σύµβουλος
µαλλί. Κάθε φορά που µια
δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ινών

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
ή το flipchart, προσθέτοντας
Υπογραµµίζει τη σηµασία της
λειτουργεί κατά της αποµόνωσης
(ΒΕΣ). Οι συµµετέχοντες συζητούν
αίσθησης που δηµιουργείται από

Η φυσική µεταφορά που δηµιουργείται
επιτρέπει την απεικόνιση της
δίκτυα µπορούν να κατασκευαστούν

 

2. Σχεδιάζοντας το δίκτυό

Οι γυναίκες καλούνται να σχεδιάσουν
Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
και οι συµµετέχοντες καλούνται

- Πώς είναι δοµηµένο το

- Πώς αισθανθήκατε σχεδιάζοντας

- Θα σχεδιάζατε ένα διαφορετικό
σας;  

και συλλογική ενδυνάµωση 

Εργαλείο 23: Το προσωπικό µου ∆ίκτυο

ΣΤΟΧΟΙ 

αξιολογήσετε τις συνέπειες της αποµόνωσης και της αίσθησης
δηµιουργείται από την απώλεια της κοινωνικής υποστήριξης. 

προβληµατιστείτε για τη σηµασία ενός διευρυµένου κοινωνικού δικτύου

διευκολυνθούν οι στρατηγικές για τη δηµιουργία ή / και επέκταση του

ε για τους πόρους, τις υπηρεσίες, τα δίκτυα και τις
υποστήριξης και ανταλλαγής. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ  

 

δραστηριότητα, οι συµµετέχοντες υποστηρίζονται στο να εκτιµήσουν
ενός κοινωνικού δικτύου καθώς και τις συνέπειες

συχνά συνδυάζεται µε την εµπειρία της συντροφικής βία

συµµετέχοντες καλούνται να συζητήσουν για το τι είναι – πως ορίζεται
αυτό ο η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής δίνει στις γυναίκες µια
φορά που µια γυναίκα µιλάει, παίρνει την µπάλα, έτσι
δίκτυο ινών από µαλλί µεταξύ των συµµετεχόντων. 

∆ιευκολυντής γράφει τις ιδέες των συµµετεχόντων στον
προσθέτοντας και άλλες, αν αυτές που έχουν εµφανιστεί
σηµασία της ύπαρξης ενός κοινωνικού δικτύου υποστήριξης
της αποµόνωσης που συχνά συνδέεται µε τα θύµατα συντροφική
τέχοντες συζητούν πάνω τις συνέπειες της αποµόνωσης

δηµιουργείται από την απώλεια της κοινωνικής υποστήριξης

µεταφορά που δηµιουργείται από το µαλλί που σχηµατίζει
απεικόνιση της σηµασίας των δικτύων, καθώς και του γεγονότος
να κατασκευαστούν εκ νέου. 

Σχεδιάζοντας το δίκτυό σου 

καλούνται να σχεδιάσουν το δικό τους δίκτυο υποστήριξης
∆ιευκολυντής αφήνει αρκετό χρόνο για αυτή την προσωπική

συµµετέχοντες καλούνται να µοιραστούν τα αποτελέσµατα µε την οµάδα

δοµηµένο το δίκτυό σας; 

αισθανθήκατε σχεδιάζοντας το δίκτυό σας;  

σχεδιάζατε ένα διαφορετικό δίκτυο σε κάποια άλλη χρονική στιγµή
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µου ∆ίκτυο 

και της αίσθησης που 

κοινωνικού δικτύου. 

και επέκταση του δικτύου. 

δίκτυα και τις εναλλακτικές 

υποστηρίζονται στο να εκτιµήσουν την 
τις συνέπειες που έχει η 

βίας (ΒΕΣ). 

πως ορίζεται ένα δίκτυο. 
γυναίκες µια µπάλα από 

την µπάλα, έτσι ώστε να 

συµµετεχόντων στον µαυροπίνακα 
εµφανιστεί είναι φτωχές. 

δικτύου υποστήριξης, το οποίο 
συντροφικής βίας 

της αποµόνωσης και της 
υποστήριξης. 

που σχηµατίζει ένα δίκτυο 
και του γεγονότος ότι τα 

υποστήριξης σε χαρτόνι. 
αυτή την προσωπική άσκηση 

αποτελέσµατα µε την οµάδα. 

άλλη χρονική στιγµή της ζωή 



 

 

- Θέλετε να σχεδιάσετε

σκέψου… 

● την οικογένεια 

● τους γείτονες 

● τους συγγενείς 

● τις οµάδες συµµαθητών

● τα άτοµα που γνώρισα

● τα µέλη γυναικείων οµάδων

● τους συνάδελφους/ισες

● τους δασκάλους/λες πρώην

● ..................................  

 

3. Ας επεκτείνουµε το δίκτυό

Αυτή η δραστηριότητα
δηµιουργήσουν στρατηγικές

Οι συµµετέχοντες καλούνται
µπορείτε να επεκτείνετε το δίκτυό
τις ιδέες τους σε έγχρωµες κάρτες
τους µε την οµάδα και όλες οι
τοίχου. Το επόµενο βήµα είναι

Εάν δεν εµφανιστούν οι παρακάτω
προσθέσει: 

Γενικές ιδέες – προτάσεις: 

- Πρόσβαση σε περιστασιακή
σκοπού 

- ∆ιεύρυνση των κοινωνικών σχέσεων

- Εύρεση εναλλακτικών τρόπων

- Σπάσιµο της αποµόνωσης

- Συνάντηση ανθρώπων σε διαφορετικά

- Ενεργοποίηση 

Πιο συγκεκριµένες ιδέες: More

- Εγγραφή σε µαθήµατα ή συµµετοχή

- Συµµετοχή σε συλλογικά σχήµατα
σχηµάτων και ποιους φορείς

- Συνάντηση ανθρώπων σε
πάρκο…) 

- Συνάντηση νέων ατόµων µέσω

- Συµµετοχή σε «οµάδες φιλίας

σχεδιάσετε ένα διαφορετικό δίκτυο για το µέλλον σας

οµάδες συµµαθητών µε κοινά ενδιαφέροντα  

που γνώρισα στις διακοπές  

γυναικείων οµάδων  

συνάδελφους/ισες (πρώην συνάδελφους/ισες) 

δασκάλους λες (πρώην δασκάλους/λες) 

..................................   

επεκτείνουµε το δίκτυό µας 

δραστηριότητα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις γυναίκες
στρατηγικές για την επέκταση του κοινωνικού τους δικτύου

συµµετέχοντες καλούνται να προβληµατιστούν σχετικά µε την ερώτηση
επεκτείνετε το δίκτυό σας;". Πρώτα, σκέφτονται ξεχωριστά

έγχρωµες κάρτες / χαρτόνια. Στη συνέχεια, µοιράζονται
οµάδα και όλες οι κάρτες επικολλούνται σε ένα µεγάλο χαρτόνι

επόµενο βήµα είναι ολόκληρη η οµάδα να σχολιάσει τις ιδέες

εµφανιστούν οι παρακάτω ιδέες, ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής

 

περιστασιακή υποστήριξη από Υπηρεσίες / Οργανισµούς

κοινωνικών σχέσεων 

εναλλακτικών τρόπων συσχέτισης ή/και διαβίωσης 

αποµόνωσης 

ανθρώπων σε διαφορετικά πλαίσια - περιβάλλοντα 

More specific ideas: 

µαθήµατα ή συµµετοχή σε οµιλίες και εργαστήρια. 

συλλογικά σχήµατα (ανταλλαγή απόψεων πάνω στα διαφορετικά
ποιους φορείς – σχήµατα γνωρίζουν) 

ανθρώπων σε χώρους όπου κινούµαστε (εργασία, σχολείο

νέων ατόµων µέσω των επαφών που ήδη έχω  

οµάδες φιλίας» (διαδίκτυο, περιοδικά ...) 
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µέλλον σας;  

ενθαρρύνει τις γυναίκες να 
τους δικτύου. 

µε την ερώτηση: "Πώς 
σκέφτονται ξεχωριστά και γράφουν 

µοιράζονται τις σκέψεις 
µεγάλο χαρτόνι ή κοµµάτι 

σχολιάσει τις ιδέες. 

∆ιευκολυντής µπορεί να τις 

Υπηρεσίες Οργανισµούς ειδικού 

πάνω στα διαφορετικά είδη 

εργασία, σχολείο, παιδιά, 



 

 

- Γείτονες 

- Οικογένεια 

Στη συνέχεια, κάθε γυναίκα
δικό της δίκτυο. Οι συµµετέχοντες
οµάδα. 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

κάθε γυναίκα γράφει σε µια σελίδα 5 ιδέες για το πώς να
Οι συµµετέχοντες καλούνται να µοιραστούν τις ιδέες µε

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

1,5 ώρες 

πίνακας ή flipchart, νήµα µαλλιού τυλιγµένο σε µπάλα
χαρτί για τον τοίχο, κοµµάτια χαρτονιού, µαρκαδόροι
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για το πώς να επεκτείνει το 
τις ιδέες µε την υπόλοιπη 

µπάλα, καφέ 
χαρτονιού µαρκαδόροι, στυλό 



 

 

Εργαλείο 24. ∆ικτύωση
 

� Να ανακαλύψει τον τρόπο
αυτών θα µπορούσαν

απασχόλησης  
� Να εκπαιδευτεί σε ικανότητες

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. ∆ικτύωση και ευκαιρίες

Ο συντονιστής εξηγεί: 

Φυσικά και χρειαζόµαστε υποστήριξη
είναι σηµαντικό να έχουµε το
ενέργεια, εστίαση και αισιοδοξία
πιστεύουν ότι η αγορά εργασίας
κατάσταση είναι αδύνατη. ∆εν
κάνουν λάθος, µπορεί να έχουν

 
Χρειάζεται να εστιάσετε σε αυτό
κακή, υπάρχει µια άλλη που ξεκινά
νέα δουλειά ή νέα αρχή, υπάρχουν
παίρνουν νέες θέσεις εργασίας
σας είναι µοναδική και θα βρείτε
ασφαλή και θετικά άτοµα δίπλα

Ένας αρκετά σηµαντικός αριθµός
προσωπικών επαφών, χρειάζεται
αυτές. Πώς δηλαδή θα αναπτύξω
προσπάθειά µου να εξασφαλίσω
εργοδότη για να επιτύχω προσωπική
 
a. Η δικτύωση δεν είναι µόνο
δουλειά. Είναι κάτι που εφαρµόζεται
ζωής, γιατί:Networking is not only an acceptable and effective way to find work but can 
also be applied to all situations of our 

● ∆ιευκολύνει την πρόσβασή
● ∆ηµιουργεί ευκαιρίες για
● Οδηγεί σε νέες σχέσεις
● Ανοίγει τους ορίζοντές
● Βοηθά στην πραγµατοποίηση
● Ανταποκρίνεται στην βασική

                                               
19Partly adapted from  Step D / Tool 3: Networking    (Source: ERGANI / Women’s
Centre of Karditsa)  

Εργαλείο 24. ∆ικτύωση για ευκαιρίες απασχόλησης

ΣΤΟΧΟΙ 
ανακαλύψει τον τρόπο µε τον οποίο τα υπάρχοντα δίκτυα και

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στη δικτύωση 

εκπαιδευτεί σε ικανότητες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ  

και ευκαιρίες απασχόλησης 

χρειαζόµαστε υποστήριξη κάθε φορά που θέτουµε ένα µεγάλο
να έχουµε το σωστό είδος υποστήριξης, υποστήριξη που

εστίαση και αισιοδοξία. ∆εν είναι δύσκολο να βρείτε ανθρώπους
αγορά εργασίας είναι κακή, η οικονοµία είναι χάλια
αδύνατη. ∆εν χρειάζεται να σκέφτεστε µε τον ίδιο τρόπο

µπορεί να έχουν κάποια γεγονότα και λόγους για αυτό που πιστεύουν

εστιάσετε σε αυτό που είναι θετικό. Για κάθε εταιρεία που
µια άλλη που ξεκινά ή αναπτύσσεται. Εάν είστε «επιζών»

αρχή υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να το κάνετε. Οι άνθρωποι
θέσεις εργασίας και κάνουν καινούργιες αρχές κάθε µέρα Η

βρείτε αυτό που ψάχνετε. Και θα το βρείτε πιο γρήγορα
δίπλα σας που σας υποστηρίζουν. 

σηµαντικός αριθµός θέσεων εργασίας καλύπτεται µέσω γνωριµιών

επαφών χρειάζεται να µάθω µε ποιους τρόπους θα πληροφορηθώ
δηλαδή θα αναπτύξω ένα δίκτυο πληροφόρησης και στήριξης

να εξασφαλίσω µια θέση εργασίας, αλλά και πώς θα προσεγγίσω
επιτύχω προσωπική συνέντευξη µ’ αυτόν. 

δεν είναι µόνο ένας αποδεκτός και αποτελεσµατικός τρόπος
εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις της καθηµερινής

Networking is not only an acceptable and effective way to find work but can 
also be applied to all situations of our daily lives because: 

∆ιευκολύνει την πρόσβασή µου στις πληροφορίες 
∆ηµιουργεί ευκαιρίες για ανταλλαγές 

νέες σχέσεις, νέες ευκαιρίες 
τους ορίζοντές µου, επαγγελµατικούς και προσωπικούς 
στην πραγµατοποίηση των στόχων και των προσδοκιών µου

Ανταποκρίνεται στην βασική µου ανάγκη για επαφές 

        
Partly adapted from  Step D / Tool 3: Networking    (Source: ERGANI / Women’s

124 

απασχόλησης 19 

δίκτυα και η διεύρυνση 
 για ευκαιρίες 

µεγάλο στόχο. Και 
που µας παρέχει 

βρείτε ανθρώπους που 
χάλια ή η δικής σας 

τον ίδιο τρόπο. ∆εν είναι ότι 
για αυτό που πιστεύουν. 

εταιρεία που θεωρείται 
» που αναζητά 

κάνετε. Οι άνθρωποι 
κάθε µέρα. Η κατάστασή 

πιο γρήγορα µε 

καλύπτεται µέσω γνωριµιών και 
πληροφορηθώ γι’ 

πληροφόρησης και στήριξης στην 
και πώς θα προσεγγίσω τον 

αποτελεσµατικός τρόπος να βρω 
καθηµερινής µου 

Networking is not only an acceptable and effective way to find work but can 

 
προσδοκιών µου 

Partly adapted from  Step D / Tool 3: Networking    (Source: ERGANI / Women’s 



 

 

● Βελτιώνει την προσωπική
●  …………………………………………………………………………..
●  ……………………………………………………………………………

 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ

● οικογένεια 
● γείτονες 
● συγγενείς 
● συµµαθήτριες / συµφοιτήτριες
● οµάδες κοινών ενδιαφερόντων
● άτοµα που γνώρισα στις
● µέλη γυναικείων οµάδων
● συνάδελφοι (πρώην συνάδελφοι
● καθηγητές (πρώην καθηγητές
● .........................................  
● …………………………..

Στη συνέχεια, ο συντονιστής
στο εργαλείο "Το προσωπικό
δικτύου τους) και να σκεφτούν
αυτό και πώς θα µπορούσαν να

 
Μπορούν να χρησιµοποιήσουν
έχουν στο δίκτυό τους και
συµπεριλάβουν άτοµα και
υποστήριξης: 

- Αναζήτηση εργασίας 
- Ηθική και συναισθηµατική υποστήριξη
- Συνδέσεις δικτύωσης 
- Καταιγισµό ιδεών (brainstorming

 

1. Συµβουλές  για την διεύρυνση
Tips to expand professional

Ο συντονιστής/τρια εξηγεί:
Ο σκοπός της επικοινωνίας
πληροφόρηση για πιθανές θέσεις
θα µπορούσα να απευθυνθώ
προετοιµαστώ και να έχω κατά

● Υπενθυµίζω ποια είµαι
● Εξηγώ για ποιο λόγο

συνοµιλητή µου να προσπαθεί
● ∆ιευκρινίζω γιατί απευθύνοµαι
● (Λόγω της θέσης σας γνωρίζετε

µε ενδιαφέρει και ίσως
● Παρουσιάζω σύντοµα

Βελτιώνει την προσωπική και επαγγελµατική µου ζωή 
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ∆ΙΚΤΥΟ – Τα άτοµα του δικτύου µου

συµµαθήτριες συµφοιτήτριες 
κοινών ενδιαφερόντων 

γνώρισα στις διακοπές 
γυναικείων οµάδων 

συνάδελφοι πρώην συνάδελφοι)  
καθηγητές πρώην καθηγητές) 
.........................................   
………………………….. 

συντονιστής τους δίνει 10 λεπτά να σκεφτούν την εργασία
προσωπικό µου δίκτυο" (τρέχον δίκτυο και σχέδια για επέκταση

και να σκεφτούν ποιες ευκαιρίες απασχόλησης µπορεί να προκύψουν
µπορούσαν να τις χρησιµοποιήσουν. 

χρησιµοποιήσουν πίνακα στο φυλλάδιο για να δουν ποιες επαφές
δίκτυό τους και πού υπάρχουν κενά. Ο συντονιστής

άτοµα και οργανισµούς που τους παρέχουν τα ακόλ

συναισθηµατική υποστήριξη 

brainstorming) 

για την διεύρυνση των επαγγελµατικών επαφών
professional contacts 

: 
επικοινωνίας / επαφής µε άτοµα του δικτύου είναι κατ΄
πιθανές θέσεις εργασίας, ή πιθανούς επαγγελµατικούς
απευθυνθώ για εργασία. Για την επικοινωνία / επαφή χρειάζεται

και να έχω κατά νου τα παρακάτω: 
Υπενθυµίζω ποια είµαι και που έγινε η γνωριµία µας 

για ποιο λόγο επεδίωξα την επικοινωνία χωρίς να
συνοµιλητή µου να προσπαθεί να φανταστεί τι ζητάω από αυτόν.
∆ιευκρινίζω γιατί απευθύνοµαι σ΄ αυτόν / ήν 

της θέσης σας γνωρίζετε την αγορά εργασίας, εργάζεστε στον
ενδιαφέρει και ίσως έχετε ακούσει για κάποια θέση κ.τ.λ.) 

Παρουσιάζω σύντοµα τον εαυτό µου και τα προσόντα µου.  
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………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………… 

του δικτύου µου:  

σκεφτούν την εργασία που έκαναν 
και σχέδια για επέκταση του 
µπορεί να προκύψουν από 

δουν ποιες επαφές εργασίας 
συντονιστής τους ζητά να 

παρέχουν τα ακόλουθα είδη 

επαγγελµατικών επαφών  

δικτύου είναι κατ΄ αρχάς η 
επαγγελµατικούς χώρους όπου 

επικοινωνία επαφή χρειάζεται να 

χωρίς να αφήνω τον  
από αυτόν. 

εργάζεστε στον τοµέα που 



 

 

● Κάνω συγκεκριµένο τον

υποδείξει γνωστούς που
όνοµά του  σαν σύσταση

● Ρωτάω ευγενικά πότε θα
 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

συγκεκριµένο τον τρόπο που θα µπορούσε να µε βοηθήσει
γνωστούς που θα µπορούσαν να µε βοηθήσουν, να χρησιµοποιήσω
σαν σύσταση κ.τ.λ.) 

ευγενικά πότε θα µπορούσα να ξαναεπικοινωνήσω µαζί του

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  
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να µε βοηθήσει (να µου 
βοηθήσουν να χρησιµοποιήσω το 

ξαναεπικοινωνήσω µαζί του. 



 

 

Έντυπο 1. ∆ικτύωση για
 

Όνοµα του: 
Ατόµου ή Οργανισµού 

Είδος

  

  

  

  

  

  

 

 

∆ικτύωση για ευκαιρίες απασχόλησης 

Είδος υποστήριξης 
που παρέχουν 

Τρόποι χρήσης της 
υποστήριξής τους 
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Τρόποι για να τους 
ευχαριστήσω 

 

 

 

 

 

 



 

 

Εργαλείο 25. ∆ίκτυα
 

� Να γνωρίσετε τις γυναικείες
λειτουργήσουν ως πρότυπα

� Να προωθηθεί η στήριξη
θέτοντας διαφορετικές εναλλακτικές

� Να αναγνωρίσετε και να αξιολογήσετε

Η Ε

1. Επισκεφθείτε ή µιλήστε

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
οµιλία από έναν εκπρόσωπο
ενδυναµωθεί σε προσωπικό και

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
δεσµών για περαιτέρω συµµετοχή
καθοδήγησης. 

2. Το µέλλον της οµάδας

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει
αποφασίσουν εάν θέλουν να δώσουν

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
γράφουν µεµονωµένα αν επιθυµούν
άλλες γυναίκες της οµάδας στο
θα ήθελαν να κάνουν µε ορισµένους

Παραδίδουν τις κάρτες ανώνυµα
διαβάζει και σχολιάζει: 

- Έχουν υπάρξει κάποιες ιδ
- Τι θα µπορούσε να είναι; 
- Πώς θα µπορούσατε να το κάνετε
- Θα ήσαστε πρόθυµοι και έτοιµοι

Ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
πρόσωπο όσο και την διαδικτυακή

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Εργαλείο 25. ∆ίκτυα γυναικών και καθοδήγηση

ΣΤΟΧΟΙ 

γνωρίσετε τις γυναικείες οργανώσεις και τους επιζώντες που
λειτουργήσουν ως πρότυπα. 

προωθηθεί η στήριξη µεταξύ των συµµετεχόντων, πέρα από
διαφορετικές εναλλακτικές συνέχισης. 

αναγνωρίσετε και να αξιολογήσετε την αξία των µελών της οµάδας

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

Επισκεφθείτε ή µιλήστε 

∆ιευκολυντής διοργανώνει επίσκεψη σε µια οργάνωση γυναικών
εκπρόσωπο ενός οργανισµού ή µία / έναν επιζώντα ο

προσωπικό και οικονοµικό επίπεδο. 

∆ιευκολυντής κατευθύνει τη συζήτηση και ενθαρρύνει τη
περαιτέρω συµµετοχή στην οργάνωση γυναικών ή τη δηµιουργία

οµάδας  

δραστηριότητα επιτρέπει στους συµµετέχοντες να αξιολογήσουν
θέλουν να δώσουν συνέχεια στην εκπαιδευτική οµάδα

∆ιευκολυντής διανέµει µικρά κοµµάτια χαρτονιού και
µεµονωµένα αν επιθυµούν να συνεχίσουν να µοιράζονται πράγµατα

της οµάδας στο µέλλον (για παράδειγµα συγκεκριµένα πράγµατα
κάνουν µε ορισµένους από τους συµµετέχοντες ή ολόκληρη την

κάρτες ανώνυµα. Στη συνέχεια, ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής

κάποιες ιδέες για να διατηρηθεί η επαφή; 
 

µπορούσατε να το κάνετε; 
πρόθυµοι και έτοιµοι να το κάνετε; 

∆ιευκολυντής µπορεί να προτείνει τόσο την επαφή
και την διαδικτυακή επαφή π.χ. Οµάδες Facebook, οµάδες

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες (1ο µέρος), 30 λεπτά (2ο µέρος) 

Μικρά διαµορφωµένα κοµµάτια χαρτονιού 
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και καθοδήγηση 

επιζώντες που µπορούν να 

πέρα από την οµάδα, 

µελών της οµάδας. 

οργάνωση γυναικών ή µια 
έναν επιζώντα ο οποίος έχει 

ενθαρρύνει τη δηµιουργία 
ή τη δηµιουργία σχέσεων 

να αξιολογήσουν και να 
εκπαιδευτική οµάδα. 

χαρτονιού και οι γυναίκες 
µοιράζονται πράγµατα µε τις 
συγκεκριµένα πράγµατα που 
ή ολόκληρη την οµάδα). 

Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής τις 

την επαφή πρόσωπο µε 
οµάδες WhatsApp. 



 

 

Εργαλείο 26. Προτεραιότητα
 

� Ο στόχος είναι η εγρήγορση
ασφάλειας. Ένα από τα απαραίτητα
σχετικά µε το ατοµικό επίπεδο
αισθάνονται ασφαλείς σε διαφορετικές
εργασίας αλλά και την ίδια
µία επιζών πρέπει να γνωρίζει
δηµιουργήσει τη δική της προσέγγιση

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σηµαντική σηµείωση: Αυτή
υποκειµενική ανάλυση της ασφάλειας
στιγµή. Ο σκοπός είναι η επιζών

αντιµετωπίσει: κάποιες µπορεί
µπορεί να φοβούνται να δράσουν

Ωστόσο, ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
ανάλυση αντικειµενικών κινδύνων

εργάζονται µε τη γυναίκα (ψυχολόγοι
τους πιθανούς κινδύνους που
υποκειµενική ανάλυση σε αυτό
διερεύνηση. 

1. Αξιολόγηση της ασφάλειας

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής

Είναι σηµαντικό να αντιµετωπίζετε
ασφάλεια κατά την αναζήτηση
είναι µοναδική, αλλά υπάρχουν
ανάλογα µε την κατάσταση Το
γνωρίζετε το δικό σας επίπεδο
καθώς και στην εργασία σας

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
έντυπο περιέχει µια λίστα
συνθηκών εργασίας. Υπάρχουν
"Ουδέτερη" και "Μη ασφαλής
βαθµολογήσουν κάθε σενάριο
καλύτερα στο συναίσθηµα που
σενάρια που λείπουν (δεν περιγράφονται
σε σειρές µε την ένδειξη "Άλλο

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
υποστηρίζει τους συµµετέχοντες
το επίπεδο άνεσης των συµµετεχόντων

Μετά από 9 λεπτά, προειδοποιεί
ζητά από όλες τους να µετρήσουν
"Ουδέτερη" και "Μη ασφαλής
συνολικό αριθµό της κάθε κατηγορίας

Εργαλείο 26. Προτεραιότητα στην ασφάλεια

ΣΤΟΧΟΙ 

είναι η εγρήγορση - πρόληψη στην ασφάλεια και στην
Ένα από τα απαραίτητα βήµατα της πρόληψης είναι η ευαισθητοποίηση
ατοµικό επίπεδο ασφάλειας ενός επιζώντος. ∆ιαφορετικοί

ασφαλείς σε διαφορετικές συνθήκες που σχετίζονται µε την
αλλά και την ίδια την εργασία. Άλλοι, όχι και τόσο. Είτε έτσι
πρέπει να γνωρίζει το δικό της επίπεδο ασφάλειας, ώστε να
τη δική της προσέγγιση στην αναζήτηση εργασίας. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

Αυτή δεν είναι µια αντικειµενική ανάλυση κινδύνου
ανάλυση της ασφάλειας από τον επιζώντα σε µια συγκεκριµένη

είναι η επιζών να έχει επίγνωση των κινδύνων που
ς µπορεί να είναι πολύ σίγουροι για την ασφάλειά τους
να δράσουν. 

Σύµβουλος ∆ιευκολυντής θα πρέπει να έχει µια χωριστή και
αντικειµενικών κινδύνων, σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες

γυναίκα (ψυχολόγοι, δικηγόροι κ.λπ.), να είναι σε ετοιµότητα
κινδύνους που µπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του
ανάλυση σε αυτό το εργαλείο µπορεί να δώσει στοιχεία για

της ασφάλειας 

∆ιευκολυντής εξηγεί: 

να αντιµετωπίζετε προληπτικά τις ανησυχίες σας σ
την αναζήτηση εργασίας καθώς και στην εργασία σας. Κάθε
αλλά υπάρχουν πρακτικές ασφαλείας που µπορούµε να εφαρµόσουµε
κατάσταση. Το πρώτο βήµα στη διαχείριση της ασφάλειάς

δικό σας επίπεδο άνεσης σε τυπικές καταστάσεις αναζήτησης
εργασία σας. 

∆ιευκολυντής διανέµει στους συµµετέχοντες το «Έντυπο
µια λίστα µε κοινά σενάρια τρόπων αναζήτησης εργασίας

εργασίας Υπάρχουν επίσης στήλες που επισηµαίνονται ως
Μη ασφαλής". Οι επιζώντες θα πρέπει να περάσουν

κάθε σενάριο της λίστας µε την ένδειξη Χ, στο κουτί
συναίσθηµα που τους προκαλεί αυτή η δραστηριότητα. Εάν

λείπουν δεν περιγράφονται) οι συµµετέχοντες µπορούν να τα
ένδειξη "Άλλο". ∆εν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες απαντήσεις

∆ιευκολυντής παρέχει αρκετό χρόνο για εργασία
συµµετέχοντες, διαπιστώνει εάν υπάρχουν ερωτήσεις και

άνεσης των συµµετεχόντων. 

λεπτά προειδοποιεί ότι έχει αποµείνει µόνο 1 λεπτό. Αφού
τους να µετρήσουν τον αριθµό των προτιµήσεών τους
Μη ασφαλής") που έχουν σηµειώσει µε X και να
της κάθε κατηγορίας στο κάτω µέρος του φύλλου. 
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στην ασφάλεια 

ασφάλεια και στην αίσθηση της 
πρόληψης είναι η ευαισθητοποίηση 
επιζώντος ∆ιαφορετικοί άνθρωποι 

σχετίζονται µε την αναζήτηση 
τόσο Είτε έτσι είτε αλλιώς, 

ασφάλειας ώστε να µπορέσει να 

ανάλυση κινδύνου, αλλά µια 
συγκεκριµένη χρονική 

κινδύνων που µπορεί να 
ασφάλειά τους, ενώ άλλες 

χωριστή και ενηµερωµένη 
άλλους επαγγελµατίες που 

σε ετοιµότητα σχετικά µε 
διάρκεια του µαθήµατος. Η 

στοιχεία για περαιτέρω 

ανησυχίες σας σχετικά µε την 
εργασία σας. Κάθε περίπτωση 
µπορούµε να εφαρµόσουµε, 
της ασφάλειάς σας είναι να 

καταστάσεις αναζήτησης εργασίας, 

συµµετέχοντες το «Έντυπο 1». Το 
αναζήτησης εργασίας και 

επισηµαίνονται ως "Ασφαλής", 
πρέπει να περάσουν και να 

στο κουτί που ταιριάζει 
δραστηριότητα. Εάν υπάρχουν 

µπορούν να τα προσθέσουν 
λανθασµένες απαντήσεις. 

για εργασία (10 λεπτά), 
ερωτήσεις και παρατηρεί 

λεπτό Αφού τελειώσουν, 
προτιµήσεών τους ("Ασφαλής", 

και να γράψουν τον 



 

 

Ερωτήσεις προς συζήτηση:

• Ποιά πιστεύει ότι είναι χρήσιµο
σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια

• Ποιά αισθάνεται καλύτερα Γιατί

• Ποιά αισθάνεται χειρότερα

Όταν γίνονται αυτά τα ερωτήµατα
ευκαιρία να µοιραστούν τις αυθόρµ
συναισθήµατα τους είναι φυσιολογικά

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
ανατροφοδότηση σε ό, τι λένε
Τους λέει ότι όλες οι αντιδράσεις
είναι χρήσιµο και βοηθάει να
ξεχνάµε να τις ευχαριστήσουµε

 

2. Ανάλυση της ασφάλειας

Κάθε συµµετέχουσα θα πρέπει
Επίπεδο Ασφάλειας στα πλαίσια
καταστάσεις της προηγούµενης
µικρότερη ασφάλεια. 

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
και λέει: «Είναι χρήσιµο να
ασφαλείς και άνετοι καθώς
δυνατότητα να κάνετε επιλο
ασφαλείς, καθώς και να ελαχιστοποιήσετε

Ρωτά τις συµµετέχουσες: 

- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης
εργασίες, πώς µπορείτε να βεβαιωθείτε

- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης
θέσεων εργασίας, πώς µπορείτε

Τέλος, ο/η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
περισσότερη δύναµη και δικαίωµα
και την καριέρα σας". 

 

3. Εφαρµόζοντας µε ασφάλεια
εργασίας και περιβάλλοντος

1. Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
οµάδες και να σκεφτούν πώς
βασικές πτυχές στη διαδικασία
ερωτήσεις για την καθοδήγηση

∆ικτύωση 

� Ποια βασικά στοιχεία επικοινωνίας
� Πώς επικοινωνείτε µε ασφάλεια
� Τι χρειάζοµαι για να αυξήσω

συζήτηση: 

ότι είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε την αντίληψής σας για το
αισθάνεστε ασφάλεια; 

αισθάνεται καλύτερα; Γιατί? 

αισθάνεται χειρότερα; Γιατί? 

αυτά τα ερωτήµατα, ο σκοπός τους είναι να δοθεί στους συµµετέχοντες
µοιραστούν τις αυθόρµητες αντιδράσεις τους και να γίνει ξεκάθαρο
τους είναι φυσιολογικά. 

∆ιευκολυντής ακούει προσεκτικά, µε ενσυναίσθηση
σε ό τι λένε, ώστε να νιώσουν κάποιος τους ακούει και

όλες οι αντιδράσεις είναι αποδεκτές και ότι το συγκεκριµένο
και βοηθάει να κατανοήσουµε καλύτερα την κατάστασή τους
ευχαριστήσουµε που το µοιράστηκαν µε όλους.  

της ασφάλειας 

ουσα θα πρέπει να γράψει το σύνολο των επιλογών της ανά
Ασφάλειας στα πλαίσια στο πάνω µέρος της σελίδας και να

προηγούµενης σελίδας στις οποίες αισθάνεται τη µεγαλύτερη

∆ιευκολυντής ζητά από τις γυναίκες να βάλουν τα στυλό
χρήσιµο να εντοπίσετε τα σενάρια όπου σας κάνουν να

άνετοι καθώς και εκείνα που σας δυσκολεύουν. Αυτό
κάνετε επιλογές που σας οδηγούν σε καταστάσεις όπου
και να ελαχιστοποιήσετε τις καταστάσεις που σας δυσκολεύουν

διάρκεια της αναζήτησης εργασίας και στις τρέχουσες ή τις µελλοντικές
µπορείτε να βεβαιωθείτε ότι επαναλάβατε το "ασφαλές" σενάριο

διάρκεια της αναζήτησης εργασίας και των τρεχουσών ή µελλοντικών
πώς µπορείτε να ελαχιστοποιήσετε το "µη ασφαλές" σενάριο

Σύµβουλος ∆ιευκολυντής λέει: «Παρατηρήσατε πώς έχετε αναπτύξει
δύναµη και δικαίωµα επιλογής στην αναζήτηση εργασίας, τη

Εφαρµόζοντας µε ασφάλεια τις καλύτερες πρακτικές στην αναζήτηση
περιβάλλοντος εργασίας  

βουλος ∆ιευκολυντής ζητά από τους συµµετέχοντες να εργαστούν
σκεφτούν πώς µπορούν να εφαρµόσουν την «ασφάλεια
στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Προτείνει τις

την καθοδήγηση της συζήτησης:  

στοιχεία επικοινωνίας χρειάζονται στην αναζήτηση εργασίας
επικοινωνείτε µε ασφάλεια κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας

χρειάζοµαι για να αυξήσω την αίσθηση της ασφάλειας κατά τη δικτύωση
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αντίληψής σας για το επίπεδο που 

δοθεί στους συµµετέχοντες η 
και να γίνει ξεκάθαρο ότι τα 

ενσυναίσθηση και παρέχει 
τους ακούει και τους σέβεται. 

συγκεκριµένο περιβάλλον 
κατάστασή τους. Τέλος, δεν 

επιλογών της ανά κατηγορία - 
σελίδας και να γράψει τις 

αισθάνεται τη µεγαλύτερη και τη 

βάλουν τα στυλό τους κάτω 
σας κάνουν να αισθάνεστε 

δυσκολεύουν Αυτό σας δίνει τη 
καταστάσεις όπου αισθάνεστε 
που σας δυσκολεύουν». 

τρέχουσες ή τις µελλοντικές σας 
ασφαλές" σενάριο; 

τρεχουσών ή µελλοντικών σας 
ασφαλές" σενάριο; 

πώς έχετε αναπτύξει ήδη 
εργασίας, τη δουλειά σας 

πρακτικές στην αναζήτηση 

συµµετέχοντες να εργαστούν σε µικρές 
ασφάλεια» σε διάφορες 

Προτείνει τις ακόλουθες 

αναζήτηση εργασίας; 
της διαδικασίας; 
κατά τη δικτύωση; 



 

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

� Ποιες τοποθεσίες είναι πιο
� Ποιες πληροφορίες είναι πρέπων
� Ποιοι είναι οι τρόποι µε

αναζήτηση εργασίας χω

Εργασιακά καθήκοντα 

 

2. Μετά από συζήτηση, οι
υπόλοιπη οµάδα. Ο/Η Σύµβουλος

Η δικτύωση δηµιουργεί σχέσεις
διαδικασίας αναζήτησης εργασίας
επικοινωνίας καθώς και του βιογραφικού

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

� ∆ηµιουργήστε ένα λογαριασµό
εσείς µπορείτε να ελέγξετε
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
συνδυασµό µε έναν αριθµό
είναι επαγγελµατικό και

� Ενηµερώστε το βιογραφικό
χρησιµοποιώντας τη δηµόσια

� ∆ηµιουργήστε ένα ∆ίκτυο
έναν φίλο, ένα µέλος
δραστηριότητες δικτύωσης
ενέργειες, ώστε να γνωρίζουν
επιστρέψετε. 

Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
είναι αφιερωµένοι στη διασύνδεση
τρόπους αναζήτησης ευκαιριών
χρησιµοποιείτε αυτούς τους ιστότοπους

Social Media sites like Facebook, Linked In and others devoted to connecting people 
might be good ways to look for job opportunities, and you want to make sure you use 
these sites with safety in mind. 

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

� Αναζητήστε τον εαυτό
πληροφορίες σας στο
(webmasters) για να
διαθέσιµες. 

� Αποφύγετε να καταχωρίσετε
(συµπεριλαµβανοµένου
αριθµού τηλεφώνου και

� Εάν χρησιµοποιείτε
βεβαιωθείτε ότι οι δηµοσιεύσεις

� Μάθετε πώς µπορείτε
οποιονδήποτε ιστότοπο

δικτύωσης (Social media) 

τοποθεσίες είναι πιο χρήσιµες κατά την εύρεση εργασίας; 
πληροφορίες είναι πρέπων να µοιράζοµαι σε έναν ιστότοπο και ποιες

οι τρόποι µε τους οποίους µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εργασίας χωρίς να χρησιµοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους

συζήτηση, οι µικρές οµάδες µοιράζονται τα αποτελέσµατα
Ο Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής παρέχει τις ακόλουθες συµβουλές

δηµιουργεί σχέσεις. Η δηµιουργία σχέσεων αποτελεί σηµαντικό
αναζήτησης εργασίας. Αυτό συχνά οδηγεί στην ανταλλαγή
καθώς και του βιογραφικού σας σηµειώµατος. 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  

∆ηµιουργήστε ένα λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email
µπορείτε να ελέγξετε. Μην συµπεριλάβετε το επώνυµό σας στη

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας. Αντ΄ αυτού χρησιµοποιήστε τα αρχικά
συνδυασµό µε έναν αριθµό. Βεβαιωθείτε ότι αυτό που έχετε χρησιµο

επαγγελµατικό και κατάλληλο. 

Ενηµερώστε το βιογραφικό σας και απαντήστε στο ηλεκτρονικό
χρησιµοποιώντας τη δηµόσια βιβλιοθήκη ή κάποιο σπίτι φίλων σας

∆ηµιουργήστε ένα ∆ίκτυο Ασφαλείας για τον εαυτό σας επικοινωνώντας
ο ένα µέλος της οικογένειας ή έναν σύµβουλο σχετικά

δραστηριότητες δικτύωσης, τις συνεντεύξεις και άλλες προγραµµατισµένες
ώστε να γνωρίζουν πού βρίσκεστε, ποιον συναντάτε

κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Linked In
αφιερωµένοι στη διασύνδεση ανθρώπων µπορούν να αποτελέσουν
αναζήτησης ευκαιριών απασχόλησης. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε

αυτούς τους ιστότοπους µε γνώµονα την ασφάλεια. 

sites like Facebook, Linked In and others devoted to connecting people 
might be good ways to look for job opportunities, and you want to make sure you use 
these sites with safety in mind.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Αναζητήστε τον εαυτό σας στο «Google» για να δείτε πως εµφανίζονται
πληροφορίες σας στο ∆ιαδίκτυο. Επικοινωνήστε µε τους

για να καταργήσετε τις πληροφορίες που δεν θέλετε

Αποφύγετε να καταχωρίσετε τη διεύθυνση και άλλες προσωπικές
συµπεριλαµβανοµένου του ονόµατος, του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

τηλεφώνου και φωτογραφιών) σε δηµόσιους ιστότοπους
χρησιµοποιείτε Facebook, Linked In και άλλους δηµόσιους

βεβαιωθείτε ότι οι δηµοσιεύσεις σας είναι επαγγελµατικές και κατάλληλες
πώς µπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθµίσεις απορρήτου

οποιονδήποτε ιστότοπο καταχωρείτε στοιχεία. 
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ιστότοπο και ποιες όχι; 
να πραγµατοποιήσετε µία 
τους ιστότοπους; 

τα αποτελέσµατα µε την 
ακόλουθες συµβουλές:  

αποτελεί σηµαντικό µέρος της 
ανταλλαγή πληροφοριών 

email) που µόνο 
επώνυµό σας στη διεύθυνση 

χρησιµοποιήστε τα αρχικά σας σε 
που έχετε χρησιµοποιήσει 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
σπίτι φίλων σας. 

εαυτό σας επικοινωνώντας µε 
σύµβουλο σχετικά µε τις 
άλλες προγραµµατισµένες 

ποιον συναντάτε και πότε θα 

In και άλλοι, που 
να αποτελέσουν καλούς 
να βεβαιωθείτε όµως ότι 

sites like Facebook, Linked In and others devoted to connecting people 
might be good ways to look for job opportunities, and you want to make sure you use 

δείτε πως εµφανίζονται οι 
µε τους διαχειριστές 

που δεν θέλετε να είναι 

προσωπικές πληροφορίες 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, του 

ιστότοπους. 
άλλους δηµόσιους ιστότοπους, 

ς και κατάλληλες. 
ρυθµίσεις απορρήτου σε 



 

 

Εργασιακά καθήκοντα. Είναι
εαυτό σας και τον εργοδότη σας
σας κατά την εργασία σας, σε
ποια αποτελούν πρόβληµα για

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

� Καθορίστε τυχόν εµπόδια
να ρωτήσετε άµεσα σχετικά
αλλά πριν την αποδεχθείτε
απαιτήσεις της θέσης εργασίας

� Κατανοήστε ότι µια
ασφάλεια θα σας επιτρέψει
πράγµα που το θέλει και

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Είναι καλύτερο να είστε ξεκάθαροι και ειλικρινείς
τον εργοδότη σας σχετικά µε το εργασιακό περιβάλλον και τα
εργασία σας, σε ποια από τα καθήκοντα µπορείτε να ανταπεξέλθετε
πρόβληµα για σας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

Καθορίστε τυχόν εµπόδια για τον εαυτό σας εκ των προτέρων. Να
άµεσα σχετικά µε αυτά µετά την προσφορά της θέσης

πριν την αποδεχθείτε. Βεβαιωθείτε ότι µπορείτε να εκπληρώσετε
απαιτήσεις της θέσης εργασίας πριν από την αποδοχή της. 
Κατανοήστε ότι µια εργασία που ταιριάζει στις απαιτήσεις

θα σας επιτρέψει να εκπληρώσετε καλύτερα τα καθήκοντά
που το θέλει και ο εργοδότης σας. (Μεταβείτε στο Έντυπο

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

35 λεπτά (Αξιολόγηση : 10 λεπτά; Ανάλυση : 10 λεπτά
∆ηλώσεις - Οµιλία: 10 λεπτά; Συνοµιλία µε την οµάδα

Χαρτί και στυλό, εκτυπωµένα έντυπα  
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ξεκάθαροι και ειλικρινείς µε τον 
περιβάλλον και τα καθήκοντά 

µπορείτε να ανταπεξέλθετε και 

προτέρων. Να είστε έτοιµοι 
προσφορά της θέσης εργασίας, 
µπορείτε να εκπληρώσετε τις 

απαιτήσεις σας για την 
καλύτερα τα καθήκοντά σας, 

στο Έντυπο 2) 

Ανάλυση : 10 λεπτά; 
Συνοµιλία µε την οµάδα: 5 λεπτά)  



 

 

Έντυπο 1. Προτεραιότητα

 
Για τις ακόλουθες περιπτώσεις
Ουδέτερη ή Μη ασφαλής. Μη
στις σειρές µε την ένδειξη «Άλλο
 

Ασφαλής Ουδέτερη Μη
ασφαλής

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

 
 

Προτεραιότητα στην ασφάλεια: Αξιολόγηση της ασφάλειας

περιπτώσεις - καταστάσεις, σηµειώστε ένα X εάν αισθάνεστε
. Μη διστάσετε να προσθέσετε καταστάσεις συγκεκριµένες

ένδειξη Άλλο». 

Μη 
ασφαλής Περιπτώσεις - Καταστάσεις

Καταστάσεις αναζήτησης εργασίας  
Να αναφέρω τα προσωπικά µου στοιχεία στο
Να αναφέρω το εργασιακό µου ιστορικό στο
Ανταλλαγή συστάσεων µε έναν πιθανό εργοδότη
∆ικτύωση στο Facebook. 
∆ικτύωση στο LinkedIn. 
Να δίνω τα στοιχεία επικοινωνίας µου σε εκδηλώσεις
δικτύωσης.  
Να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις. 
Άλλο: 
Καταστάσεις µετακίνησης 
Οδηγώντας προς και από τη δουλειά  
Χρησιµοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Η εργασία µακριά από το σπίτι 
Η εργασία κοντά στο σπίτι 
Περπατώντας προς και από το αυτοκίνητό σου
Άλλο: 
Καταστάσεις εργασιακού περιβάλλοντος
Εργασία νυκτερινής βάρδιας. 
Εργασία σε κτίριο ασφαλείας. 
Εργασία σε κτίριο ανοιχτό προς το κοινό
∆ουλεύοντας σε ανοιχτό χώρο µε άλλους πάντα
∆ουλεύοντας µόνη σε ένα γραφείο. 
∆ουλεύοντας σε µια διαδροµή παράδοσης
Ανοίγοντας ή κλείνοντας ένα γραφείο, κατάστηµα
εστιατόριο. 
Χρησιµοποιώντας κάρτα εισόδου / εξόδου
Έχοντας ένα καθορισµένο πρόγραµµα. 
Έχοντας ένα ευέλικτο πρόγραµµα που αλλάζει
Απαντώντας στο τηλέφωνο. 
Άλλο: 
Καταστάσεις εργασιακών σχέσεων  
Ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων µε συναδέλφους
Ανάπτυξη φιλίας µε συναδέλφους. 
Εργασία µε κάποιον που µπορεί να γνωρίζει
Άλλο: 
Περιπτώσεις παιδικής φροντίδας 
Φύλαξη παιδιών από συγκεκριµένα άτοµα κατά
εργασίας 
Η παράδοση και η παραλαβή των παιδιών
Άλλο: 
Συνολικός αριθµός Χ σε κάθε στήλη  
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Αξιολόγηση της ασφάλειας 

εάν αισθάνεστε Ασφαλής, 
καταστάσεις συγκεκριµένες σε εσάς 

Καταστάσεις 

µου στοιχεία στο βιογραφικό µου.  
ιστορικό στο βιογραφικό µου.  

έναν πιθανό εργοδότη.  

επικοινωνίας µου σε εκδηλώσεις 

Μαζικής Μεταφοράς 

αυτοκίνητό σου. 

περιβάλλοντος 

προς το κοινό  
µε άλλους πάντα γύρω. 

παράδοσης.  
γραφείο, κατάστηµα ή 

εισόδου εξόδου  

πρόγραµµα που αλλάζει συνεχώς. 

συναδέλφους. 

µπορεί να γνωρίζει το παρελθόν σας. 

συγκεκριµένα άτοµα κατά τις ώρες 

παιδιών 



 

 

Έντυπο 2. Προτεραιότητα

Γράψτε τον συνολικό αριθµό των
εξελισσόµενη διαδικασία. Αυτό
 

Ασφαλής 
 
 
 
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας 
 
 
Γράψτε τις καταστάσεις της προηγούµενης
προσθέστε περισσότερες καταστάσεις
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
 
Γράψτε τις καταστάσεις της προηγούµενης
προσθέστε περισσότερες καταστάσεις
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Τι είναι χρήσιµο να θυµάστε για
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 

Προτεραιότητα στην ασφάλεια: Ανάλυση της ασφάλειας

συνολικό αριθµό των Χ σε κάθε στήλη. Λάβετε υπόψη ότι η ασφάλεια
διαδικασία Αυτό αποτυπώνει τη σχέση σας µε την ασφάλεια σήµερα

Ουδέτερη Μη ασφαλής

  

Μέσο επίπεδο ασφάλειας Χαµηλό επίπεδο

καταστάσεις της προηγούµενης σελίδας όπου αισθάνεστε το λιγότερο
περισσότερες καταστάσεις αν δεν αναφέρθηκαν). 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

καταστάσεις της προηγούµενης σελίδας όπου αισθάνεστε το µέγιστο
περισσότερες καταστάσεις αν δεν αναφέρθηκαν). 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

θυµάστε για την ασφάλεια, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
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Ανάλυση της ασφάλειας 
υπόψη ότι η ασφάλεια είναι µια 
ασφάλεια σήµερα. 

Μη ασφαλής 

ηλό επίπεδο ασφάλειας 

λιγότερο ασφαλής (ή 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

µέγιστο ασφαλής (ή 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

αυτής της διαδικασίας; 
…………………

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



 

 

Τεχνικές αναζήτησης

Εργαλείο
 

� Να γνωρίσουν την κατάσταση

� Να την αναλύσουµε κριτικά

� Να γνωρίσουν τις συνθήκες
εργαζοµένων. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Η αγορά εργασίας 

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
στη χώρα και την περιοχή της
τελευταίες δεκαετίες. 

Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες
Σύµβουλος/∆ιευκολυντής διανέµει
παραπέµπει διαδικτυακά σε
συµµετέχοντες να σκεφτούν

Ακολουθεί µια οµαδική συζήτηση

 

2. Συνθήκες εργασίας και δικαιώµατα

Ο/Η Σύµβουλος /∆ιευκολυντής
µία ένωση εργαζοµένων (π χ
συνθήκες εργασίας (τύποι συµβάσεων
των εργαζοµένων, τα δικαιώµατα
διακρίσεων στο χώρο εργασίας

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: ανάλυση αγοράς εργασίας

Εργαλείο 27. Η Αγορά Εργασίας 

ΣΤΟΧΟΙ 

γνωρίσουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας 

αναλύσουµε κριτικά και σε δοµικό πλαίσιο 

γνωρίσουν τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώµατα των

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

∆ιευκολυντής εξηγεί τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς
την περιοχή της επιζήσασας. Εξηγεί πώς η αγορά εργασίας

οι συµµετέχοντες µοιράζονται σε µικρές οµάδες
υκολυντής διανέµει εκτυπωµένες προσφορές εργασίας από
διαδικτυακά σε ιστοσελίδες προσφοράς εργασίας. Ζητά

σκεφτούν: «Τι απαιτεί η αγορά εργασίας και τι µου προσφέρει

οµαδική συζήτηση. 

εργασίας και δικαιώµατα εργαζοµένων  

∆ιευκολυντής προσκαλεί µια γυναίκα σε ένα Εργατικό
εργαζοµένων (π.χ. σύλλογος οικιακών βοηθών) για να συζητήσουν

εργασίας τύποι συµβάσεων, συλλογικές συµβάσεις κ.λπ.), τα
εργαζοµένων τα δικαιώµατα των εργαζοµένων γυναικών και για την προστασία

χώρο εργασίας. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

2 ώρες (1ο µέρος), 2 hours (2ο µέρος) 

Προσφορά εργασίας από µικρές αγγελίες εφηµερίδων
διαδίκτυο  
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ανάλυση αγοράς εργασίας 

δικαιώµατα των γυναικών 

χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας 
αγορά εργασίας άλλαξε τις 

µικρές οµάδες και ο/η 
εργασίας από εφηµερίδες ή 
εργασίας Ζητά από τους 
και τι µου προσφέρει;». 

ένα Εργατικό Κέντρο ή σε 
για να συζητήσουν τις 
κ λπ.), τα δικαιώµατα 

και για την προστασία των 

αγγελίες εφηµερίδων ή το 



 

 

Τεχνικές αναζήτησης

Εργαλείο
 

 

� Να µάθουν τι είναι το Βιογραφικό
� Να αρχίσουν να γράφουν

στη συνέχεια να βελτιωθεί
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Ο Συντονιστής εξηγεί ότι 
ένα βιογραφικό µε βάση τις
σηµείωµα που µπορούν να 

Ο Συντονιστής κάνει µια σύντοµη
Βιογραφικού Σηµειώµατος Στη
ακόλουθες επισηµάνσεις: 

• ∆εν είναι απαραίτητο να
εξυπηρέτηση  πελατών
να γράφετε την οικογενειακή
την ηλικία σας, τον
ταυτότητά σας: αν τα χρειάζονται

• Να είστε σύντοµοι (1 σελίδα

• Εάν δεν έχετε πολλή επαγγελµατική
σας, στις ικανότητές σας

• Εάν δεν έχετε προσόντα
εµπειρία  

• Εάν είστε µεγαλύτερης

Ο Συντονιστής δίνει στους
Σηµειώµατος και αφήνει χρονικό
Βιογραφικό 

Μετά ακολουθεί µια σύντοµη
κ.λ.π. 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας: Βιογραφικό

Εργαλείο 28. Γράφοντας το βιογραφικό σας

ΣΤΟΧΟΙ 

είναι το Βιογραφικό Σηµείωµα. 
να γράφουν το πρώτο τους Βιογραφικό Σηµείωµα, αυτό
να βελτιωθεί 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

εξηγεί ότι έχοντας ως βάση την ανάλυση που έκαναν για
µε βάση τις ικανότητες, τώρα θα γράψουν τώρα ένα

µπορούν να το χρησιµοποιήσουν για την αναζήτηση εργασίας

κάνει µια σύντοµη παρουσίαση των ξεχωριστών τµηµάτων
Σηµειώµατος. Στη συνέχεια δείχνει κάποια παραδείγµατα

απαραίτητο να προσθέσετε µια φωτογραφία, αλλά εάν εργάζεστε
πελατών, ίσως θα ήταν καλό να την προσθέσετε. ∆εν

γράφετε την οικογενειακή σας κατάσταση. ∆εν είναι απαραίτητο
ηλικία σας, τον τόπο γέννησής σας, την υπηκοότητα ή

σας αν τα χρειάζονται θα σας ρωτήσουν. 

σύντοµοι (1 σελίδα ή, αν έχετε µεγάλη εµπειρία, 2 σελίδες

έχετε πολλή επαγγελµατική εµπειρία, δώστε έµφαση στην
ικανότητές σας, ή στην εθελοντική σας εργασία 

τε προσόντα (πιστοποιηµένα), εστιάστε στην εργασιακή

µεγαλύτερης ηλικίας, εστιάστε στο δυναµικό σας χαρακτήρα

δίνει στους συµµετέχοντες το έντυπο µε το πρότυπο
και αφήνει χρονικό περιθώριο 30 λεπτά να γράψουν το

µια σύντοµη συζήτηση για να δούµε τι ήταν δύσκολο, τι

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ  
1.5 ώρα το λιγότερο 

∆ωµάτιο µε υπολογιστές, εκτυπωτή, έντυπα 
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εργασίας Βιογραφικό 

βιογραφικό σας 

Σηµείωµα, αυτό που µπορεί 

 
που έκαναν για να γράψουν 

γράψουν τώρα ένα βιογραφικό 
αναζήτηση εργασίας. 

ξεχωριστών τµηµάτων του 
παραδείγµατα. Κάνει τις 

αλλά εάν εργάζεστε στην 
προσθέσετε. ∆εν χρειάζεται 
είναι απαραίτητο να γράψετε 
υπηκοότητα ή τον αριθµό 

εµπειρία σελίδες) 

έµφαση στην εκπαίδευσή 

εστιάστε στην εργασιακή σας 

δυναµικό σας χαρακτήρα 

το πρότυπο Βιογραφικού 
γράψουν το δικό τους 

δύσκολο, τι ήταν ασαφές, 



 

 

Έντυπο Γράφοντας το Βιογραφικό

 

Ατοµικά Στοιχεία 

Όνοµα    …………………………………………………………………………

Επώνυµο  …………………………………………………………………………

∆ιεύθυνση …………………………………………………………………………

Τηλέφωνο …………………………………………………………………………

Email  …………………………………………………………………………

 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 

Εκπαίδευση (γενική ή επαγγελµατική

 

Επαγγελµατική Εµπειρία 

 

Γνώση Ξένων Γλωσσών 

 

Άλλου είδους εκπαίδευση

 

Ικανότητες 

 

Ενδιαφέροντα 

 

Συστάσεις (Συστατική επιστολή

 

 
 

Γράφοντας το Βιογραφικό Σηµείωµα: πρότυπο Βιογραφικού
Σηµειώµατος 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

γενική ή επαγγελµατική) 

 

εκπαίδευση 

Συστατική επιστολή) 
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πρότυπο Βιογραφικού 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 



 

 

Τεχνικές αναζήτησης

Εργαλείο 29. Προετοιµασία
 

 

� Να εξοικειωθούν µε τη δοµή
� Να προετοιµαστούν για

αξιολογούν την επίδοσή τους
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Προετοιµασία για τη συνέντευξη
Ο Συντονιστής εξηγεί το σκοπό
2 και 3 ή εξηγεί το περιεχόµενο

Η συνέντευξη είναι ο τρόπος διαδικασία
εργαζόµενος) µπορούν να συναντηθούν
λαµβάνετε µια πρόσκληση για

Η συνέντευξη µε τον εργοδότη
τρόπους επιλογής προσωπικού
κάποια στιγµή θα περάσεις από
Η συνέντευξη επιλογής είναι
που συνήθως όµως βοηθά και
δυνατότητα: 

• στον µεν εργοδότη να
αλλά και να αξιολογήσει

• σε µένα δε, να γνωρίσω
επιχείρησης, να παρουσιάσω
µου, να ανταποκριθώ
συγκεκριµένης θέσης

Ο Συντονιστής συζητά µε τους
Μπορεί να δώσει τις παρακάτω

- Τρόποι µε τους οποίους
ραντεβού ή ο εργοδότης

- Πριν από τη συνέντευξη
επιχείρησης, τον τοµέα
οποίο απευθύνεστε, όλα
πληροφορίες για το τι
πλησιάζετε. Επίσης να

συνοδευτική επιστολή

πιστοποιητικών εκπαίδευσης

                                               
20 Partly adapted from Step 
ERGANI / Women’s Centre of Karditsa)

αναζήτησης εργασίας: Συνεντεύξεις εργασίας

Εργαλείο Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας

ΣΤΟΧΟΙ 

εξοικειωθούν µε τη δοµή/µορφή και το σκοπό µιας συνέντευξης εργασίας
προετοιµαστούν για µια συνέντευξη εργασίας και να είναι

την επίδοσή τους µετά τη συνέντευξη 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

για τη συνέντευξη: πληροφορίες 
εξηγεί το σκοπό της συνέντευξης για εργασία και µοιράζει
το περιεχόµενο τους. 

είναι ο τρόπος/διαδικασία µε τον οποίο τα µέρη (εργοδότης
µπορούν να συναντηθούν και να εξοικειωθούν µεταξύ τους
πρόσκληση για συνέντευξη καλό είναι να προετοιµαστείτε σχετικά

τον εργοδότη, ή εκπρόσωπό του, ή από επιτροπή, είναι ένας
επιλογής προσωπικού. Αφού λοιπόν ψάχνεις για εργασία είναι

περάσεις από αυτή τη δοκιµασία. 
επιλογής είναι µια διαδικασία αξιολόγησης από πλευράς του
όµως βοηθά και τις δύο πλευρές (εργοδότη-υποψήφια) γιατί

εργοδότη να διευκρινίσει σηµεία του βιογραφικού µου σηµειώµατος
και να αξιολογήσει πλευρές της προσωπικότητάς µου. 

δε να γνωρίσω το περιβάλλον εργασίας, τον εργοδότη ή
είρησης να παρουσιάσω τον εαυτό µου και να πείσω για τις

ανταποκριθώ στις ανάγκες της επιχείρησης και στις απαιτήσεις
συγκεκριµένης θέσης εργασίας. 

συζητά µε τους συµµετέχοντες τα έντυπα και απαντά σε
τις παρακάτω συµβουλές: 

µε τους οποίους οργανώνεται µια συνέντευξη:  στο τηλέφωνο
ή ο εργοδότης καθορίζει τον τόπο, την ώρα και την ηµεροµηνία
τη συνέντευξη είναι καλό να γνωρίζεται:  τον τύπο και το

επιχείρησης τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, το όνοµα του
απευθύνεστε, όλα τα δυνατά σηµεία σας, όσο το δυνατό

πληροφορίες για το τι ακριβώς κάνει η εταιρεία, το όνοµα του
πλησιάζετε Επίσης, να έχετε µαζί σας ένα βιογραφικό σηµείωµα
συνοδευτική επιστολή, καθώς και αντίγραφα των διπλωµάτων

πιστοποιητικών εκπαίδευσης κλπ. 

        
Step D / Tool 2: Telephone communication - interview
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Συνεντεύξεις εργασίας20 

συνέντευξη εργασίας 1 

συνέντευξης εργασίας  
και να είναι σε θέση να 

και µοιράζει τα έντυπα 1, 

εργοδότης-
µεταξύ τους. Όταν 

προετοιµαστείτε σχετικά. 

επιτροπή είναι ένας από τους 
εργασία είναι σίγουρο ότι 

από πλευράς του εργοδότη 
υποψήφια) γιατί δίνει την 

βιογραφικού µου σηµειώµατος, 

τον εργοδότη ή στελέχη της 
πείσω για τις δυνατότητές 

επιχείρησης και στις απαιτήσεις της 

και απαντά σε ερωτήσεις. 

στο τηλέφωνο, µέσω 
και την ηµεροµηνία. 
τον τύπο και το µέγεθος της 
το όνοµα του ατόµου στο 
το δυνατό περισσότερες 

το όνοµα του ατόµου που 
βιογραφικό σηµείωµα και µια 

των διπλωµάτων και 

interview   (Source: 



 

 

- Πριν από τη συνέντευξη
αξεσουάρ, παραµένοντας

- Κατά τη διάρκεια της
να ανταλλάξετε χειραψία
για ερωτήσεις όπως γιατί

µισθό περιµένετε. 
- Μετά τη συνέντευξη θυµηθείτε

µια ηµεροµηνία για την
- Τα πιο συνηθισµένα λάθη

εργασίας είναι: να έχουµε
να συγκρίνουµε τον εαυτ
προβλήµατα.  

Εναλλακτικά ο συντονιστής
συνέντευξη εργασίας. 
 
2. Αξιολόγηση 
Ο Συντονιστής εξηγεί ότι δεν
πάει καλά. Μοιράζει το έντυπο
αναστοχασµού/προβληµατισµού
οποίο µπορούν να βελτιώσουν

  

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ 

 

 

τη συνέντευξη – ελέγξτε την εµφάνιση σας: ρούχα λεπτοµέρειες

παραµένοντας ήρεµη. 
διάρκεια της συνέντευξης θυµηθείτε: να παρουσιάσετε τον

ανταλλάξετε χειραψία, να καθίσετε αφού σας ζητηθεί, να προετοιµαστείτε
ερωτήσεις όπως: γιατί είστε εκεί, τι µπορείτε να κάνετε για την

συνέντευξη θυµηθείτε: να εκφράστε ευγνωµοσύνη και να
ηµεροµηνία για την µάθετε την απάντηση  

συνηθισµένα λάθη που κάνουµε όταν βρισκόµαστε σε µια
να έχουµε νευρικότητα, να µας διακρίνει έλλειψη αυτοκριτικής

συγκρίνουµε τον εαυτό µας µε άλλους υποψηφίους, να συζητάµε

συντονιστής µπορεί να προτείνει ένα παιχνίδι ρόλων

εξηγεί ότι δεν πρέπει να ανησυχούν εάν η πρώτη τους συνέντευξη
Μοιράζει το έντυπο 4 και σχολιάζει µε τους συµµετέχοντες τη

προβληµατισµού µετά από κάθε συνέντευξη και τον τρόπο
βελτιώσουν την απόδοσή τους 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ 

 

Έντυπα 
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ρούχα, λεπτοµέρειες, 

παρουσιάσετε τον εαυτό σας, 
ζητηθεί να προετοιµαστείτε 
κάνετε για την εταιρεία, τι 

ευγνωµοσύνη και να προσδιορίστε 

βρισκόµαστε σε µια συνέντευξη 
διακρίνει έλλειψη αυτοκριτικής, 

να συζητάµε προσωπικά 

παιχνίδι ρόλων µε θέµα µια 

πρώτη τους συνέντευξη δεν 
συµµετέχοντες τη διαδικασία 

και τον τρόπο  µε τον 



 

 

Έντυπο 1 Προετοιµασία

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ

 
Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται
προετοιµασία, θα προσπαθήσω να
εργασία ή αν δεν έχω περάσει
συµπεριφορά µου σε µια παρόµοια
 

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1 Είµαι σε θέση να τα συνδέσω

2 Έχω µαζέψει πληροφορίες

3 Κάνω ερωτήσεις κατά τη διάρκεια

4 Πριν την συνέντευξη προσπάθησα
 “τρέχουσα αξία” της συγκεκριµένης

5 Είµαι έτοιµη να παρουσιάσω
προηγούµενες θέσεις µε τρόπο

6 Είµαι έτοιµη να παρουσιάσω
την πρόσληψή µου. 

7 Ξέρω τα αδύνατά µου σηµεία
σηµεία κάνοντας τα πρώτα

8 Μπορώ να πείσω για τις
της συγκεκριµένης θέσης

9 Φεύγοντας από την συνέντευξη
έκβαση). 

10 Πριν την συνέντευξη έχω

 
Προσθέτω τα “ΝΑΙ” 
 
Αν έχω λιγότερα από 5 “ΝΑΙ
Χρειάζεται να εργαστώ περισσότερο
ακολουθούν θα µου φανούν πολύ
Αν έχω 5-8 “ΝΑΙ” 
Είµαι αρκετά προετοιµασµένη
προσεκτικά τα επόµενα κεφάλαια
Αν έχω 8 και πλέον “ΝΑΙ” 
Φαίνεται ότι γνωρίζω και ελέγχω
περίπτωση θα διαβάσω προσε
πρέπει να αποδείξω ότι είµαι η

Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας 
  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΘΑ ΠΑΙΞΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΑΝ ΘΑ ΚΕΡ∆ΙΣΩ

χρειάζεται σωστή προετοιµασία. Πριν όµως προχωρήσω
προσπαθήσω να απαντήσω στις παρακάτω ερωτήσεις. Αν ψάχνω
έχω περάσει ξανά από συνέντευξη, θα προσπαθήσω να

σε µια παρόµοια κατάσταση. 

να τα συνδέσω µε τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας. 

πληροφορίες για την επιχείρηση. 

ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. 

συνέντευξη προσπάθησα να µάθω για την 
αξία της συγκεκριµένης θέσης. 

να παρουσιάσω τους λόγους παραίτησης/αποχώρησής µου από
προηγούµενες θέσεις µε τρόπο θετικό. 

να παρουσιάσω σε συντοµία πως θα ωφεληθεί η εταιρεία από

αδύνατά µου σηµεία και µπορώ τα συσχετίσω µε τα δυνατά µου
κάνοντας τα πρώτα να φανούν όσο το δυνατόν πιο ασήµαντα. 

πείσω για τις δυνατότητές µου να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις
συγκεκριµένης θέσης. 

από την συνέντευξη µπορώ να αξιολογήσω   το αποτέλεσµα (ή

συνέντευξη έχω εντοπίσει τα θετικά / δυνατά µου σηµεία.  

από ΝΑΙ”  
εργαστώ περισσότερο όσον αφορά την προετοιµασία της συνέντευξης

φανούν πολύ χρήσιµα. 

προετοιµασµένη, αλλά µπορώ ακόµα να βελτιωθώ. Θα χρειαστεί
επόµενα κεφάλαια. 

γνωρίζω και ελέγχω την τεχνική της συνέντευξης. Ακόµα και
διαβάσω προσεκτικά αυτά που ακολουθούν. Γιατί; ∆ιότι κατά την

ότι είµαι η καλύτερη γι’ αυτή τη θέση εργασίας. 
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ΚΕΡ∆ΙΣΩ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

προχωρήσω στο κεφάλαιο 
ερωτήσεις Αν ψάχνω πρώτη φορά 
προσπαθήσω να φανταστώ την 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

    

    

    

    

αποχώρησής µου από     

η εταιρεία από     

τα δυνατά µου     

στις απαιτήσεις     

αποτέλεσµα (ή την     

    

της συνέντευξης. Αυτά που 

Θα χρειαστεί να διαβάσω 

Ακόµα και σ’ αυτή την 
∆ιότι κατά την συνέντευξη 



 

 

Έντυπο 2 Προετοιµασία
 
 Για να είµαι σωστά προετοιµασµένη
ερωτήµατα: 

1. Ερώτηση: «Τι θέλουν να
2. Ερώτηση: «Τι θέλω να µάθω
  

1Η ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ
Θέλουν να µάθουν: 

● Αν είµαι υπεύθυνη, δυναµική
● Αν τα προσόντα µου τα

απαιτήσεις της θέσης
φιλοσοφία της επιχείρησης

● Αν είµαι διατεθειµένη να
ώρες εργασίας, τους όρους

Όλα τα παραπάνω θα τα µάθουν
α) Κάνοντας ερωτήσεις
β) Αξιολογώντας την προσωπική
διάρκεια της συνέντευξης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ. 
 

Πιθανές ερωτήσεις που θα µου τεθούν
1. Ερωτήσεις σχετικές µε την

το αντικείµενο εργασίας
για το µέλλον κλπ.)  

2. Ερωτήσεις σχετικές µε την
3. Ερωτήσεις σχετικές µε

ενδιαφέροντά µου, τα σχέδιά
4. Ερωτήσεις σχετικές µε θέµατα
5. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

 
Για να απαντήσω πειστικά στις παραπάνω
● Να γνωρίζω τα δυνατά µου
ώστε τα αδύνατά µου σηµεία
ασήµαντα. 

● Χρειάζεται να γνωρίζω τις απαιτήσεις
πειστικό συσχετισµό των προσόντων
υποχρεώσεις, επιπλέον υποχρεώσεις

Εποµένως χρειάζεται να συγκεντρώσω
είναι δυνατόν, για αυτόν που θα
προβλέψω τις ερωτήσεις που θα
 
Η δηµιουργία εντυπώσεων 
Η εικόνα που θα σχηµατίσει κατά
παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο, γιατί
στην διάθεσή του (από το βιογραφικό
σχηµατίζουν οι άλλοι για µας προκύπτει

● Τα λεκτικά - Οι λέξεις που

Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας 

προετοιµασµένη χρειάζεται να είµαι σε θέση να απαντήσω

Τι θέλουν να µάθουν αυτοί για µένα»  
Τι θέλω να µάθω εγώ γι’ αυτούς» 

ΜΑΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 

υπεύθυνη, δυναµική, εργατική, αξιόπιστη... 
προσόντα µου, τα κίνητρά µου, η προσωπικότητά µου ανταποκρίνονται

της θέσης εργασίας αλλά και στις απαιτήσεις, στο πνεύµα
της επιχείρησης 
διατεθειµένη να κάνω υποχωρήσεις σε θέµατα που αφορούν

εργασίας τους όρους ασφάλισης κλπ. 
θα τα µάθουν: 

Κάνοντας ερωτήσεις 
Αξιολογώντας την προσωπική µου εµφάνιση και την συµπεριφορά

της συνέντευξης, δηλαδή από ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

που θα µου τεθούν 
σχετικές µε την σταδιοδροµία / εµπειρία µου (Που έχω εργαστεί

αντικείµενο εργασίας µου, γιατί έφυγα, από προηγούµενες εργασίες

σχετικές µε την εκπαίδευση / κατάρτισή µου.  
ικές µε την προσωπική µου ζωή (οικογενειακή µου κατάσταση

ενδιαφέροντά µου τα σχέδιά µου κλπ.)  
σχετικές µε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος  
αυτοαξιολόγησης  

πειστικά στις παραπάνω ερωτήσεις χρειάζεται:  
δυνατά µου σηµεία, να είµαι σε θέση να τα παρουσιάσω µε

αδύνατά µου σηµεία (π.χ. έλλειψη εµπειρίας) να φανούν όσο το

γνωρίζω τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, ώστε να µπορέσω
υσχετισµό των προσόντων µου µε τις απαιτήσεις αυτές (πλαίσιο εργασίας

επιπλέον υποχρεώσεις κλπ.) 
χρειάζεται να συγκεντρώσω στοιχεία για την επιχείρηση, αλλά και πληροφορίες

αυτόν που θα µου πάρει τη συνέντευξη, γιατί ίσως µε διευκολύνουν
ερωτήσεις που θα µου θέσει. 

σχηµατίσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο συνεντευκτής
σηµαντικό ρόλο, γιατί θα ενισχύσει ή θα αποδυναµώσει τα σηµεία

από το βιογραφικό, τις συστατικές επιστολές κ.ά.). Η
άλλοι για µας προκύπτει από δύο (2) ειδών µηνύµατα: 

Οι λέξεις που χρησιµοποιούµε 
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να απαντήσω σε δύο βασικά 

µου ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις στο πνεύµα και στην 

που αφορούν τον µισθό, τις 

συµπεριφορά µου κατά τη 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ 

Που έχω εργαστεί, ποιο ήταν 
προηγούµενες εργασίες, τα σχέδιά µου 

οικογενειακή µου κατάσταση, τα 

παρουσιάσω µε τέτοιο τρόπο 
φανούν όσο το δυνατόν πιο 

ώστε να µπορέσω να κάνω ένα 
αυτές πλαίσιο εργασίας, κύριες 

αλλά και πληροφορίες, αν 
ίσως µε διευκολύνουν να 

συνεντευκτής για µένα θα 
α σηµεία που έχει ήδη 

επιστολές κ ά.). Η εικόνα που 



 

 

● Τα µη λεκτικά - Η γλώσσα
 
Περισσότερα από τα µισά µηνύµατα
 
 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ λοιπόν
 το ντύσιµό µου 
 το χτένισµά µου 
 το βάψιµό µου 
 την τάξη & την καθαριότητα 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΟΧΙ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ

 
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΜΑΣ, Η ΦΩΝΗ
ΜΗΝΥΜΑ. ΕΑΝ ΟΧΙ, ΤΟ
ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ 
  
 
 

Η γλώσσα του σώµατός µας 

τα µισά µηνύµατα προέρχονται από την προσωπική µου εµφάνιση

ΠΡΟΣΕΞΩ λοιπόν: 

ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ 

                     ΠΡΕΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ
 τον τόνο της φωνής µου 
 την στάση του σώµατός µου
 τις κινήσεις των χεριών 
 τους διάφορους µορφασµούς
Και βέβαια τις ΛΕΞΕΙΣ που χρησιµοποιώ

Η ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ
ΟΧΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ
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προσωπική µου εµφάνιση. 

ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ: 

σώµατός µου 

µορφασµούς  
ΛΕΞΕΙΣ που χρησιµοποιώ  

ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΟ Ι∆ΙΟ 
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ, ΘΑ 



 

 

Έντυπο 3 Προετοιµασία
Συµβουλές, τι κάνω και
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ: 

1. Να είµαι συνεπής στην
διάρκεια της διαδροµής

2. Να είµαι ευγενής. Η ευγένεια
3. Να καθίσω άνετα µε µια
4. Να είµαι συγκεντρωµένη

(όχι επίµονα) και µε την
5. Να προσπαθήσω να κάνω

εχθρικός, αν είναι ηγετικός
προσπαθήσω να του δώσω

6. Αν χρειαστεί να διαφωνήσω
7. Να ξέρω τι θέλω. Να πείσω

ζητώ οτιδήποτε. 
8. Να τονίσω τα προσόντα

ζητώ. 
9. Να είµαι έντιµη και ειλικρινής

εµπιστοσύνη του συνοµιλητή
µου) 

10. Να κάνω ερωτήσεις αν µου
11. Αν χρειαστεί να σηµειώσω

άδεια. Γι’ αυτό χρειάζεται
12. Να διατηρώ την ψυχραιµία

είναι η έκβαση της συνέντευξης
ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ

1. ∆εν πρέπει να µασώ τσίχλα
2. ∆εν πρέπει να µιλώ γρήγορα
3. ∆εν πρέπει να απαντώ βιαστικά

µου µερικά δευτερόλεπτα
4. ∆εν πρέπει να κριτικάρω
5. ∆εν πρέπει να µιλώ πολύ

είναι να φλυαρώ άσκοπα
 
ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΓΩ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ

Θα θελήσω σίγουρα να µάθω για
• το ύψος του µισθού 
• το ωράριο εργασίας 
• την ασφάλιση 
• τις διάφορες παροχές
• τις ευκαιρίες κατάρτισης

 Τα σηµεία αυτά και κυρίως η διαπραγµάτευση
διαδικασίας. Γι’ αυτό χρειάζεται να γνωρίζω
συζητηθούν προς το τέλος της συζήτησης
πρόσληψή µου.  

Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας: 
Συµβουλές τι κάνω και τι όχι 

συνεπής στην ώρα της συνάντησης. Μπορώ από πριν να υπολογίσω

της διαδροµής συνυπολογίζοντας τα προσόντα και τις καθυστερήσεις
ευγενής Η ευγένεια αφήνει πάντα τις καλύτερες εντυπώσεις.
άνετα µε µια ελαφρά κλίση προς τα εµπρός 
συγκεντρωµένη στην συζήτηση. Να βλέπω τον συνοµιλητή

επίµονα και µε την έκφρασή µου να του δείχνω ότι παρακολουθώ τι
προσπαθήσω να κάνω µια εκτίµηση του συνοµιλητή µου, αν είναι

αν είναι ηγετικός ή όχι, αν θέλει να µιλά ή αν προτιµά να

προσπαθήσω να του δώσω την ευκαιρία να παίξει το ρόλο που θέλει. 
ρειαστεί να διαφωνήσω θα το κάνω µε προσοχή και ευγένεια. 

θέλω Να πείσω τον συνοµιλητή µου ότι ξέρω τι γυρεύω Να

τα προσόντα µου και να τα συσχετίσω µε τις απαιτήσεις

ειλικρινής. Οι υπερβολές και τα ψέµµατα µπορεί να
εµπιστοσύνη του συνοµιλητή µου (Να θυµάµαι αυτά που αναφέρω στο

ερωτήσεις αν µου δοθεί η ευκαιρία. 
χρειαστεί να σηµειώσω κάτι που θεωρώ σηµαντικό να το κάνω αφού

αυτό χρειάζεται να έχω µαζί µου ένα στυλό και ένα σηµειωµατάριο
την ψυχραιµία µου και να δείχνω αυτοπεποίθηση όποια κι

έκβαση της συνέντευξης. 
ΝΑ ΚΑΝΩ 
να µασώ τσίχλα 
να µιλώ γρήγορα 
να απαντώ βιαστικά στις ερωτήσεις που µου κάνουν (Θα δίνω
δευτερόλεπτα για να σκεφτώ και να οργανώσω την σκέψη µου
να κριτικάρω ποτέ άλλους ή προηγούµενους εργοδότες. 
να µιλώ πολύ. Όσο κακό είναι να απαντώ µε ένα ναι ή ένα

φλυαρώ άσκοπα. 

ΜΑΘΩ ΕΓΩ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ 

σίγουρα να µάθω για: 
 
 

διάφορες παροχές 
ευκαιρίες κατάρτισης 

κυρίως η διαπραγµάτευση του µισθού είναι τα πιο λεπτά σηµεία
χρειάζεται να γνωρίζω την “τρέχουσα αξία” της θέσης και να προσπαθήσω
τέλος της συζήτησης, αφού διερευνήσω τις προθέσεις της εταιρείας
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από πριν να υπολογίσω την 
καθυστερήσεις. 

εντυπώσεις. 

συνοµιλητή µου στα µάτια 
παρακολουθώ τι µου λέει. 

συνοµιλητή µου αν είναι φιλικός ή 
αν προτιµά να ακούει. Θα 

 

τι γυρεύω. Να µην πω ότι 

απαιτήσεις της θέσης που 

ψέµµατα µπορεί να κλονίσουν την 
αναφέρω στο βιογραφικό 

το κάνω αφού ζητήσω την 
ένα σηµειωµατάριο. 

αυτοπεποίθηση όποια κι αν φαίνεται να 

κάνουν Θα δίνω στον εαυτό 
την σκέψη µου). 

ένα ναι ή ένα όχι, άλλο τόσο 

πιο λεπτά σηµεία της όλης 
θέσης και να προσπαθήσω να 

ης εταιρείας για την 



 

 

Έντυπο 3 Προετοιµασία
Μετά τη συνέντευξη
  
ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

● Ποιες νιώθω ότι είναι
● Ήταν µια εµπειρία ευχάριστη
● Ο συνεντεύκτης ήταν
● Η διαδικασία ήταν δίκαιη
● Εάν όχι τι θα έπρεπε να
● Ποια θέµατα θίχτηκαν

  
Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΜΟΥ 

● Κατάφερα να είµαι (ή
● Μπόρεσα να δείξω ότι
● Ποια θέµατα (ερωτήσεις
● Ποιες ερωτήσεις µου φάνηκαν
● Τι εντύπωση νοµίζω ότι
● Τώρα που απάντησα σ

ερώτηση ακόµα η ίδι

 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

● Τι έµαθα από αυτή τη
● Αν χρειαστεί να ξαναυποβληθώ

βελτιώσω και πώς; 

  
Περίληψη 

● Αξιολογώ την απόδοσή
● Εντοπίζω τα σηµεία στα
● Ενηµερώνω τα άτοµα

απευθύνω τις ευχαριστίες
● Αν δεν µου προσφέρθηκε

 
∆ύσκολες ερωτήσεις 

1)   Πώς θα τα βολέψεις µε τα
2)   Πώς αντιµετωπίζεις το ενδεχόµενο
3)   Το θέµα της ηλικίας (αν εισέρχεσαι
4)   Αν είσαι διατεθειµένη/ος

 
 

 

Προετοιµασία για συνέντευξη εργασίας: 
συνέντευξη – η αξιολόγηση/εκτίµηση  

νιώθω ότι είναι οι πιθανότητες επιτυχίας; 
εµπειρία ευχάριστη, πιεστική, δυσάρεστη....; 

συνεντεύκτης ήταν φιλικός, ενδιαφέρων....; 
διαδικασία ήταν δίκαιη.... 

τι θα έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά και γιατί; 
θέµατα θίχτηκαν; 

Κατάφερα να είµαι (ή να φαίνοµαι) ήρεµη; 
να δείξω ότι γνωρίζω την επιχείρηση; 

θέµατα ερωτήσεις) µπόρεσα να προβλέψω και ποια όχι; 
ερωτήσεις µου φάνηκαν δύσκολες; Γιατί; 

εντύπωση νοµίζω ότι δηµιούργησα στον συνεντεύκτη; 
που απάντησα σ’ όλες τις παραπάνω ερωτήσεις είναι η απάντησή
ακόµα η ίδια; 

από αυτή τη συνέντευξη όσον αφορά την παρουσίαση του εαυτού
χρειαστεί να ξαναυποβληθώ σε παρόµοια διαδικασία ποια σηµεία

 

την απόδοσή µου στην συνέντευξη όσο γίνεται πιο έγκαιρα
τα σηµεία στα οποία χρειάζοµαι βελτίωση και σχεδιάζω πως θα

Ενηµερώνω τα άτοµα (αν υπάρχουν) που µε συνέστησαν για το αποτέλεσµα
τις ευχαριστίες µου. 

µου προσφέρθηκε τελικά η θέση προσπαθώ να µάθω µε ευγενικό

βολέψεις µε τα παιδιά σου (συνδυασµός µητέρας - εργαζόµενης
αντιµετωπίζεις το ενδεχόµενο γάµου / εργασίας. 

(αν εισέρχεσαι στην αγορά µετά από κάποια ηλικία
διατεθειµένη/ος να εργαστείς δοκιµαστικά χωρίς µισθό ή ασφάλιση
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είναι η απάντησή µου στην πρώτη 

παρουσίαση του εαυτού µου; 
διαδικασία ποια σηµεία χρειάζεται να 

πιο έγκαιρα.  
σχεδιάζω πως θα βελτιωθώ. 

συνέστησαν για το αποτέλεσµα και τους 

µάθω µε ευγενικό τρόπο γιατί;. 

εργαζόµενης). 

κάποια ηλικία)  
µισθό ή ασφάλιση. 



 

 

Εργαλείο
 
 

 

� Να εκπαιδεύσει τις συµµετέχουσες
συνεντεύξεις εργασίας  

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Σε κάθε επιζήσασα έχει δοθεί
ξεκινήσει µία συζήτηση στο
συνέντευξης  που µπορεί να ξεκινήσει

Οι συµµετέχοντες αφιερώνουν
ερωτήσεις και στη συνέχεια ο
να προετοιµάσουν τη δική τ

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Εργαλείο 30. My elevator pitch  

ΣΤΟΧΟΙ 

εκπαιδεύσει τις συµµετέχουσες στο πώς να παρουσιάζουν τον εαυτό
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

επιζήσασα έχει δοθεί ένα έντυπο µε µια λίστα συµβουλών για
συζήτηση στο ασανσέρ, όπου παράλληλα να αποτελεί
µπορεί να ξεκινήσει η συνέντευξη. 

συµµετέχοντες αφιερώνουν µερικά λεπτά για να εξοικειωθούν µε
στη συνέχεια ο/η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής τους αφήνει

προετοιµάσουν τη δική τους οµιλία. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
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παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε 

συµβουλών για το πώς να 
αποτελεί και κοµµάτι 

εξοικειωθούν µε τις διάφορες 
τους αφήνει 20 λεπτά για 



 

 

Έντυπο Η «κίνηση» του
 

Γεια το όνοµά µου είναι:  

 

Ψάχνω για (πλήρη απασχόλησης

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Με ενδιαφέρει περισσότερο

εταιρείες):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________

 

Μπορώ να παρέχω (αναφορά

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________

 

 

 

Συνεχίστε τη συζήτηση µε:  

 Ξέρετε µε ποιόν να µιλήσω

 Έχετε απορίες σχετικά µε το

 Πώς µπορώ να σας βοηθήσω

 

 

κίνηση» του ανελκυστήρα  

 

πλήρη απασχόλησης, προσωρινή απασχόληση, νέα θέση εργασίας

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________  

περισσότερο (συγκεκριµένος τύπος εργασίας, η βιοµηχανία

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________ 

αναφορά στις βασικές δεξιότητές σας):  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

µιλήσω, ο οποίος µπορεί να γνωρίζει ευκαιρίες εργασίας

σχετικά µε το τι ψάχνω;  

σας βοηθήσω?  
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νέα θέση εργασίας):  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

εργασίας η βιοµηχανία, οι 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

ευκαιρίες εργασίας;  



 

 

Εργαλείο
 

 

� Να «προσκαλέσει» τι
εµφάνισή τους και τις πιθανές
ύφος σε συνεντεύξεις εργασίας

 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

 

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
ότι το να προσέχουµε την επαγγελµατική
στις συνεντεύξεις εργασίας Οδηγεί
εµφάνιση. 

Τότε εξηγεί: "Τώρα που γνωρίσατε
εµφανίζεστε, ας γίνουµε δηµιουργικές
επαγγελµατική εµφάνιση, ακόµα
Οµάδα συζητήστε ιδέες στα πεδία

∆ιανέµει το έντυπο για την
συµµετέχοντες/ουσες να χωριστούν
επαγγελµατική τους εµφάνιση
παραδείγµατα για να ξεκινήσει

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Εργαλείο 31. Επαγγελµατική εµφάνιση

ΣΤΟΧΟΙ 

ις συµµετέχοντες να προβληµατιστούν σχετικά
τους και τις πιθανές συµβουλές βελτίωσης, ώστε να έχουν επαγγελµατικό

συνεντεύξεις εργασίας 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

∆ιευκολυντής συζητά µε τους/τις συµµετέχοντες/ουσες εάν
προσέχουµε την επαγγελµατική µας εµφάνιση αποτελεί σηµαντικό

συνεντεύξεις εργασίας. Οδηγεί µια συζήτηση για το τι θεωρούν επαγγελµατική

Τώρα που γνωρίσατε τις προσδοκίες σας και το πώς
γίνουµε δηµιουργικές στο πώς µπορούµε να αποκτήσουµε

εµφάνιση, ακόµα και όταν ο προϋπολογισµός µας είναι στενός
συζητήστε ιδέες στα πεδία που ακολουθούν. 

έντυπο για την επαγγελµατική εµφάνιση και ζητά
ουσες να χωριστούν σε οµάδες και να συζητήσουν τρόπους
τους εµφάνιση. Το έντυπο περιέχει βέλτιστες πρακτικές
να ξεκινήσει η συζήτηση. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

40 λεπτά 

Έντυπο 
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Επαγγελµατική εµφάνιση 

προβληµατιστούν σχετικά µε την 
έχουν επαγγελµατικό 

συµµετέχοντες ουσες εάν πιστεύουν 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 

τι θεωρούν επαγγελµατική 

και το πώς θέλετε να 
µπορούµε να αποκτήσουµε µία 

µας είναι στενός. Με την 

τά από τους/τις 
συζητήσουν τρόπους για την 
βέλτιστες πρακτικές και 



 

 

Έντυπο: Επαγγελµατική
 

Περιοχή - κατηγορία εµφάνισης

Ρούχα  

D Φρόντισε να είναι καθαρά

σιδερωµένα  

D Χρησιµοποίησε ένα σακάκι ή

D απέφυγε τα τζίν  

Μαλλιά / Μακιγιάζ  

D Να είστε απλή και καθαρή

D Αποφύγετε δυνατά αρώµατα

D Αποφύγετε την πρόσθετη επιδεκτικότητα

Κοσµήµατα  

D Το λιγότερο είναι περισσότερο

D Αποφύγετε την πρόσθετη επιδεκτικότητα

D χρειάζεσαι µόνο ένα ζευγάρι

Παπούτσια  

D Να είστε πρακτική  

D Αποφύγετε πολύ ψηλά τακούνια

D Αποφύγετε τα αθλητικά  

Τσάντα/Βιογραφικό/Επαγγελµατικές

Κάρτες  

D Φέρτε κάτι που να σας

οργανωµένη  

D Μην ανησυχείτε για το αν ταιριάζουν

 

 

 

Επαγγελµατική εµφάνιση 

κατηγορία εµφάνισης 
∆ηµιουργικές και οικονοµικά

αποτελεσµατικές ιδέες

να είναι καθαρά και 

ένα σακάκι ή πουλόβερ  

D ∆ανειστείτε από την αδελφή

D ____________________

D ____________________

και καθαρή 

δυνατά αρώµατα ή µυρωδιές 

πρόσθετη επιδεκτικότητα 

D Κάντε το µακιγιάζ δωρεάν

κατάστηµα καλλυντικών πριν

συνέντευξη  

D ____________________

D ____________________

είναι περισσότερο  

πρόσθετη επιδεκτικότητα  

ένα ζευγάρι σκουλαρίκια 

D Ψωνίστε σε κατάστηµα προσφορών

D ____________________

D ____________________

 

ψηλά τακούνια  

D Ψωνίστε σε κατάστηµα προσφορών

στις εκπτώσεις  

D ____________________

D ____________________

 

Βιογραφικό Επαγγελµατικές 

που να σας δείχνει 

για το αν ταιριάζουν 

D ∆ανειστείτε από µία φίλη

D ____________________

D ____________________
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∆ηµιουργικές και οικονοµικά 

αποτελεσµατικές ιδέες 

από την αδελφή σας  

____  

____  

µακιγιάζ δωρεάν σε ένα 

καλλυντικών πριν από τη 

____  

____  

κατάστηµα προσφορών 

____  

____  

κατάστηµα προσφορών / ή 

____  

____  

από µία φίλη  

____  

____  



 

 

ICT Ικανότητες 

Εργαλείο 32. Ο 

 

� Να παρέχει µια βασική εισαγωγή
 

Η 
 
Οι ακόλουθες τρεις υπο
εκπαιδευτικές συναντήσεις εάν
µπορεί να έχουν ήδη κάποιες ικανότητες

1. Γιατί να χρησιµοποιήσω Η

Είναι σηµαντικό να προσφέρουµε
δεν χρησιµοποιούσαν την προσοχή
να τονίσει ότι η δουλειά του έχει

Ο διαµεσολαβητής παρουσιάζει
(https://www.digitallearn.org/courses/why

- Οι υπολογιστές δεν είναι
- Είµαι συγκλονισµένος
-  Πώς να µείνετε ασφαλής

 
Αυτό το µάθηµα τελειώνει µε
στις ακόλουθες ερωτήσεις

- τα υπέρ και τα κατά τη
- συµπληρώστε τη Σειρά

είναι για σας να µάθετε
-  κλίµακα εµπιστοσύνης

µπορείτε να µάθετε να
 
Ανεξάρτητη εργασία: Ορίστε

-  Ορίστε δύο στόχους για
επόµενες δύο εβδοµάδες
εµπιστοσύνης σας και
Βεβαιωθείτε ότι έχετε
του στόχου 

 

2. Ξεκινώντας µε τη χρήση ενός

Σε αυτή τη συνεδρία οι µαθητές
χρησιµοποιήσουν ένα ποντίκι
Ο διαµεσολαβητής εµφανίζει τα
(https://www.digitallearn.org/courses/getting

                                               
 
 

 

 Η/Υ, γιατί και πως τον χρησιµοποιώ
ΣΤΟΧΟΙ 

µια βασική εισαγωγή σχετικά µε τον τρόπο χρήσης ενός 

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

υποκατηγορίες µπορούν να αναλυθούν σε
συναντήσεις, εάν είναι απαραίτητο (ορισµένές από τις συµµετέχ
ήδη κάποιες ικανότητες ΤΠΕ). 

χρησιµοποιήσω Η/Υ? 

να προσφέρουµε στους φοιτητές ιστορίες επιτυχίας για ανθρώπους
χρησιµοποιούσαν την προσοχή τους στους υπολογιστές. Ο διαµεσολαβητής

δουλειά του έχει βελτιωθεί χάρη στη χρήση του υπολογιστή

διαµεσολαβητής παρουσιάζει τα παρακάτω βίντεο 
https://www.digitallearn.org/courses/why-use-a-computer): 

υπολογιστές δεν είναι για µένα - 06: 00πµ. 
συγκλονισµένος - 05: 00µ. 
µείνετε ασφαλής - 04: 00πµ. 

τελειώνει µε µια άσκηση µέσω της οποίας οι µαθητές
ερωτήσεις: 21 

και τα κατά τη χρήση ενός υπολογιστή και του διαδικτύου
συµπληρώστε τη Σειρά Σηµασίας (Σε κλίµακα από 1 έως 10, πόσο

σας να µάθετε να χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή ή τον
εµπιστοσύνης (σε κλίµακα από 1 έως 10, πόσο σίγουροι είστε
να µάθετε να χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο

εργασία Ορίστε έναν στόχο 
δύο στόχους για τον εαυτό σας που µπορείτε να ολοκληρώσετε
δύο εβδοµάδες που θα σας µετακινήσουν προς την αύξηση

εµπιστοσύνης σας και µάθετε περισσότερα για τη χρήση ενός υπολογιστή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συµπεριλάβει ένα χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση

µε τη χρήση ενός Η/Υ 

συνεδρία οι µαθητές θα µάθουν τι είναι ο υπολογιστής και πώς
ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο. 

διαµεσολαβητής εµφανίζει τα παρακάτω βίντεο 
ps://www.digitallearn.org/courses/getting-started-on-a-computer) 
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τον χρησιµοποιώ 

χρήσης ενός υπολογιστή 

σε διαφορετικές 
ς συµµετέχουσες 

επιτυχίας για ανθρώπους που 
διαµεσολαβητής πρέπει 

του υπολογιστή 

µαθητές απαντούν 

διαδικτύου 
έως πόσο σηµαντικό 

υπολογιστή ή τον Intern) 
πόσο σίγουροι είστε ότι 

υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο;) 

να ολοκληρώσετε τις 
προς την αύξηση της 
χρήση ενός υπολογιστή. 
πλαίσιο για την ολοκλήρωση 

υπολογιστής και πώς να 



 

 

 
- Τι είναι ο υπολογιστής 02: 30 
- Το ποντίκι 05: 30 λεπτά. 
- Το πληκτρολόγιο 05: 30 λεπτά
- Θύρες 01: 30 λεπτά. 
 
3. Χρησιµοποιώντας έναν Η Υ
Είναι σηµαντικό να βεβαιωθείτε
πρώτα υποκείµενα. 
 
Ο διαµεσολαβητής εµφανίζει τα
(https://www.digitallearn.org/courses/using
- Τι είναι τα windows 10 
- Εργασία από την επιφάνεια εργασίας
- Αρχεία και φάκελοι 
- Εργασία µε παράθυρα 
- Αποθήκευση και κλείσιµο αρχείων
- ∆ιαγραφή αρχείων 
 
 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ  

 

 

υπολογιστής 02: 30 λεπτά. 
 

πληκτρολόγιο 05: 30 λεπτά. 

Χρησιµοποιώντας έναν Η/Υ 
να βεβαιωθείτε ότι οι µαθητές είναι ήδη εξοικειωµένοι

διαµεσολαβητής εµφανίζει τα ακόλουθα περιεχόµενα  
https://www.digitallearn.org/courses/using-a-pc-windows-10): 

την επιφάνεια εργασίας 

και κλείσιµο αρχείων 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
Προβολέας ή µια µεγάλη οθόνη για προβολή περιεχοµένου
βίντεο 

PC, προβολέας, flipchart, µαρκαδόροι 
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εξοικειωµένοι µε τα δύο 

προβολή περιεχοµένου 



 

 

Εργαλείο
 

 

�  Να παρέχει βασικές οδηγίες
απασχόλησης  

 
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 

1. Γενική αναζήτηση: Πώς

Ο διευκολυντής παρουσιάζει
αναζήτησης στο διαδίκτυο:

https://www.techrepublic.com/blog/10
internet-searching  
 

2.Αναζήτηση εργασίας 

Ο διευκολυντής εισάγει τους
περιοχή τους. 

Κάθε συµµετέχων περιηγείται
δυσκολίες που µπορεί να έχει
 

ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 
 
Υποστηρικτικό υλικό
Power Point: WeGo_searching
https://drive.google.com/drive/folders/0B7cuk1e6vMaJVUtnaVdUOWhERjg

Εργαλείο 33. Ψάχνοντας στο Internet

ΣΤΟΧΟΙ 

βασικές οδηγίες για την αναζήτηση στο διαδίκτυο, ειδικά

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

αναζήτηση: Πώς να ψάξετε αποτελεσµατικά στο διαδίκτυο

παρουσιάζει τις παρακάτω συµβουλές για τη βελτίωση
διαδίκτυο: 

https://www.techrepublic.com/blog/10-things/10-tips-for-smarter-more-

 

εισάγει τους κύριους ιστότοπους αναζήτησης εργασίας

συµµετέχων περιηγείται σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσα σε 30 λεπτά και
µπορεί να έχει. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
 

∆ωµάτιο µε PCs, beamer 

υλικό αναζήτησης στο Internet 
searching Internet  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7cuk1e6vMaJVUtnaVdUOWhERjg  
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Internet  

διαδίκτυο ειδικά για ευκαιρίες 

αποτελεσµατικά στο διαδίκτυο 

τη βελτίωση του τρόπου 

-efficient-

αναζήτησης εργασίας στη χώρα / 

σε λεπτά και εξηγεί τις 

  



 

 

Εργαλείο 34. Ασφαλής
 

Οι προτεινόµενες ασκήσεις σε
γυναίκες θύµατα συντροφικής

� να περιηγούνται στο διαδίκτυο
� να χρησιµοποιούν µε ασφάλεια

GPS 
� να αποφεύγουν τις χρεώσεις
� να χρησιµοποιούν µε ασφάλεια
� να αναγνωρίζουν ποια είναι

ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
1. Ο ρόλος και η χρήση των
οφέλη τους στη ζωή µας  
Ο Συντονιστής παρουσιάζει
παρουσίασης και κάνει ερωτήσεις

Σήµερα, τα µέσα κοινωνικής
τα χρησιµοποιούµε για να διατηρούµ
νέους φίλους. Εκτός αυτού
δείξουµε στον κόσµο αυτό που
Αυτά τα εργαλεία είναι όλα πολύ
µας; Πριν από λίγα χρόνια
απήχηση, αλλά σήµερα οι άνθρωποι
οτιδήποτε στην καθηµερινότητά
υπάρχει το YouTube; Γιατί οι
Facebook και το Twitter; Όταν
να δούµε τι συµβαίνει στον υπόλοιπο
µέσα από τα µέσα κοινωνικής
κοινωνικής δικτύωσης στην καθηµερινή
ιστότοπους των µέσων κοινωνικής
συνδεδεµένοι µε µια µεγαλύτερη
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης
σηµαντικές σχέσεις από τον
σχηµατίζονται εκεί. Λόγω των
δικτύωσης, υπάρχει µεγαλύτερη
σχέσεις. Η δεύτερη αρνητική
άνθρωποι (παιδιά, γυναίκες είναι
του κυβερνοχώρου. Μέσω των
τροµοκρατούν τα θύµατα ανώνυµα
τραύµατα στα άτοµα που
δικτύωσης είναι πολύ χρήσιµοι
τους και να έχουν πρόσβαση
αντίπερα όχθη, βρίσκεται και
εκτεθειµένες. 
 

Ασφαλής χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

ΣΤΟΧΟΙ 

ασκήσεις σε αυτή την κατηγορία θα σώσουν τη δυνατότητα
συντροφικής βίας: 

περιηγούνται στο διαδίκτυο µε ασφάλεια  
χρησιµοποιούν µε ασφάλεια τα Smartphone’s – π.χ. πως να απενεργοποιούν

αποφεύγουν τις χρεώσεις  
χρησιµοποιούν µε ασφάλεια τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αναγνωρίζουν ποια είναι τα πιο σηµαντικά πράγµατα που πρέπει να

πλοήγηση στο διαδίκτυο 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media
 

παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες µε τη µορφή
κάνει ερωτήσεις.  

κοινωνικής δικτύωσης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο
χρησιµοποιούµε για να διατηρούµε επαφή µε τους φίλους µας και να δηµιουργούµε

Εκτός αυτού, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένας
κόσµο αυτό που κάνουµε µέσω της δηµοσίευσης φωτογραφιών

εργαλεία είναι όλα πολύ χρήσιµα, αλλά µήπως ελέγχουν πάρα
λίγα χρόνια, τα Social µέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν
σήµερα οι άνθρωποι είναι σε θέση να τα χρησιµοποιούν
καθηµερινότητά τους. Γιατί οι άνθρωποι να αγοράσουν

Γιατί οι άνθρωποι να αγοράσουν εφηµερίδες όταν
 Twitter; Όταν ξυπνάµε, δεν χρειάζεται να βγούµε από το

συµβαίνει στον υπόλοιπο κόσµο. Όλα φαίνονται να γίνονται
σα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά, µήπως η επίδραση

δικτύωσης στην καθηµερινή µας ζωή είναι υπερβολική; Η περιήγηση
µέσων κοινωνικής δικτύωσης, µπορεί να σας κάνει να
µια µεγαλύτερη κοινότητα, αλλά αυτή η αίσθηση είναι ψεύτικη

κοινωνικής δικτύωσης µπορεί να µας δυσκολέψουν να διακρίνουµε
σχέσεις από τον πραγµατικό κόσµο και τις φυσιολογικές
εκεί Λόγω των σχέσεων που έχουµε δηµιουργήσει στα µέσα

υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να αποδυναµωθούν οι πιο ουσιαστικές
δεύτερη αρνητική επίδραση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

γυναίκες) είναι πολύ πιο ευαίσθητοι σε καταχρηστικές συµπεριφορές
κυβερνοχώρου Μέσω των µέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι ευκολότερο

τα θύµατα ανώνυµα και αυτό θα δηµιουργήσει βαθιά
άτοµα που κακοποιούνται. Οι ιστότοποι των µέσων
πολύ χρήσιµοι για τις εταιρείες να διατηρούν επαφή µε

έχουν πρόσβαση σε µερικές σηµαντικές πληροφορίες γι
βρίσκεται και µια αρνητική πλευρά: οι προσωπικές πληροφορίες
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κοινωνικής δικτύωσης 

σώσουν τη δυνατότητα στις 

πως να απενεργοποιούν το  

που πρέπει να κάνουν για 

Media) και τα 

µε τη µορφή διάλεξης ή 

σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας, 
µας και να δηµιουργούµε 

δικτύωσης είναι ένας τρόπος να 
δηµοσίευσης φωτογραφιών ή βίντεο. 

ελέγχουν πάρα πολύ τη ζωή 
δικτύωσης δεν είχαν τόση 
χρησιµοποιούν για σχεδόν 
να αγοράσουν CD όταν 

εφηµερίδες όταν υπάρχει το 
βγούµε από το κρεβάτι για 

φαίνονται να γίνονται ευκολότερα 
η επίδραση των µέσων 

υπερβολική; Η περιήγηση σε 
σας κάνει να αισθανθείτε 

αίσθηση είναι ψεύτικη. 
δυσκολέψουν να διακρίνουµε τις 

φυσιολογικές σχέσεις που 
δηµιουργήσει στα µέσα κοινωνικής 

αποδυναµωθούν οι πιο ουσιαστικές µας 
κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι οι 

καταχρηστικές συµπεριφορές 
δικτύωσης είναι ευκολότερο να 
δηµιουργήσει βαθιά πνευµατικά 

των µέσων κοινωνικής 
διατηρούν επαφή µε τους πελάτες 

πληροφορίες γι 'αυτούς. Στην 
προσωπικές πληροφορίες είναι 



 

 

Μερικά συγκλονιστικά δεδοµένα
● Κάθε φωτογραφία που
● Όταν σας αρέσει ένας

αρχίζει να χρησιµοποιεί
προσφορές. 

● Μπορούµε να πέσουµε
υπολογιστών µας. 

● Όταν είναι ενεργοποιηµένες
συσκευές, µπορούν να

2. Συµβουλές για την ασφαλή
(παρουσίαση) 

Ο Συντονιστής παρουσιάζει
παρουσίασης και κάνει ερωτήσεις

● Κοινωνική δικτύωση σηµαίνει
απευθείας σύνδεση (
που δεν πρέπει ποτέ
πληροφοριών µπορεί να
της ταυτότητάς σας έως
Αριθµό Κοινωνικής Ασφάλιση
ψηφίων), την ηµεροµηνία
τηλεφώνου (το τηλέφωνο
τόπο γέννησης. 

● Οι ιστότοποι κοινωνικής
περισσότερο έλεγχο στις
πρέπει να αποδεχτείτε
προστασίας προσωπικών
περιορίσετε το ποιο
πληροφοριών. 

● Θα ανεβάζατε το πλήρες
όχι. Θα ήταν πολύ εύκολο
πληροφορίες για να συµπληρώσουν
του ιστορικού εργασίας
ιστορικού των συνοµιλιών
απελευθερώσει από τις

● Είναι πολύ εύκολο να
χρησιµοποιώντας µια
συµπεριλαµβανοµένων
σηµαίνει ότι πρέπει
προέρχεται από ένα φίλο
µοιραστείτε πάρα πολλές

● ∆εν θα βάζατε ένα σηµείωµα
για το Σαββατοκύριακο
blogging, όπως το 
χαρακτηριστικά στο
κοινωνικής δικτύωσης
διαφορετικά δεν θα µεταδίδονταν
πληροφορίες ανεβάζετε
καταχρηστικούς σκοπούς

συγκλονιστικά δεδοµένα: 
φωτογραφία που ανεβάζετε στο facebook γίνεται ιδιοκτησία του

αρέσει ένας ιστότοπος ή κάνετε κράτηση διακοπών µέσα
χρησιµοποιεί τα δεδοµένα σας, στέλνοντας σας και άλλες

Μπορούµε να πέσουµε θύµατα παρακολούθησης µέσω της κάµερας

είναι ενεργοποιηµένες οι συντεταγµένες GPS στις τηλεφωνικές
µπορούν να µας εντοπίσουν µε ποσοστό επιτυχίας 100%.

για την ασφαλή χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες µε τη µορφή
κάνει ερωτήσεις.  

Κοινωνική δικτύωση σηµαίνει να ανοιχτείτε και να µοιραστείτε πληροφορίες
σύνδεση (online) µε άλλους, αλλά υπάρχουν κάποι
πρέπει ποτέ να µοιράζεστε ηλεκτρονικά. Η προστασία

πληροφοριών µπορεί να σας βοηθήσει να αποτρέψετε τα πάντα, από
ταυτότητάς σας έως τη σωµατική σας ασφάλεια. Ποτέ µην µοιράζεστε

Κοινωνικής Ασφάλισης (συµπεριλαµβανοµένων και των
την ηµεροµηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας

τηλεφώνου το τηλέφωνο της επιχείρησης µπορεί να αποτελεί εξαίρεση

ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν στους χρή
περισσότερο έλεγχο στις ρυθµίσεις απορρήτου. Μην θεωρήσετε

αποδεχτείτε τις ρυθµίσεις που σας προτείνονται. Ελέγξτε
προστασίας προσωπικών δεδοµένων για να δείτε τις επιλογές σας
περιορίσετε το ποιος µπορεί να δει διάφορες πτυχές των προσωπικών

ανεβάζατε το πλήρες βιογραφικό σας online για να το δουν όλοι
ήταν πολύ εύκολο για τους κλέφτες ταυτότητας να χρησιµοποιήσουν

πληροφορίες για να συµπληρώσουν µια αίτηση δανείου. Περιορίστε
ιστορικού εργασίας σας, σε ιστότοπους όπως το facebook. Η διαγραφή

των συνοµιλιών του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας µπορεί
απελευθερώσει από τις κακές εµπειρίες του παρελθόντος. 

να δηµιουργηθεί ένας ιστότοπος τύπου Facebook
χρησιµοποιώντας µια ψεύτικη ή µια ταυτότητα που µιµείται κάποιο
συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεων σε κακόβουλους ιστότοπους

ότι πρέπει να επαληθεύσετε ότι µια σελίδα που ισχυρ
προέρχεται από ένα φίλο ανήκει στην πραγµατικότητα στο άτοµο
µοιραστείτε πάρα πολλές πληροφορίες ή κάνετε κλικ σε συνδέσµους

βάζατε ένα σηµείωµα στην µπροστινή σας πόρτα λέγοντας
Σαββατοκύριακο ... Επιστρέφω τη ∆ευτέρα". Τα εργαλεία
όπως το Twitter που µπορείτε να µοιραστείτε το «Τι κάνω

χαρακτηριστικά στο Facebook, το LinkedIn και σε άλλες
κοινωνικής δικτύωσης καθιστούν εύκολη τη διαρροή των πληροφοριών

α µεταδίδονταν (σε φίλους ή ξένους). Να προσέχετε
πληροφορίες ανεβάζετε και κάποιοι θα µπορούσαν να τις χρησιµοποιήσουν
καταχρηστικούς σκοπούς. 
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γίνεται ιδιοκτησία του facebook. 
διακοπών µέσα από αυτόν, 
σας και άλλες παρόµοιες 

µέσω της κάµερας των 

στις τηλεφωνικές µας 
επιτυχίας 100%. 

κοινωνικής δικτύωσης 

µε τη µορφή διάλεξης ή 

µοιραστείτε πληροφορίες σε 
υπάρχουν κάποιες πληροφορίες 

Η προστασία αυτών των 
τα πάντα, από την κλοπή 
Ποτέ µην µοιράζεστε τον 

συµπεριλαµβανοµένων και των τελευταίων 4 
κατοικίας, τον αριθµό 

αποτελεί εξαίρεση) και τον 

στους χρήστες όλο και 
θεωρήσετε δεδοµένο ότι 

προτείνονται Ελέγξτε τις ενότητες 
επιλογές σας και για να 

πτυχές των προσωπικών σας 

να το δουν όλοι; Πιθανώς 
ταυτότητας να χρησιµοποιήσουν τις 

δανείου Περιορίστε τα στοιχεία 
 facebook. Η διαγραφή του 

υπολογιστή σας, µπορεί να σας 

Facebook ή LinkedIn 
µιµείται κάποιο πρόσωπο, 

κακόβουλους ιστότοπους. Αυτό 
σελίδα που ισχυρίζεται ότι 

πραγµατικότητα στο άτοµο αυτό, πριν 
σε συνδέσµους. 
πόρτα λέγοντας "Θα λείπω 

∆ευτέρα Τα εργαλεία µικρο-
µοιραστείτε το «Τι κάνω τώρα;», 

και σε άλλες ιστοσελίδες 
διαρροή των πληροφοριών που 
ξένους Να προσέχετε ποιες 

τις χρησιµοποιήσουν για 



 

 

● Είναι καλή ιδέα να αναζητήσετε
προφίλ σας όπως το βλέπουν
Κατανοήστε το πού εµφανίζεστε
εσάς και στη συνέχεια
συνήθειες σας. Μην ανησυχείτε
µία ή δύο φορές το µήνα

● Η αύξηση των τόπων κοινωνικής
να χρησιµοποιήσουν τις
αγαθά σε σας. Ποιες
σελίδας σας µπορούν
Facebook; Ελέγξτε την
λεπτοµέρειες για τον
απορρήτου που µπορείτε

● Η αποδοχή αιτηµάτων
να είναι επικίνδυνη. Το

 

3. Παιχνίδι ερωτήσεων για

Ο συντονιστής/τρια - σύµβουλος
των συµµετεχόντων. ∆ίνει στους
µεταξύ τους αυτά που µόλις έχουν
εκπαιδευτής παρουσιάζει τις ερωτήσεις
έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποφασίσει
απάντηση, ο συντονιστής σηµειώνει
σωστή απάντηση ισούται µε
 
Στο τέλος, θα πρέπει να µείνουν
και γίνει ανατροφοδότηση σε
τελική συζήτηση: Πως νιώσατε
καινούργιο; Ήταν χρήσιµες αυτές
θέλατε να συζητήσετε; 
 

4. ∆ηµιουργία λογαριασµού

Η δραστηριότητα έχει δύο
συµµετέχοντες, β) συζήτηση
τους νέους λογαριασµούς. Θα
Ήταν η προσέγγισή τους κ
συγκεκριµένης εκπαίδευσης;
 
 

ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΟΚΑ & ΠΟΡΟΙ 

 

 

καλή ιδέα να αναζητήσετε το όνοµά σας στο Google 
σας όπως το βλέπουν οι άλλοι στους ιστότοπους κοινωνικής

Κατανοήστε το πού εµφανίζεστε και ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιµες
στη συνέχεια, προσαρµόστε κατάλληλα το προφίλ, τις ρυθµίσεις
σας Μην ανησυχείτε, δεν είναι µαταιοδοξία να ψάχνε
φορές το µήνα. 
των τόπων κοινωνικής δικτύωσης σηµαίνει ότι οι ιστοσελίδες

χρησιµοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να διαφηµίζουν και
σας Ποιες πληροφορίες από το προφίλ σας ή το περιεχόµενο
σας µπορούν να συνδεθούν αυτόµατα, όπως οι εφαρµογές
Ελέγξτε την πολιτική απορρήτου του ιστοτόπου

λεπτοµέρειες για τον εαυτό σας µε σύνεση και ενεργοποιήστε κάθε
απορρήτου που µπορείτε να ελέγξετε. 

τηµάτων φίλιας από άτοµα που δεν γνωρίζουµε προσωπικά
επικίνδυνη. Το κάνετε συχνά αυτό; Υπό ποιες συνθήκες;

ερωτήσεων για την ασφαλή χρήση των κοινωνικών

σύµβουλος χωρίζει τις γυναίκες σε οµάδες ανάλογα µε
στους συµµετέχοντες 10 λεπτά χρόνο για να συζητήσουν

που µόλις έχουν µάθει. Επειτα, αρχίζει ο διαγωνισµός και
παρουσιάζει τις ερωτήσεις µία προς µία. Μετά από κάθε ερώτηση

δευτερόλεπτα για να αποφασίσει ποια είναι η σωστή απάντηση. Μετά
συντονιστής σηµειώνει πόσα σηµεία έχει κερδίσει κάθε οµάδα

ισούται µε 1 βαθµό 

πρέπει να µείνουν 10 λεπτά, προκειµένου η οµάδα να µοιραστεί
ανατροφοδότηση σε σχέση µε όσα ένιωσαν. Παραδείγµατα ερωτήσεων

Πως νιώσατε; Είστε πιο ενηµερωµένοι/ες τώρα Μάθατε
Ήταν χρήσιµες αυτές οι πληροφορίες;  Γιατί;  Υπάρχει κάτι

λογαριασµού στο  Facebook/Twitter/Youtube  

δραστηριότητα έχει δύο µέρη: α) δηµιουργία προσωπικών προφίλ
συζήτηση για το αν έχουν παρατηρήσει κάτι νέο ενώ

λογαριασµούς. Θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν στην
τους κατά κάποιον βαθµό διαφορετική, µετά την ολοκλήρωση

εκπαίδευσης; 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ 
2 ώρες  

Η/Υ, beamer, Power Point,  Laptop ή Smartphone
για τους συµµετέχοντες, έντυπα  
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 και να δείτε το 
ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες για 

προφίλ τις ρυθµίσεις και τις 
να ψάχνετε το όνοµά σας 

ότι οι ιστοσελίδες θέλουν 
διαφηµίζουν και να πωλούν 
σας ή το περιεχόµενο της 
όπως οι εφαρµογές του 
ιστοτόπου, δηµοσιεύστε 

ενεργοποιήστε κάθε ρύθµιση 

γνωρίζουµε προσωπικά µπορεί 
συνθήκες; 

κοινωνικών  

οµάδες ανάλογα µε τον αριθµό 
χρόνο για να συζητήσουν 
διαγωνισµός και ο 
από κάθε ερώτηση η οµάδα 
απάντηση. Μετά από κάθε 

κερδίσει κάθε οµάδα. Κάθε 

µοιραστεί απόψεις 
Παραδείγµατα ερωτήσεων για την 

ενηµερωµένοι ες τώρα; Μάθατε κάτι 
Υπάρχει κάτι άλλο που θα 

προσωπικών προφίλ από τους 
κάτι νέο ενώ δηµιουργούν 
απαντήσουν στην ερώτηση: 
µετά την ολοκλήρωση της 

Smartphone’s ή  tablets  



 

 

Έντυπο Παιχνίδι ερωτήσεων

 

Ερωτήσεις: 

- Υπάρχει τρόπος επαληθεύσετε

- Είναι σηµαντικό να τροποποιήσετε

- Τα πέντε πράγµατα που δεν

- Θα γράφατε όλους τους κωδικούς

σας λογαριασµό, τον αριθµό

ασφάλισης σε ένα σηµείο του

εύκολα να τα αποθηκεύσετε

- Θα µοιραζόσασταν την ηµεροµηνία

αριθµό τηλεφώνου στο λογαριασµό

-  Αν κάποιος φίλος σας ζητήσει

διαδίκτυο (µέσω skype ή

- Είστε υποχρεωµένοι να δεχτείτε

στην οποία κάνετε κράτηση

-  Για ποιους λόγους οι χρήστες

πληροφορίες που έχετε µοιραστεί

- Μπορεί κάποιος να πάρει δάνειο

- Μπορούν οι ιστοσελίδες να

την πώληση προϊόντων σε σας

- Θεωρείτε επικίνδυνο να δεχτείτε

πραγµατικά δεν ξέρετε; 

- Τι πρέπει να περιλαµβάνει
 

ερωτήσεων για ασφαλή χρήση στο διαδίκτυο

επαληθεύσετε ποιος µπορεί να δει τις αναρτήσεις σας

σηµαντικό να τροποποιήσετε τις ρυθµίσεις απορρήτου σας;  

πράγµατα που δεν πρέπει ποτέ να µοιραστείτε στο facebook

όλους τους κωδικούς πρόσβασης, τους αριθµούς PIN, τον τραπεζικό

λογαριασµό τον αριθµό της πιστωτικής σας κάρτας και τον αριθµό

ένα σηµείο του τηλεφώνου / υπολογιστή σας, ώστε να µπορείτε

αποθηκεύσετε; 

µοιραζόσασταν την ηµεροµηνία γέννησής σας, τη διεύθυνση κατοικίας

τηλεφώνου στο λογαριασµό των µέσων κοινωνικής δικτύωσης

φίλος σας ζητήσει να του στείλετε τα προσωπικά σας στοιχεία

ή facebook) θα το κάνατε;  

υποχρεωµένοι να δεχτείτε οποιεσδήποτε ρυθµίσεις σας προτείνει

κάνετε κράτηση; 

λόγους οι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις προσωπικές

που έχετε µοιραστεί στο facebook; 

πάρει δάνειο, προσποιούµενος ότι είστε εσείς; 

ιστοσελίδες να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες σας για την

προϊόντων σε σας; 

επικίνδυνο να δεχτείτε αιτήµατα φιλίας στο facebook από ανθρώπους

 

περιλαµβάνει ένας ασφαλέστερος κωδικός πρόσβασης; 
 

155 

χρήση στο διαδίκτυο  

αναρτήσεις σας; 

facebook είναι;  

, τον τραπεζικό 

και τον αριθµό κοινωνικής 

ώστε να µπορείτε 

διεύθυνση κατοικίας σας ή τον 

δικτύωσης; 

προσωπικά σας στοιχεία στο 

σας προτείνει η τοποθεσία 

χρησιµοποιήσουν τις προσωπικές 

πληροφορίες σας για την εµπορία και 

από ανθρώπους που 

;  



 

 

Tool 35. Μελέτη

 

� Να δείξουµε στις γυναίκες
� Να κατανοήσουν πώς να διακρίνουν

πραγµατική 
� Να τις κάνει να συνειδητοποιήσουν

συνέντευξη για µια ψεύτικη

 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Ο Συντονιστής παρουσιάζει το
υλικό, έχοντας συµπεριλάβει
σε εθνικό επίπεδο (προετοιµασµένα
διαδίκτυο, τις εφηµερίδες ή
παρουσιαστεί µέσω βίντεο ή σε
πρέπει να παιχτεί στους εκπαιδευόµενους
γραπτή, παρουσιάζεται από τον

Μια άλλη επιλογή είναι να χωρίσετε
να διαβάσουν διάφορες ψεύτικες
συµµετέχοντες 10 λεπτά χρόνο
να παρουσιάσει την περίπτωσή

Η άσκηση πρέπει να ο
συµµετέχοντες θα πρέπει να κάνουν
προσφορά εργασίας είναι ψεύτικη

 

ΧΡΟΝΟΣ
 

ΧΡΟΝΟΣ 20 

ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ PC, beamer

 

 

Μελέτη περίπτωση: ψεύτικη προσφορά
εργασίας 

ΣΤΟΧΟΙ 

στις γυναίκες τον πραγµατικό κίνδυνο ψεύτικων προσφορών
κατανοήσουν πώς να διακρίνουν την ψεύτικη προσφορά εργασίας από

να συνειδητοποιήσουν ποιες είναι οι συνέπειες της πρόσκλησης
για µια ψεύτικη προσφορά εργασίας  

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ 

παρουσιάζει το περιεχόµενο του Power Point, από το υποστηρικτικό
συµπεριλάβει και µερικά παραδείγµατα ψεύτικων προσφορών

επίπεδο προετοιµασµένα εκ των προτέρων).  Μπορεί να
εφηµερίδες ή τις τηλεοπτικές εκποµπές. Η υπόθεση

µέσω βίντεο ή σε γραπτή µορφή. Σε περίπτωση που πρόκειται
παιχτεί στους εκπαιδευόµενους. Σε περίπτωση που η πληροφορία

παρουσιάζεται από τον εκπαιδευτή.  

επιλογή είναι να χωρίσετε τις γυναίκες σε οµάδες και να τους δώσετε
διάφορες ψεύτικες προσφορές εργασίας. ∆ώστε ενδιάµεσα
λεπτά χρόνο για να συζητήσουν. Μετά από αυτό, κάθε

την περίπτωσή της µπροστά στους άλλους.  

πρέπει να ολοκληρωθεί µε οµαδική συζήτηση κατά την
θα πρέπει να κάνουν µια λίστα µε όλα τα στοιχεία που δείχνουν

εργασίας είναι ψεύτικη 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ & ΠΟΡΟΙ 

20 λεπτά 

PC, beamer 
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ψεύτικη προσφορά 

ψεύτικων προσφορών εργασίας 
προσφορά εργασίας από την 

συνέπειες της πρόσκλησης σε 

από το υποστηρικτικό 
ψεύτικων προσφορών εργασίας 

Μπορεί να τα βρει στο 
Η υπόθεση µπορεί να 
που πρόκειται για βίντεο, 
που η πληροφορία είναι 

και να τους δώσετε χρόνο 
∆ώστε ενδιάµεσα στους 
αυτό κάθε οµάδα πρέπει 

συζήτηση κατά την οποία οι 
στοιχεία που δείχνουν ότι µια 



 

 

Επιχειρηµατικότητα

Εργαλείο 36. Αξιολόγηση
 

� Να ενθαρρύνει τις γυναίκες
Συντρόφων, να αρχίσουν να

� Να αξιολογήσει τη δηµιουργική
καταλάβει αν είναι έτοιµη

� Να υποστηρίξει τη διαδικασία
αυτές να αρχίσουν να
αυτοεκτίµησή τους και  χτίζοντας

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Είµαι δηµιουργική; Έχω

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
αξιολογήσουν τον εαυτό τους
στην απάντηση "µερικές φορές
στην απάντηση "ποτέ". 

Έπειτα τους εξηγεί το νόηµα της
να µοιραστούν το αποτέλεσµα

25 - 30 βαθµοί - αισθάνεστε ότι
20 - 24 βαθµοί - νοµίζετε ότι είστε
15 - 19 βαθµοί - αισθάνεστε ότι
Κάτω από 15 βαθµοί - δεν βλέπεις

2. Πρέπει να είµαστε " πρωτοπόροι
επιχείρηση; Ένα παράδε

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
κατ 'ανάγκη την επινόηση
εφεύρεση είναι µόνο µια
διαφορετικά, αναζητά τις ευκαιρίες
πειραµατιστεί και να εφαρµόσει
επιχειρήσεις µπορεί να έχει πολλές

ΤΙ? - Αναβάθµιση του τύπου
µπορεί να είναι η εφαρµογή µιας
ένα προϊόν, ένα νέο στυλ, ένα

Παράδειγµα: Η «Α» και
µοναδικό στη χώρα.

ΣΕ ΠΟΙΟΝ; - Μια καινοτόµος
να είµαστε καινοτόµοι προς
ειδικά ενδιαφέροντα και οι ανάγκες
της ζωής, τον τρόπο ζωής τον
τοποθεσία.  

Επιχειρηµατικότητα 

Αξιολόγηση της δηµιουργικότητας και καινοτοµία

ΣΤΟΧΟΙ 

ενθαρρύνει τις γυναίκες που επιβιώσαν από τη Βία µεταξύ
να αρχίσουν να σκέφτονται δηµιουργικά. 

αξιολογήσει τη δηµιουργική στάση της γυναίκας και να τη
είναι έτοιµη να ακολουθήσει επιχειρηµατική πορεία. 

υποστηρίξει τη διαδικασία ενδυνάµωσης µε τέτοιο τρόπο ώστε
αρχίσουν να βγαίνουν από τις βίαιες σχέσεις, οικοδοµώντας
τους και  χτίζοντας εµπιστοσύνη στις δυνατότητές τους

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

δηµιουργική; Έχω δηµιουργική προσέγγιση;  

∆ιευκολυντής διανέµει στις γυναίκες το Έντυπο 1 και
τον εαυτό τους βάζοντας: 3 βαθµούς στην απάντηση "πάντα
µερικές φορές", 1 βαθµούς στην απάντηση "σπάνια" και

νόηµα της βαθµολογίας. Είναι στην κρίση του αν θα
αποτέλεσµα της καθεµίας µε την υπόλοιπη οµάδα: 

αισθάνεστε ότι η συµπεριφορά σας είναι δηµιουργική 
νοµίζετε ότι είστε ήδη δηµιουργική και έτοιµη να συνεχίσετε
αισθάνεστε ότι πρέπει να αναπτύξετε τη δηµιουργική σας

δεν βλέπεις τον εαυτό σου ως δηµιουργικό πρόσωπο

είµαστε " πρωτοπόροι" για να ξεκινήσουµε µια επιτυχηµένη
Ένα παράδειγµα: Μια επιχείρηση καθαρισµού  

∆ιευκολυντής εξηγεί ότι το να είναι κανείς καινοτόµος
επινόηση ή την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος τεχνολογίας
µόνο µια µορφή της καινοτοµίας. Ο πρωτοπόρος

αναζητά τις ευκαιρίες µε ανοιχτά µάτια και νου, δεν
και να εφαρµόσει διαφορετικές προσεγγίσεις. Η καινοτοµία

µπορεί να έχει πολλές µορφές και να απαντήσει σε ορισµένες

του τύπου των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουµε
εφαρµογή µιας νέας προσέγγισης στην παραγωγή, ένα νέο

νέο στυλ, ένα νέο µέγεθος ή σχήµα.  

Η Α» και η «Λ» εκδίδουν ένα γυναικείο περιοδικό
χώρα. 

Μια καινοτόµος προσέγγιση προς µια εξειδικευµένη αγορά
καινοτόµοι προς την οµάδα που υπηρετούµε – έχουµε στόχο

ντα και οι ανάγκες των ανθρώπων αλλάζουν µε την ηλικία
τρόπο ζωής, τον πολιτισµό, το εισόδηµα, τη γεύση, τις αξίες
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δηµιουργικότητας και καινοτοµία 

Βία µεταξύ Ερωτικών 

και να τη βοηθήσει να 

τρόπο ώστε οι γυναίκες 
σχέσεις οικοδοµώντας την 

δυνατότητές τους. 

Έντυπο 1 και τους ζητά να 
απάντηση πάντα", 2 βαθµούς 

σπάνια" και 0 βαθµούς 

κρίση του αν θα τους ζητήσει 

η να συνεχίσετε 
δηµιουργική σας σκέψη 

δηµιουργικό πρόσωπο. 

ξεκινήσουµε µια επιτυχηµένη 

καινοτόµος, δεν σηµαίνει 
προϊόντος τεχνολογίας. Η 
πρωτοπόρος σκέφτεται 

και νου, δεν φοβάται να 
προσεγγίσεις Η καινοτοµία στις 

σε ορισµένες ερωτήσεις: 

που προσφέρουµε. Αυτό 
παραγωγή, ένα νέο χρώµα σε 

περιοδικό, το οποίο είναι 

εξειδικευµένη αγορά. Μπορούµε 
έχουµε στόχο, επειδή τα 
µε την ηλικία, το στάδιο 
γεύση, τις αξίες και την 



 

 

Παράδειγµα: Η «Χ
διακοπών για άτοµα µε

ΠΩΣ; - Μια καινοτόµος προσέγγιση
στον τρόπο µε τον οποίο οργανώνεται
υλικό για την παραγωγή του προϊόντος
προϊόντος. Μπορούµε να αλλάξουµε

Παράδειγµα: Ο τρόπος
µεταφορά των αποσκευών

premestva-da-jivee-
transportira-veshtit

ΠΟΤΕ; - Μια καινοτόµος
Οποιεσδήποτε αλλαγές που
προβλεπόµενα «κρίσιµα σηµεία

Παράδειγµα: Ένα γραφείο
τη νύχτα και κατά τη
διευθυντές θεάτρου) να

ΠΟΥ; - Μια καινοτόµος προσέγγιση
Μήπως η αλλαγή έδρας της επιχείρησης
της τεχνολογίας επιτρέπει στους
εργάζονται σε τοποθεσίες µακρ

Παράδειγµα: Η «Β. Α
ένα από τα µεγάλα σουπερµάρκετ

ΓΙΑΤΙ; - Αν κοιτάξουµε
προβλήµατα που υπάρχουν µπορούν
Προκειµένου µια ιδέα να είναι
δηµιουργεί κάποιες ανάγκες

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
της δραστηριότητας " Εταιρεία
παραπάνω ερωτήσεων και το
µία κόλλα χαρτί τις ιδέες τους
φυσικά δεν είναι αναµενόµενο

3. Χαρτογραφώντας ιδέες

Ο/Η Σύµβουλος / ∆ιευκολυντής
ιδεών για να ελέγξουν το αναπτυξιακό
µπορεί να εφαρµόσει τη µέθοδο
σχηµατίσουν οµάδες των τεσσάρων
από κοινού µία ιδέα για
περισσότερες ιδέες. Μόλις αναπτυχθούν
κάθε οµάδα θα παρουσιάσει
όλων των οµάδων. 
 

ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 4 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ Φύλλα

 

Η «Χ» και η «Τ» ειδικεύονται στην οργάνωση

άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

καινοτόµος προσέγγιση στη δηµιουργία και την προσφορά της
τον οποίο οργανώνεται η επιχείρησή σας. Μπορούµε να αλλάξουµε
παραγωγή του προϊόντος µας εισάγοντας τη χρήση ενός ανακυκλωµένου

Μπορούµε να αλλάξουµε την τιµή ή τη µέθοδο παράδοσης.  

Ο τρόπος µε τον οποίο µια ιαπωνική εταιρεία
των αποσκευών σας σε µια νέα κατοικία: http://bgkef.

-v-drug-grad-Shte-ostanete-izumeni-kogato-vidite
veshtit  

καινοτόµος προσέγγιση που συνδέεται µε το χρονικό
αλλαγές που σχετίζονται µε τις εποχές, τον κύκλο ζωής
κρίσιµα σηµεία», τα εφάπαξ συµβάντα µπορεί να γίνουν σηµαντικά

Ένα γραφείο δακτυλογραφήσεων προσφέρει τις υπηρεσίες
κατά τη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας στους πελάτες

θεάτρου) να έχουν τροποποιήσει έγγραφα νωρίς την επόµενη

καινοτόµος προσέγγιση που συνδέεται µε τον χρησιµοποιούµενο
έδρας της επιχείρησης δηµιουργεί µια νέα ευκαιρία; Η
επιτρέπει στους ανθρώπους να εργάζονται από το

τοποθεσίες µακριά από τους πελάτες τους.  

Η «Β. Α.» ανοίγει ένα νηπιαγωγείο σε ένα ασυνήθιστο
µεγάλα σουπερµάρκετ της πόλης.  

κοιτάξουµε γύρω µας, θα διαπιστώσουµε ότι ορισµένα
υπάρχουν µπορούν να επιλυθούν µέσω της επιχειρηµατικής
ιδέα να είναι επιτυχής, πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες

κάποιες ανάγκες!  

∆ιευκολυντής διερευνά µε όλους τους συµµετέχοντες το
Εταιρεία καθαρισµού" , χρησιµοποιώντας τις απαντήσεις

ερωτήσεων και το Έντυπο 2. Καλεί τις γυναίκες να γράψουν
τις ιδέες τους. Κάθε επιχείρηση ξεκινάει (πηγάζει) από µια
αναµενόµενο ότι κάθε ιδέα θα µπορούσε να καταλήξει σε

Χαρτογραφώντας ιδέες  

∆ιευκολυντής ζητά από τις γυναίκες να κάνουν τον δικό
ελέγξουν το αναπτυξιακό δυναµικό τους. Αν δει ότι δυσκολεύονται

εφαρµόσει τη µέθοδο της "συλλογικής συζήτησης": τους
οµάδες των τεσσάρων ατόµων, στη συνέχεια η κάθε οµάδα

ιδέα για να εργαστεί. Αυτή η προσέγγιση θα
ιδέες Μόλις αναπτυχθούν οι ιδέες στις οµάδες, ένας πρακτικογράφος
παρουσιάσει τη δική τους και θα ακολουθήσει µια κοινή

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
4 ώρες  

Φύλλα χαρτιού, στυλό 
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οργάνωση ταξιδιών και 

προσφορά της ιδέας σας ή 
Μπορούµε να αλλάξουµε το 
χρήση ενός ανακυκλωµένου 

 

εταιρεία οργανώνει τη 
bgkef.com/Qponec-se-

vidite-kak-And-

µε το χρονικό πλαίσιο. 
τον κύκλο ζωής, τα µη 

µπορεί να γίνουν σηµαντικά.  

τις υπηρεσίες του αργά 
στους πελάτες του (π.χ. 
την επόµενη µέρα.  

χρησιµοποιούµενο χώρο. 
ευκαιρία; Η αναβάθµιση 

εργάζονται από το σπίτι και να 

ασυνήθιστο µέρος - σε 

διαπιστώσουµε ότι ορισµένα από τα 
επιχειρηµατικής µας ιδέας. 

ικανοποιεί τις ανάγκες ή να 

συµµετέχοντες το παράδειγµα 
χρησιµοποιώντας τις απαντήσεις των 

να γράψουν µε τόλµη, σε 
πηγάζει από µια ιδέα, αλλά 
καταλήξει σε επιχείρηση. 

κάνουν τον δικό τους χάρτη 
Αν δει ότι δυσκολεύονται, 
συζήτησης": τους ζητά να 

κάθε οµάδα θα επιλέξει 
προσέγγιση θα δηµιουργήσει 

κτικογράφος από 
ακολουθήσει µια κοινή συζήτηση 



 

 

Έντυπο 1: Αξιολόγηση της

Είµαι δηµιουργική; Έχω

 
� Είστε περίεργη; Ενδιαφέρεστε

Αναρωτιέστε γιατί τα πράγµατα
έχουν µία συγκεκριµένη συµπεριφορά
 

� Αµφισβητείτε τα πράγµατα
προκαταλήψεις και τις απόψεις

 
� Είστε καιροσκόπος; Αρπάζετε

προβλήµατα και να ικανοποιήσετε
 

� Είστε ανοιχτές στις τάσεις
διαβίωσης και εργασίας στον
νέες τεχνολογίες ή τις αλλαγές
 

� Αναλαµβάνετε ρίσκα; Σας αρέσει
σας για τις ιδέες αυτές, ακόµα
 

� Είστε διαισθητική; Ψάχνετε
εσωτερικά σας ένστικτα; 
 

� Είστε προσαρµοστική ως άνθρωπος
να προέρχεται από µια κατάσταση
 

� Μπορείτε να δείτε και να
σκεφτείτε το µέλλον περισσότερο
οι άνθρωποι τον επόµενο αιώνα
 

� Έχετε εσωτερικούς πόρους
Αντιµετωπίζετε την επίλυση
 

� Πιστεύετε ότι είστε δηµιουργικός
εµπιστοσύνη στις ιδέες σας

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

Αξιολόγηση της δηµιουργικότητας και καινοτοµία: 

δηµιουργική; Έχω δηµιουργική προσέγγιση; 

Ενδιαφέρεστε για τα προβλήµατα και τις απόψεις άλλων
γιατί τα πράγµατα γίνονται ακριβώς µε αυτό τον τρόπο, και γιατί

συγκεκριµένη συµπεριφορά;  

τα πράγµατα που συµβαίνουν; Έχετε αµφισβητήσει τις
και τις απόψεις που έχετε ήδη δηµιουργήσει;  

Αρπάζετε τις ευκαιρίες όταν εµφανίζονται; Προσπαθείτε
και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας;  

ανοιχτές στις τάσεις; Παρακολουθείτε ενεργά τις αλλαγές στο
εργασίας στον τόπο που ζείτε - εργάζεστε; Αναγνωρίζετε την

τεχνολογίες ή τις αλλαγές στην κυβέρνηση, τη νοµοθεσία, τη µόδα;  

Σας αρέσει να πειραµατίζεστε µε ιδέες και να ρισκάρετε
ιδέες αυτές, ακόµα και όταν οι άλλοι τις αµφισβητούν;  

Ψάχνετε για λογικές λύσεις στα προβλήµατα ή βασίζεστε

 

προσαρµοστική ως άνθρωπος; Σας αρέσει να χρησιµοποιείτε µια ιδέα
από µια κατάσταση, να την εφαρµόζετε σε µια άλλη; 

δείτε και να προβλέψετε τα πράγµατα πριν από άλλους; 
µέλλον περισσότερο από τους ανθρώπους γύρω σας; Σκέφτεστε
επόµενο αιώνα;  

εσωτερικούς πόρους; Χρησιµοποιείτε τα πράγµατα περισσότερο από
την επίλυση προβληµάτων; Οι άνθρωποι βασίζονται σε σας

ότι είστε δηµιουργικός άνθρωπος; Σκέφτεστε δηµιουργικά

στις ιδέες σας;  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
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καινοτοµία:  

απόψεις άλλων ανθρώπων; 
τρόπο και γιατί οι άνθρωποι 

αµφισβητήσει τις παραδοχές, τις 

Προσπαθείτε να λύσετε τα 

αλλαγές στο περιβάλλον 
Αναγνωρίζετε την πρόοδο στις 

και να ρισκάρετε τα χρήµατά 

προβλήµατα ή βασίζεστε στα 

χρησιµοποιείτε µια ιδέα ή σκέψη που 

από άλλους; Προσπαθείτε να 
Σκέφτεστε τι θα κάνουν 

περισσότερο από µία φορά; 
βασίζονται σε σας;  

Σκέφτεστε δηµιουργικά; Έχετε 



 

 

Έντυπο 1: Αξιολόγηση της
Εταιρεία καθαρισµού 
 
 

∆ηµόσια 
κτίρια, 
µουσεία, 
µνηµεία 

ΤΙ; 

Εξωτερικοί 
κήποι, 
πισίνες, 
γκαράζ 

Νηπιαγωγεία και 
παιδικούς / βρεφικούς 

Ταβάνια, 
Υπόγεια 
Παράθυρ

Πολυκατοικί

ες 

Ξενώνες

ξενοδοχεία

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Το ακίνητο 
είναι προς 

 

Οι άνθρωποι 
δεν έχουν 
χρόνο για 
καθάρισµα 

Φιλοξενία επισκεπτών 
- καλεσµένων  

Θα 
µετακοµίσουν 

σε νέα 

ΓΙΑΤ
Ι; 

Αξιολόγηση της δηµιουργικότητας και καινοτοµία
καθαρισµού  

Πολυκατοικί

 

Ξενώνες, 
ξενοδοχεία 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΕ 
ΠΟΙΟΝ; 

Ανθρώπους 

σε διακοπές 
Ιδιοκτήτες 
ξενοδοχείων 

Ηλικιωµένοι 

Ασθενείς και 
άτοµα με ειδικές 

Επείγουσες - 
µετά από 
πληµµύρα, 
πυρκαγιά, 
ληστεία 

Μετά από 
ένα πάρτι - 
γιορτή 

Μετά από 
επισκευές 

(κτιριακές ή άλλου 

Αγροτική 
φάρµα 

Μία φορά το 
χρόνο 

Κρατικά µουσεία
/ κτίρια 

ΠΟΥ; 

ΠΟΤΕ; 
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και καινοτοµία: 

Πριν / 
µετά 
την 

αλλαγή 
σπιτιού 

Κατά τη 
διάρκεια 
των 

διακοπών 

Τουριστι

κά σαλέ / 
ξενοδοχεί

 

Κρατικά µουσεία 
 

Κατασκευαστ

ές – χτίστες 

Πολύτεκνες 
οικογένειες 



 

 

Εργαλείο 37. Όταν
 

� Να βοηθηθούν οι γυναίκες
δρόµο για την ανάπτυξη της
 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής
για τις γυναίκες να ελέγξουν
να αναπτύξουν κάτι που δεν είναι

Για να γίνει αυτό, προτείνει να

1. Υπάρχει σαφής ανάγκη
2. Μπορώ να παρέχω
3. Μπορώ να παρέχω

στην κατάλληλη θέση

Έπειτα θα ξεκινήσει 3 δραστηριότητες
προβληµατισµούς. 

2. Υπάρχει αγορά για την ιδέα

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής

να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση

απάντηση είναι ΝΑΙ, X όταν
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. 

Τους ενηµερώνει ότι όταν
Απαιτείτε να κάνουν έρευνα για
ιδέα τους. Αν έχουν ένα
ξανασκεφτούν την ιδέα τους και

3. Μπορώ να προµηθεύσω

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής

να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση

απάντηση είναι ΝΑΙ, X όταν
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. 

Τους ενηµερώνει ότι αν έχουν
αναρωτηθούν αν αξίζει τον κόπο

µε το σύµβολο «;» (ερωτηµατικό
σηµείο για να δουν αν και
πελατών / χρηστών. 

4. Μπορώ να προσεγγίσω τους

Ο/Η Σύµβουλος/∆ιευκολυντής

να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση

Εργαλείο Όταν οι ιδέες σηµαίνουν επιχειρήσεις

ΣΤΟΧΟΙ 

βοηθηθούν οι γυναίκες επιζώντες συντροφικής βίας (ΒΕΣ) να
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής τους ιδέας. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

∆ιευκολυντής εξηγεί στους συµµετέχοντες ότι είναι ζωτικής
να ελέγξουν τις ιδέες τους, έτσι ώστε να µην σπαταλήσουν

που δεν είναι βιώσιµο. 

προτείνει να σκεφτούν τις ακόλουθες τρεις ερωτήσεις

Υπάρχει σαφής ανάγκη για την ιδέα µου στην αγορά; 
Μπορώ να παρέχω ό, τι απαιτεί η αγορά / χρήστες;  
Μπορώ να παρέχω το προϊόν ή την υπηρεσία µου στην απαραίτητη

κατάλληλη θέση, σε συγκεκριµένο χρόνο και στην κατάλληλη

ξεκινήσει 3 δραστηριότητες για να ασχοληθεί µ’ 

αγορά για την ιδέα µου; 

∆ιευκολυντής διανέµει το Έντυπο 1 και ζητά από τους συµµετέχοντες

σε κάθε ερώτηση µέσα το κουτάκι µε τις ακόλουθες ενδείξεις

όταν η απάντηση είναι ΟΧΙ και ; (ερωτηµατικό

ενηµερώνει ότι όταν έχουν απαντήσει µε το σύµβολο «;» (ερωτηµατικό
κάνουν έρευνα για αυτό το σηµείο προτού συνεχίσουν να αναπτύξουν

έχουν ένα «Χ» σε κάποια απάντησή τους, τότε θα
την ιδέα τους και να αρχίσουν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις

προµηθεύσω αυτό που θέλουν οι πελάτες / χρήστες

∆ιευκολυντής διανέµει το Έντυπο 2 και ζητά από τους συµµετέχοντες

σε κάθε ερώτηση µέσα το κουτάκι µε τις ακόλουθες ενδείξε

όταν η απάντηση είναι ΟΧΙ και ; (ερωτηµατικό

ενηµερώνει ότι αν έχουν απαντήσει µε το σύµβολο «Χ», θα
αξίζει τον κόπο να συνεχίσουν. Αν έχουν απαντήσει σε

ερωτηµατικό), θα πρέπει να εργαστούν περισσότερο
δουν αν και πώς µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις

προσεγγίσω τους πελάτες µου; 

∆ιευκολυντής διανέµει το Έντυπο 3 και ζητά από τους συµµετέχοντες

σε κάθε ερώτηση µέσα το κουτάκι µε τις ακόλουθες ενδείξεις
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σηµαίνουν επιχειρήσεις? 

βίας ΒΕΣ) να στρώσουν το 

ότι είναι ζωτικής σηµασίας 
µην σπαταλήσουν χρόνο για 

ερωτήσεις: 

στην απαραίτητη µορφή, 
στην κατάλληλη τιµή;  

ασχοληθεί µ’ αυτούς τους 

ζητά από τους συµµετέχοντες 

ακόλουθες ενδείξεις: V όταν η 

ερωτηµατικό) όταν ∆ΕΝ 

» (ερωτηµατικό); 
συνεχίσουν να αναπτύξουν την 

τους τότε θα πρέπει να 
εναλλακτικές λύσεις. 

πελάτες χρήστες; 

ζητά από τους συµµετέχοντες 

ακόλουθες ενδείξεις: V όταν η 

ερωτηµατικό) όταν ∆ΕΝ 

σύµβολο Χ», θα πρέπει να 
απαντήσει σε µια ερώτηση 

περισσότερο σε αυτό το 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

ζητά από τους συµµετέχοντες 

ακόλουθες ενδείξεις: V όταν η 



 

 

απάντηση είναι ΝΑΙ, X όταν
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ. 

Τους εξηγεί ότι σε αυτό το σηµείο

«;» (ερωτηµατικό). - Αυτό θα
Εάν έχουν 5 ή περισσότερες
Μήπως είναι απλώς θέµα χρόνου
ίσως αδύνατο να τις αποκτήσουν
συνεχίσουν µε αυτή την ιδέα
δεξιότητες και τις ιδέες τους και

 

ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
 
 

όταν η απάντηση είναι ΟΧΙ και ; (ερωτηµατικό

σε αυτό το σηµείο µπορεί να έχουν πολλές απαντήσεις µε

Αυτό θα τους καθοδηγήσει εκεί που χρειάζονται ακόµα
περισσότερες απαντήσει µε «Χ», πρέπει να αναρωτηθούν

απλώς θέµα χρόνου να βρουν τις πληροφορίες ή µήπως είν
τις αποκτήσουν;». Εάν ισχύει το τελευταίο, ίσως δεν

αυτή την ιδέα σε αυτό το στάδιο και αντ΄ αυτού, να αναθεωρήσουν
ιδέες τους και να αναζητήσουν µια άλλη λύση. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
4 ώρες  

Κόλλες χαρτί, στυλό 
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ερωτηµατικό) όταν ∆ΕΝ 

απαντήσεις µε το σύµβολο 

χρειάζονται ακόµα δουλειά. 
να αναρωτηθούν: «Γιατί; 
µήπως είναι δύσκολο και 

τελευταίο ίσως δεν πρέπει να 
αυτού να αναθεωρήσουν τις 



 

 

Έντυπο 1  Όταν οι ιδέες
αγορά για την ιδέα µου
 
� ΠΟΙΟΙ είναι οι πελάτες µου

- Ηλικία, φύλο, εθνικότητα

………………………………………………………………………………………….

- Επάγγελµα 

………………………………………………………………………………………….

- Κοινωνική οµάδα / τάξη

………………………………………………………………………………………….

- Τοποθεσία / περιοχή 

………………………………………………………………………………………….

- Ειδικές απαιτήσεις  

………………………………………………………………………………………….

- Συχνότητα πωλήσεων

………………………………………………………………………………………….

- Άλλο: .......................................................................................................................

 

� Μπορεί το προϊόν / η υπηρεσία

πελάτες θα επιλέξουν το προϊόν

.............................................................................................................................

...............................................

.............................................................................................................................

 

Είναι οι πελάτες µου έτοιµοι

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

� ΠΟΙΟ είναι το µέγεθος της αγοράς

πληρώσουν για το προϊόν / την

Όταν οι ιδέες σηµαίνουν επιχειρήσεις
την ιδέα µου; 

πελάτες µου; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους;  

φύλο εθνικότητα 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

οµάδα / τάξη 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

πωλήσεων 

………………………………………………………………………………………….

: .......................................................................................................................

προϊόν η υπηρεσία µου να είναι ανταγωνιστικό/κή; Για ποιους

επιλέξουν το προϊόν / την υπηρεσία µου; 

.............................................................................................................................

................................................................................................................ 

.............................................................................................................................

πελάτες µου έτοιµοι να πληρώσουν αυτή την τιµή; 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

µέγεθος της αγοράς µου; Υπάρχουν αρκετά άτοµα που θα ήθελαν

το προϊόν / την υπηρεσία µου;  
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επιχειρήσεις;: Υπάρχει 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

: ............................................................................................................................ 

Για ποιους λόγους οι 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

άτοµα που θα ήθελαν και θα 



 

 

.............................................................................................................................

......................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

� Θα έχω περισσότερους πελάτες

- Εάν ΝΑΙ, σε ποια βάση

............................................................................................................................

- Εάν ΟΧΙ, γιατί; 

...................................................................................................................

 

Είναι δυνατόν το προϊόν / η υπηρεσία

περιοχές, σε άλλες αγορές Που

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

 

 

.............................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

περισσότερους πελάτες στο µέλλον;  

σε ποια βάση;  

............................................................................................................................

...................................................................................................................

το προϊόν / η υπηρεσία µου να προσαρµοστεί και να πωληθεί σε

άλλες αγορές; Που; 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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.................................................................................................................................. 

............ 

.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

να πωληθεί σε άλλες 

.................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 



 

 

Έντυπο 2 Όταν οι ιδέες
προµηθεύσω αυτό που
 
� Πρέπει να προσλάβω κάποιον

γνωρίζω κάποιον που µπορεί

 

� Πόσες ώρες / ηµέρες την εβδοµάδα

 

� Γνωρίζω ποιος τύπος σύµβασης

υποχρεώσεις που θα επιβάλει

 

� Πόσο θα κοστίσει να προσλάβω

 

� Αυτή η τιµή ανταποκρίνεται

 

� Γνωρίζω τους προµηθευτές

κόστος των υλικών τους σε σύγκριση

 

� Το κόστος παράδοσης συµπεριλαµβάνεται

 

� Ξέρω τι εξοπλισµό χρειάζοµαι

 

� Το κόστος των αποσβέσεων

τιµή µου; 

 

� Γνωρίζω τι εγκαταστάσεις θα

 

� Πόσο θα µου κοστίσει η έναρξη

 

� Πόσα χρήµατα έχω σήµερα

περισσότερα; Πού θα τα βρω

 

� Πόσα χρήµατα θα χρειαστώ

Όταν οι ιδέες σηµαίνουν επιχειρήσεις;: 
προµηθεύσω αυτό που θέλουν οι πελάτες / χρήστες;

προσλάβω κάποιον για να παράγει το προϊόν / την υπηρεσία

κάποιον που µπορεί να βοηθήσει;  

ηµέρες την εβδοµάδα χρειάζοµαι το άτοµο αυτό;  

τύπος σύµβασης εργασίας είναι καταλληλότερος και ποιες είναι

που θα επιβάλει; 

κοστίσει να προσλάβω αυτό το άτοµο; 

ανταποκρίνεται στο προϊόν / στην υπηρεσία µου; 

προµηθευτές που χρειάζοµαι, πού βρίσκονται, ποια είναι η ποιότητα

υλικών τους σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές τους; 

παράδοσης συµπεριλαµβάνεται στην τιµή του προϊόντος / της υπηρεσίας

εξοπλισµό χρειάζοµαι, πού µπορώ να τον βρω και πόσο θα µου κοστίσει

αποσβέσεων και της συντήρησης του εξοπλισµού συµπεριλαµβάνονται

εγκαταστάσεις θα χρειαστώ και πόσο θα κοστίσει να τις µισθώσω

κοστίσει η έναρξη της επιχείρησης; 

έχω σήµερα για να ξεκινήσω αυτήν την επιχείρηση

Πού θα τα βρω; 

θα χρειαστώ για να διατηρήσω την επιχείρησή µου για ένα χρόνο
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επιχειρήσεις;: Μπορώ να 
χρήστες; 

την υπηρεσία µου; Εάν ναι, 

καταλληλότερος και ποιες είναι οι νοµικές 

ποια είναι η ποιότητα και το 

προϊόντος της υπηρεσίας µου; 

θα µου κοστίσει; 

εξοπλισµού συµπεριλαµβάνονται στην 

τις µισθώσω; 

την επιχείρηση; Χρειάζοµαι 

µου για ένα χρόνο; 



 

 

Έντυπο 3 Όταν οι ιδέες
προσεγγίσω τους πελάτες
 
 
� Γνωρίζω πώς και πού οι πελάτες

στιγµή; ΠΟΥ? 

 

� Γνωρίζω εάν οι πελάτες µου

ΠΟΥ? 

 

� Έχω ήδη έρθει σε επαφή µε

Πόσο?  

 

� Γνωρίζω πώς να προσεγγίσω

 
� Μπορώ να προµηθεύοµαι τις

 

� Χρειάζεται να επικοινωνήσω

 

� Μπορώ να χρησιµοποιήσω το

 
 
 
 
 
 
 

 

Όταν οι ιδέες σηµαίνουν επιχειρήσεις;: 
προσεγγίσω τους πελάτες µου; 

και πού οι πελάτες µου αγοράζουν παρόµοια προϊόντα / υπηρεσίες

οι πελάτες µου έχουν ήδη έρθει σε επαφή µε άλλες αγορές ή

σε επαφή µε δυνητικούς πελάτες που είπαν ότι θα αγοράσουν

προσεγγίσω ένα ευρύτερο φάσµα πελατών; ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

προµηθεύοµαι τις πρώτες ύλες µου µε δικό µου µεταφορικό µέσο

επικοινωνήσω µε µια εξωτερική εταιρεία; ΜΕ ΠΟΙΑ? 

χρησιµοποιήσω το δίκτυο διανοµής µιας άλλης εταιρείας; ΠΩΣ
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επιχειρήσεις;: Μπορώ να 

προϊόντα / υπηρεσίες αυτή τη 

άλλες αγορές ή επιχειρήσεις; 

ότι θα αγοράσουν από µένα; 

ΤΡΟΠΟ;  

µεταφορικό µέσο; ΠΩΣ;  

εταιρείας ΠΩΣ? 



 

 

Εργαλείο 38. Πως
 

� Να δοθούν συγκεκριµένα
επιχειρηµατικής ιδέας βήµα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Η προτεινόµενη άσκηση αναβαθµίζει
στις δύο προηγούµενες ασκήσεις
ήδη αποφασισεί να γίνουν επιχειρηµατίες

Ο Συντονιστής/Σύµβουλος 
αυτή η προσέγγιση σε 10 βήµατα
επιχειρηµατικής εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης

Είναι ένα κοινό πλαίσιο ενοποιηµένων
προς βήµα κάποιος/α που έχει
µια µικρή επιχείρηση, και είναι
επιχειρηµατίας να µην ξεχνά
όλο το σχέδιο. 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 

Εργαλείο Πως «στήνεις» µια (κοινωνική) επιχείρηση

ΣΤΟΧΟΙ 

συγκεκριµένα αλλά απλά εργαλεία για την ανάπτυξη
ιδέας βήµα προς βήµα 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ 

άσκηση αναβαθµίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν
προηγούµενες ασκήσεις. Συνιστάται να χρησιµοποιείται µε γυναίκες

να γίνουν επιχειρηµατίες 

Σύµβουλος  διανέµει το φυλλάδιο και εξηγεί στις συµµετέχο
προσέγγιση σε 10 βήµατα µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη οποιασδήποτε

εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης και µιας κοινωνικής επιχείρησης

ενοποιηµένων ερωτήσεων που µπορεί να ακολουθήσει
που έχει µια επιχειρηµατική ιδέα και είναι πρόθυµος
και είναι δοµηµένο µε τέτοιο τρόπο ώστε ο η

να µην ξεχνά  σηµαντική δραστηριότητα η οποία µπορεί

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
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κοινωνική επιχείρηση 

για την ανάπτυξη της 

δεξιότητες που αναπτύχθηκαν 
χρησιµοποιείται µε γυναίκες που έχουν 

ς συµµετέχουσες ότι 
ανάπτυξη οποιασδήποτε 

κοινωνικής επιχείρησης. 

µπορεί να ακολουθήσει βήµα 
είναι πρόθυµος να ξεκινήσει 

ο/η υποψήφιος/α 
οποία µπορεί να «χαλάσει» 



 

 

Έντυπο  Πως «στήνεις
Βήµατα για να ξεκινήσεις
 
Βήµα 1:  ∆οκιµάστε την επιχειρηµατική
δεξιότητες; Σκεφτείτε ποιος θα
όφελος για αυτούς και πόσα θα
πώς το προϊόν / υπηρεσία σας
«κοινωνική οµάδα στόχος
επιχείρησης;  

Βήµα 2: Προσδιορίστε την
επίσης να εντοπίσετε τους
αποτελεσµατικά. 

Βήµα 3: Ποιες είναι οι επιχειρηµατικές
τοποθεσία για την επιχείρηση
κόστος τους. Πόσο προσωπικό
επιχειρηµατική σας ιδέα να επωφεληθεί
πωλήσεις. 

Βήµα 4: Ποιες είναι οι
χρηµατοδότησης της επιχείρησής
επωφεληθείτε από τα κυβερνητικά
πηγές υποστήριξης π.χ. Τράπεζες
οικογενειακή υποστήριξη, άλλες

Βήµα 5: Ποια είναι η καλύτερη
της κοινωνικής επιχείρησης
επιτρέψει να επιτύχετε την καλύτερη

Βήµα 6: Ανάπτυξη του προωθητικού
υπηρεσία σας; Ποιος και πού
κανάλια διανοµής θα χρησιµοποιηθούν

Βήµα 7: Βρείτε τους σωστούς
να εργαστείτε. 

Βήµα 8: ∆ιαχείριση των κινδύνων
βήµα που πρέπει να προσέξετε
Ωστόσο, µπορεί επίσης να
διακινδυνεύσετε την προσωπική

Βήµα 9: Εκπόνησε το Επιχειρηµατικό
θεµελιώδης για την επιτυχία
εξελιχθούν οι καταστάσεις
χρησιµοποιηθεί ως λειτουργικό
αποτελεσµατικά την επιχείρησή

Βήµα 10: Μεγαλώνοντας και

 

Πως στήνεις» µια (κοινωνική) επιχείρηση
για να ξεκινήσεις µια (κοινωνική) επιχείρηση

∆οκιµάστε την επιχειρηµατική ιδέα σας Έχω τις σωστές επιχειρηµατικές
Σκεφτείτε ποιος θα αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία σας
αυτούς και πόσα θα πληρώσουν; Για την Κοινωνική Επιχείρηση

σία σας θα επηρεάσει (θετικά) την κοινωνία και
οµάδα στόχος» σας. Ποιος είναι ο µακροπρόθεσµος

Προσδιορίστε την αγορά-στόχο και τους πελάτες σας. Θα σας
εντοπίσετε τους ανταγωνιστές σας και πώς να ανταγωνιστείτε

είναι οι επιχειρηµατικές σας απαιτήσεις; Έχετε επιλέξει την
την επιχείρηση; Προσδιορίστε τις βασικές απαιτήσεις εξοπλισµού
Πόσο προσωπικό θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε
σας ιδέα να επωφεληθεί από τις νέες τεχνολογίες; π.χ. µε

Ποιες είναι οι επενδυτικές απαιτήσεις σας; Προσδιορίστε
της επιχείρησής σας. Ζητήστε οικονοµική υποστ

από τα κυβερνητικά ιδρύµατα. Ζητήστε συµβουλές σχετικά
υποστήριξης π χ. Τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις, µικροχρηµατοδοτήσεις

υποστήριξη, άλλες µη τραπεζικές χρηµατοδοτήσεις.  

είναι η καλύτερη νοµική δοµή για εσάς; Μάθετε για το νοµικό
επιχείρησης στη χώρα / περιοχή σας, τι είδους εταιρεία

επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων

Ανάπτυξη του προωθητικού σας σχεδίου: Πώς προωθείτε το
Ποιος και πού είναι η αγορά-στόχος σας (τοπική, εθνική διεθνής

διανοµής θα χρησιµοποιηθούν;  

τους σωστούς συνεργάτες και τους ανθρώπους µε τους οποίους

η των κινδύνων στην έναρξη µιας επιχείρησης είναι
πρέπει να προσέξετε. Μια νέα επιχείρηση µπορεί να είναι συναρπαστική

επίσης να είναι επικίνδυνη. Για µερικούς, αυτό
την προσωπική αποταµίευση και την ασφαλή απασχόληση

Εκπόνησε το Επιχειρηµατικό σου Σχέδιο: Ο επιχειρησιακός εχεδιασµός
την επιτυχία των επιχειρήσεων. Είναι το κλειδί για να γίνουν
καταστάσεις. Ένα ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδι
ως λειτουργικό εργαλείο που θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε
την επιχείρησή σας.  

Μεγαλώνοντας και κλιµακώνοντας την επιχείρησή σας.  
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επιχείρηση: 10 
επιχείρηση 

τις σωστές επιχειρηµατικές 
υπηρεσία σας. Ποιο είναι το 

Κοινωνική Επιχείρηση, σκεφτείτε 
κοινωνία και ποια είναι η 

µακροπρόθεσµος σκοπός της 

πελάτες σας Θα σας βοηθήσει 
πώς να ανταγωνιστείτε 

Έχετε επιλέξει την καλύτερη 
απαιτήσεις εξοπλισµού και το 
χρησιµοποιήσετε; Μπορεί η 

τεχνολογίες π χ. µε διαδικτυακές 

Προσδιορίστε τρόπους 
οικονοµική υποστήριξη και 
συµβουλές σχετικά µε άλλες 

µικροχρηµατοδοτήσεις, 

Μάθετε για το νοµικό πλαίσιο 
είδους εταιρεία θα σας 
προϊόντων.  

ίτε το προϊόν ή την 
τοπική εθνική, διεθνής); Ποια 

ανθρώπους µε τους οποίους θέλετε 

επιχείρησης είναι ένα µεγάλο 
µπορεί να είναι συναρπαστική. 
µερικούς αυτό σηµαίνει να 

απασχόληση.  

επιχειρησιακός εχεδιασµός είναι 
κλειδί για να γίνουν και να 

επιχειρηµατικό σχέδιο µπορεί να 
βοηθήσει να διαχειριστείτε 



 

 

Κλείσιµο και Αξιολόγηση

Εργαλείο 
 

� Να αξιολογήσει τις διαδροµές
ορισµένες πληροφορίες
και τις προτάσεις των συµµετεχόντων

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 
Η οµάδα εστίασης πρέπει να υλοποιείται
προκειµένου να συγκεντρωθούν

Ποιο είναι το εργαλείο αξιολόγησης
Το εργαλείο αποτελείται από
«δηλώσεις ασπίδας». Κάθε µία
στοιχεία σχετικά µε τη διαχείριση
κάθε δήλωση ασπίδας αντικατοπτρίζει
ότι έχει θετικό αντίκτυπο στο
 
Η διαδικασία ενθαρρύνει τους
δυνάµεις και τις αδυναµίες
περιλαµβάνει ορισµένες συστάσεις
από βίαιη συντροφική βία. 
Για να είναι αποτελεσµατικό
ειλικρίνεια και την εµπιστοσύνη
ένα ασφαλές περιβάλλον όπου
απόψεις να αµφισβητηθούν µε
  

Πώς λειτουργεί το εργαλείο
Το εργαλείο λειτουργεί
ενδοοικογενειακή βία στο τέλος
λειτουργός θα διευκολύνει
συνδέονται µε τη δήλωση. Υπάρχουν
λειτουργία της διαδικασίας:

● Εµπιστοσύνη και ασφάλεια
συζήτηση. 

● Να είµαστε ανοιχτοί ες
µέσα από µια διαδικασία
αποτέλεσµα. 

● Η δέσµευση να ακολουθηθούν
εφαρµογή και την
αξιολόγησης, αυτο-

Ολοκληρώνοντας την άσκηση
σκεφτεί ξεχωριστά την εµπειρία
προχωρήσουµε συλλογικά π
οποίο αντιδρούν στην ενδοοικογενειακή
δέσµευση από την οµάδα, επαρκή

Κλείσιµο και Αξιολόγηση 

 39. Αξιολόγηση – focus groups

ΣΤΟΧΟΙ 

αξιολογήσει τις διαδροµές κατάρτισης, προκειµένου να 
πληροφορίες πληροφορίες σχετικά µε τα δυνατά σηµεία τις

των συµµετεχόντων στην κατάρτιση 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΗΜΑ-ΒΗΜΑ 

εστίασης πρέπει να υλοποιείται στο τέλος κάθε προγράµµατος εκπαίδευσης
συγκεντρωθούν ορισµένες  

εργαλείο αξιολόγησης για το Έργο WeGo; 
αποτελείται από 3 δηλώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε όλο το

ασπίδας Κάθε µία από αυτές τις δηλώσεις θωράκισης βασίζεται
µε τη διαχείριση του έργου WeGo. Η σειρά ερωτήσεων που

ασπίδας αντικατοπτρίζει την τεκµηριωµένη πρακτική που έχει
αντίκτυπο στο έργο. 

ενθαρρύνει τους συµµετέχοντες να προβληµατιστούν σχετικά
τις αδυναµίες µέσω των 3ων θέµατων. Το εργαλείο
ορισµένες συστάσεις που προέρχονται από τις γυναίκες που

 
αποτελεσµατικό το εργαλείο αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται
την εµπιστοσύνη µέσα στην οµάδα και ως εκ τούτου τα άτοµα
περιβάλλον όπου οι δυσκολίες µπορούν να βγούν στην επιφ

αµφισβητηθούν µε εποικοδοµητικό τρόπο. 

το εργαλείο αξιολόγησης; 
λειτουργεί φέρνοντας κοντά γυναίκες που επιβιώνουν
βία στο τέλος των εκπαιδευτικών διαδροµών και ο

διευκολύνει τη συζήτηση χρησιµοποιώντας τις ερωτήσεις
δήλωση. Υπάρχουν τρεις θεµελιώδεις αρχές που απαιτούνται

διαδικασίας: 
Εµπιστοσύνη και ασφάλεια στο πλαίσιο της οµάδας που ευνοεί

είµαστε ανοιχτοί/ες να εξετάζουµε, να αµφισβητούµε και να
µια διαδικασία αλλαγής, η οποία επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριµένο

δέσµευση να ακολουθηθούν οι διαδικασίες, από την αξιολόγηση
και την αναθεώρηση, σχηµατίζοντας µια συνεχή

-αντανάκλασης και αξιολόγησης. 
την άσκηση, η οµάδα ενθαρρύνεται να κάνει ένα βήµα

ξεχωριστά την εµπειρία και την κατανόηση των 3 δηλώσεων
συλλογικά προς τα εµπρός, για να αξιολογήσουµε τον τρόπο
στην ενδοοικογενειακή βία. Το εργαλείο αξιολόγησης

την οµάδα, επαρκή χρονική κατανοµή ώστε να επιτρέπεται
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groups 

προκειµένου να συγκεντρωθούν 
δυνατά σηµεία, τις αδυναµίες 

προγράµµατος εκπαίδευσης.  

αναφέρονται σε όλο το έγγραφο ως 
θωράκισης βασίζεται σε διεθνή 

ερωτήσεων που ακολουθεί 
πρακτική που έχει αποδειχθεί 

προβληµατιστούν σχετικά µε τις 
Το εργαλείο αξιολόγησης 
γυναίκες που επιβιώνουν 

πρέπει να βασίζεται στην 
τούτου τα άτοµα απαιτούν 

βγούν στην επιφάνεια και οι 

που επιβιώνουν από 
διαδροµών και ο κοινωνικός 

χρησιµοποιώντας τις ερωτήσεις που 
αρχές που απαιτούνται για τη 

που ευνοεί µια ειλικρινή 

αµφισβητούµε και να δουλεύουµε 
επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριµένο 

την αξιολόγηση έως την 
µια συνεχή άσκηση 

κάνει ένα βήµα πίσω για να 
των δηλώσεων προτού 

αξιολογήσουµε τον τρόπο µε τον 
εργαλείο αξιολόγησης απαιτεί 

επιτρέπεται η συζήτηση, 



 

 

αποδοχή της ειλικρίνειας στο
όλων των παρόντων να εφαρµόσουν
  

Ποιος είναι ο σκοπός του εργαλείου

 
Αυτό το εργαλείο αξιολόγησης
παρουσίαση των δεδοµένων
προτροπών, αυτο-προβληµατισµού
ολοκλήρωση κάθε µίας, από τις
να λάβουµε µια αποδεδειγµένη
του προβλήµατος. 
 

Για ποιον έχει σχεδιαστεί το
Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης
συµβούλους που εργάζονται
Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ
ατοµικό προβληµατισµό, αλλά
υπάρχει ένα επίπεδο εµπιστοσύνης
 
Πως θα το χρησιµοποιήσω
 
Το εργαλείο αξιολόγησης είναι
αριθµός συµµετεχόντων είναι
λειτουργός παρουσιάζει τις
κατευθυντήριες ερωτήσεις που
διευκολύνει τη συζήτηση. Οι
µαζί ή να συζητηθούν µία προς
να σκεφτούν τα πλεονεκτήµατα
να ενθαρρύνουν την εµφάνιση
/ εφαρµογή του πλαισίου που

Σηµείωση προς τον/την συντονιστή
- Προσπαθήστε να συλλέξετε

απαριθµήσετε στην ενότητα
αυτής της εργαλειοθήκης
της εργαλειοθήκης για

- Προσπαθήστε να µοιραστείτε
από την οµάδα εστίασης
εφαρµόσει την ίδια µεθοδολογία

 

  

ΧΡΟΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 

ειλικρίνειας στο πλαίσιο της οµάδας και τη συνδυασµένη
παρόντων να εφαρµόσουν τις συµφωνηθείσες δράσεις. 

σκοπός του εργαλείου αξιολόγησης; 

αξιολόγησης βοηθά στη διάσπαση του σώµατος αποδείξεων
δεδοµένων σε φιλική προς τον χρήστη µορφή πληροφοριών
προβληµατισµού και αξιολόγησης. Μέσα από την εργασία

κάθε µίας από τις «δηλώσεις ασπίδας» µπορούµε να καθησυχαστούµε
αποδεδειγµένη και τεκµηριωµένη προσέγγιση για την

σχεδιαστεί το εργαλείο αξιολόγησης; 
αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για κοινωνικούς λειτουργούς
εργάζονται µε γυναίκες που έχουν επιβιώσει από

Συντρόφων ΒΕΣ). Το εργαλείο αξιολόγησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί
προβληµατισµό, αλλά έχει καλύτερα ως µέρος ενός οµαδικού πλαισίου

επίπεδο εµπιστοσύνης και ασφάλειας µεταξύ των µελών. 

χρησιµοποιήσω?  

αξιολόγησης είναι σχεδιασµένο για µία συνεδρίαση 1,5 ώρας
συµµετεχόντων είναι µικρός (10 άτοµα κατ 'ανώτατο όριο). Ο

παρουσιάζει τις τρεις δηλώσεις µία φορά χρησιµοποιώντας
ερωτήσεις που σχετίζονται µε κάθε µεµονωµένη δήλωση
συζήτηση. Οι κατευθυντήριες ερωτήσεις µπορούν να υποβληθούν

συζητηθούν µία προς µία. Είναι σηµαντικό να κάνουµε τους συµµετέχοντες
πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες τους σε σχέση µε κάθε
την εµφάνιση προτάσεων για συγκεκριµένες ενέργειες για
πλαισίου που τονίζεται από τη συζήτηση 

τον την συντονιστή/τρια - σύµβουλο:         
Προσπαθήστε να συλλέξετε τις πληροφορίες από τους συµµετέχοντες
απαριθµήσετε στην ενότητα "Συστάσεις" που περιέχεται στο τελευταίο

εργαλειοθήκης (είναι χρήσιµο να φωτοτυπήσετε αυτήν
εργαλειοθήκης για κάθε οµάδα εστίασης). 

Προσπαθήστε να µοιραστείτε και να συγκρίνετε τα αποτελέσµατα
οµάδα εστίασης µε άλλους συντονιστές/τριες - συµβούλους

εφαρµόσει την ίδια µεθοδολογία. 

ΧΡΟΝΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ 
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συνδυασµένη υποχρέωση 

σώµατος αποδείξεων και στην 
χρήστη µορφή πληροφοριών, 

από την εργασία και την 
µπορούµε να καθησυχαστούµε και 
προσέγγιση για την αντιµετώπιση 

κοινωνικούς λειτουργούς - 
επιβιώσει από Βία µεταξύ 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

οµαδικού πλαισίου όπου 

συνεδρίαση 1,5 ώρας. Ο ιδανικός 
ανώτατο όριο). Ο κοινωνικός 
χρησιµοποιώντας τις τρεις 

µεµονωµένη δήλωση, για να 
µπορούν να υποβληθούν όλες 
κάνουµε τους συµµετέχοντες 
σχέση µε κάθε δήλωση και 
ενέργειες για την αλλαγή 

συµµετέχοντες και να τις 
περιέχεται στο τελευταίο µέρος 

φωτοτυπήσετε αυτήν την ενότητα 

αποτελέσµατα που βγήκαν 
συµβούλους που έχουν 



 

 

«∆ήλωση ασπίδας»  1 
Οι δραστηριότητες της οικονοµικής
να αναπτύξω νέες δεξιότητες
 
Οµαδικός Προβληµατισµός

● Πιστεύετε ότι έχετε ευκαιρίες
● Μήπως σας συνέβη πρόσφατα

 
 
Τι βγαίνει από τη συζήτηση
1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) ______________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Τι θα πρέπει να βελτιωθεί

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Προτάσεις 

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) _______________________________________________________

 

 
της οικονοµικής ενδυνάµωσης µε τις οποίες ασχολήθηκα
δεξιότητες 

Προβληµατισµός: 
ότι έχετε ευκαιρίες πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης

σας συνέβη πρόσφατα να σχεδιάσετε ένα νέο έργο ζωής;

τη συζήτηση 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

βελτιωθεί  

__________________________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________
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ασχολήθηκα µε βοήθησαν 

απασχόλησης; 
έργο ζωής; 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 «∆ήλωση ασπίδας» 2 
Έχω αλλάξει την αντίληψη
 
Οµαδικός Προβληµατισµός

● Αισθάνεστε πιο σίγουροι
σας; 

● Πιστεύετε ότι έχετε αρκετή
επιθυµείτε; 

● Πιστεύετε ότι υπάρχει
χρειαστεί; 
 

 
Τι βγαίνει από τη συζήτηση
1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) _______________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Τι θα πρέπει να βελτιωθεί

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Προτάσεις 

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) _________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

 

2  
αντίληψη για τον εαυτό µου και τις δυνατότητές µου  

Προβληµατισµός: 
Αισθάνεστε πιο σίγουροι για τις προσωπικές και επαγγελµατικές

ότι έχετε αρκετή δύναµη για να φέρετε εις πέρας, τις

ότι υπάρχει δίκτυο πρόθυµο να σας βοηθήσει σε περίπτωση

τη συζήτηση 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________________

βελτιωθεί  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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επαγγελµατικές δεξιότητές 

εις πέρας, τις αλλαγές που 

βοηθήσει σε περίπτωση που 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

 «∆ήλωση ασπίδας» 3 

Η οικονοµία δεν γίνεται µόνο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
  
 
Οµαδικός Προβληµατισµός

● Γιατί πρέπει να λαµβάνεται
µιλάµε για την οικονοµία

● Πώς η απλήρωτη εργασία
 

 
Τι βγαίνει από τη συζήτηση
1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) ____________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Τι θα πρέπει να βελτιωθεί

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) ____________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Προτάσεις 

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

 

 

δεν γίνεται µόνο από χρήµατα και η απλήρωτη εργασία
αναπόσπαστο µέρος της  

Προβληµατισµός: 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η µη αµειβόµενη εργασία φροντίδας

την οικονοµία και την αµειβόµενη εργασία; 
απλήρωτη εργασία φροντίδας επηρεάζει τη ζωή των γυναικών

τη συζήτηση 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

βελτιωθεί  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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απλήρωτη εργασία φροντίδας 

εργασία φροντίδας, όταν 

των γυναικών; 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

 

«∆ήλωση ασπίδας» 4 

Η οικονοµική ανεξαρτησία είναι
 
Οµαδικός Προβληµατισµός

● Πιστεύετε ότι έχετε την
ανεξαρτησία; 

● Πιστεύετε ότι είστε σε
δυνατότητες?  

 
 

Τι βγαίνει από τη συζήτηση
1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) _______________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Τι θα πρέπει να βελτιωθεί

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) __________________________________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

Προτάσεις 

1) __________________________________________________________________

2) __________________________________________________________________

3) _____________________________________________

4) __________________________________________________________________

5) __________________________________________________________________

6) __________________________________________________________________

 
 

 

ανεξαρτησία είναι ένα ισχυρό εργαλείο εξόδου από τη  

Προβληµατισµός: 
ότι έχετε την ικανότητα να επιτύχετε τη δική σας οικονοµική

ότι είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τους δικούς σας πόρους

τη συζήτηση 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

βελτιωθεί  

__________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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δική σας οικονοµική 

δικούς σας πόρους και 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Η µελέτη περίπτωσης
Καρδίτσας  (Ελλάδα): ιδρύοντας

Η ίδρυση ενός τοπικού δικτύου
αποτελεσµατικά οι γυναίκες
survivors) 
 

Εισαγωγή 
Η δικτύωση αποτελεί ένα σύστηµα
µορφές συλλογικής δράσης και
την αντιµετώπιση των κοινωνικών
µας. 
Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας
δηµιούργησε τοπικό- περιφερειακό
υποστήριξη των γυναικών θυµάτων
των άλλων µελών του δικτύου
µπορέσουν να αποδεσµευθούν
 
Οι δύο βασικοί άξονες της δικτύωσης
1) Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
που µπορούν να παρέχουν
γυναίκες IPV τις οποίες το ΚΓΚ
2) Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου

• Επιλογή, µε βάση την
παρέχουν,  των οργανισµών

• Γραπτή ή προφορική
άτοµο του επιθυµητού

• Ενηµερωτική πρώτη συνάντηση
και τα ειδικότερα σηµεία

• Συµφωνία υλοποίησης
• ∆ηµιουργία οµάδων έργου
• Υπογραφή πρωτοκόλλου

οποίο περιλαµβάνονται
 
Η ∆ηµιουργία του τοπικού δικτύου
Επιλέχθηκαν οργανισµοί οι οποίοι
όπως είναι η Συνεταιριστική
Τοπικό παράρτηµα της Interamerican
ΟΑΕ∆, η Σχολή ∆ια Βίου Μάθησης
 

1) Αναπτυξιακή Καρδίτσας

Η αναπτυξιακή αντίληψη
ικανοτήτων» και στην «ενδυνάµωση
µειονεκτουσών οµάδων και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

περίπτωσης (case study) του Κέντρου Γυναικών
Ελλάδα): ιδρύοντας ένα δίκτυο - 

τοπικού δικτύου στην Καρδίτσα για να υποστηριχτούν
αποτελεσµατικά οι γυναίκες επιβιώσασες της συντροφικής βίας

αποτελεί ένα σύστηµα αρχών και ενεργειών, το οποίο βασίζεται
συλλογικής δράσης και παρέµβασης. ∆ιαµορφώνει µια ευρύτερη

των κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών, των µελών της

Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του προγράµµατος
περιφερειακό  δίκτυο έχοντας ως κύριο στόχο

γυναικών θυµάτων συντροφικής βίας. Πρώτο µέληµα του
µελών του δικτύου είναι η οικονοµική ενδυνάµωση αυτών
αποδεσµευθούν από το βίαιο περιβάλλον, χωρίς παλινδροµήσεις

άξονες της δικτύωσης  του ΚΓΚ ήταν: 
και ευαισθητοποίηση όλων των τοπικών φορέων για την
παρέχουν, αρχικά στο πλαίσιο του προγράµµατος 
οποίες το ΚΓΚ υποστηρίζει 

επιχειρησιακού σχεδίου δράσεων, το οποίο συνοπτικά περιελάµβανε
µε βάση την εµπειρία και τη γνώση των υπηρεσιών
των οργανισµών στους οποίους θα απευθυνόταν 

ή προφορική πρώτη επικοινωνία της ∆ιευθύντριας µε
του επιθυµητού οργανισµού, µε στόχο τη συνάντηση εργασίας

Ενηµερωτική πρώτη συνάντηση για το πρόγραµµα WE GO!, τις δράσεις
ειδικότερα σηµεία στα οποία θα συνεργασθούν 

Συµφωνία υλοποίησης των κοινών ή/ και των συµπληρωµατικών δράσεων
∆ηµιουργία οµάδων έργου για την υλοποίηση τους 
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας από τους Νόµιµους εκπροσώπους

περιλαµβάνονται τα ειδικότερα σηµεία της συνεργασίας  

του τοπικού δικτύου στην πράξη 
οργανισµοί οι οποίοι θα δρούσαν συµπληρωµατικά στις δράσεις
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας

teramerican, το ΕΒΕ Καρδίτσας, το τοπικό παράρτηµα
∆ια Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 

Καρδίτσας 

αντίληψη της ΑΝ.ΚΑ ΑΕ επικεντρώνεται στην
και στην «ενδυνάµωση» του τοπικού πληθυσµού, ιδιαίτερα
οµάδων και στην αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισµού
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Κέντρου Γυναικών 

υποστηριχτούν πιο 
συντροφικής βίας (IPV 

οποίο βασίζεται σε νέες 
µια ευρύτερη δυναµική για 
των µελών της κοινωνίας 

προγράµµατος WE GO!, 
κύριο στόχο τη βέλτιστη 
µέληµα του Κέντρου και 

ενδυνάµωση αυτών, ώστε να 
χωρίς παλινδροµήσεις. 

φορέων για την υποστήριξη 
προγράµµατος WE GO!, στις 

συνοπτικά περιελάµβανε  
των υπηρεσιών που αυτοί 

∆ιευθύντριας µε το αρµόδιο 
συνάντηση εργασίας  

!, τις δράσεις αυτού 

συµπληρωµατικών δράσεων  

Νόµιµους εκπροσώπους, στο 
 

συµπληρωµατικά στις δράσεις του ΚΓΚ, 
Αναπτυξιακή Καρδίτσας, το 

το τοπικό παράρτηµα του 

επικεντρώνεται στην «οικοδόµηση 
ληθυσµού, ιδιαίτερα των 

κοινωνικού αποκλεισµού. Τα 



 

 

προγράµµατα και τα έργα σχεδιάζονται
συνεκτικό και ολοκληρωµένο
1) Στο πλαίσιο της υλοποίη
Γυναικών Καρδίτσας, έχει
ενδυνάµωση τους και επιθυµούν
ίδρυση επιχείρησης, και στον
αναλαµβάνει να παρέχει δια των

• υπηρεσίες δηµιουργίας
• υποστήριξη στη δηµιουργία
• υποστήριξη για την προβολή

υπηρεσιών αυτών 
2) Στο πλαίσιο της ευρύτερης
το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Ευρωπαϊκής Πολιτικής.  
3)   Η συνεργασία των συµβαλλόµενων
του ανωτέρω προγράµµατος
Οι δύο οργανισµοί υπέγραψαν
 

2) Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Η Συνεταιριστική Τράπεζα
σαν την Ιταλική Banca Etica
στο Μπανγκλαντές.  Ο τοπικός
ανταγωνιστικά στοιχεία και συνεπάγεται
Το ΚΓΚ και η Τράπεζα υπέγραψαν
1)  η Συνεταιριστική Τράπεζα
κατατεθεί, αναλαµβάνει να παρέχει

• Χρηµατοδότηση ύψους
• ∆ιάρκεια αποπληρωµής
• Η πληρωµή της δόσης
• Έκπτωση 10% στα έξοδα

2) Επίσης, προκειµένου να
χρηµατοδότηση: 

• Αξιολογεί µε «ευελιξία
• ∆εν απαιτεί εξασφαλίσεις
• Η διαδικασία είναι “

3) Η συνεργασία θα συνεχιστεί
Οι δύο οργανισµοί υπέγραψαν
 

3) Interamerican, κατάστηµα

Είναι µια ιδιωτική εταιρεία ασφάλισης
Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ΚΓΚ δράσεις ευαισθητοποίησης
υποστηρίζονται από το ΚΓΚ στο
οποία θα συνεχίσει και µετά τη
Οι δύο οργανισµοί υπέγραψαν
 

4) Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο

και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν
ολοκληρωµένο όραµα για την τοπική ανάπτυξη.  
της υλοποίησης του WEGO!, οι γυναίκες στις οποίες

Καρδίτσας έχει παράσχει υπηρεσίες Συµβουλευτικής µε
τους και επιθυµούν να αποκτήσουν οικονοµική ανεξαρτησία

επιχείρησης και στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας, η ΑΝ
παρέχει δια των εξειδικευµένων στο αντικείµενο, στελεχών

υπηρεσίες δηµιουργίας του φακέλου του «επιχειρηµατικού σχεδίου
υποστήριξη στη δηµιουργία κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης
υποστήριξη για την προβολή των επιχειρήσεων και την προώθηση

 
της ευρύτερης συνεργασίας των δύο οργανισµών, συνεργάζεται

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καρδίτσας

συνεργασία των συµβαλλόµενων θα συνεχιστεί και µετά το πέρας
προγράµµατος  

οργανισµοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας 

ταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι η πρώτη Ηθική Τράπεζα στην
Banca Etica, την Βραζιλιάνικη Banco Palmas και την

Μπανγκλαντές Ο τοπικός χαρακτήρας της προσδίδει στην Τράπεζα
στοιχεία και συνεπάγεται για τα µέλη της µοναδικά πλεονεκτήµατα

ζα υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο περιλαµβάνει
Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, αξιολογώντας το business

αναλαµβάνει να παρέχει: 
Χρηµατοδότηση ύψους από 1.000 έως 25.000 € 

αποπληρωµής από 3 µήνες έως 5 χρόνια 
πληρωµή της δόσης µπορεί να αρχίσει 1- 6 µήνες µετά τη χρηµατοδότηση

στα έξοδα αξιολόγησης φακέλου 
προκειµένου να ενισχυθεί η πρόσβαση των γυναικών

Αξιολογεί µε ευελιξία» το πιστωτικό ιστορικό της κάθε πρότασης
απαιτεί εξασφαλίσεις για τη χρηµατοδότηση 

διαδικασία είναι “ fast track” 
θα συνεχιστεί και µετά τη λήξη του προγράµµατος 

οργανισµοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

κατάστηµα Καρδίτσας 

ιωτική εταιρεία ασφάλισης, η οποία δραστηριοποιείται σε Εθνικό
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία θα συνδιοργανώσει
ευαισθητοποίησης του ευρέος κοινού για τις γυναίκες
από το ΚΓΚ στο πλαίσιο αρχικά του προγράµµατος WE

συνεχίσει και µετά τη λήξη αυτού.  
οργανισµοί υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Εµποροβιοτεχνικό Επιµελητήριο Καρδίτσας (Ε.Β.Ε) 
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ώστε να υπηρετήσουν ένα 

γυναίκες στις οποίες το Κέντρο 
Συµβουλευτικής µε στόχο την 
οικονοµική ανεξαρτησία µε την 

η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. 
αντικείµενο στελεχών της: 

επιχειρηµατικού σχεδίου» 
συνεταιριστικής επιχείρησης  

την προώθηση προϊόντων ή 

οργανισµών συνεργάζεται και µε 
Καρδίτσας, για θέµατα 

µετά το πέρας υλοποίησης 

Ηθική Τράπεζα στην Ελλάδα, 
και την Grameen Bank 

προσδίδει στην Τράπεζα ισχυρά 
µοναδικά πλεονεκτήµατα.  

το οποίο περιλαµβάνει:  
business plan που θα 

µετά τη χρηµατοδότηση 

των γυναικών αυτών στη 

ε πρότασης 

δραστηριοποιείται σε Εθνικό επίπεδο. 
θα συνδιοργανώσει µε το 
τις γυναίκες IPV που 

WE GO!, δράση η 



 

 

Το ΕΒΕ Καρδίτσας είναι  
του Επιµελητηρίου Καρδίτσας
βιοτεχνίας και των επαγγελµάτων
Κοινές δράσεις του ΚΓΚ και
γυναικών IPV,  µε τη δηµιουργία
επικοινωνίας µεταξύ αυτών αλλά
εργοδοτών µελών αυτού, στο
αυτού σ’ όλες τις γυναίκες
πρωτόκολλο συνεργασίας, στο
 

5) ΟΑΕ∆ 

Ο ΟΑΕ∆ είναι ο κρατικός
υπηρεσίες στην έδρα κάθε νοµού
 Οι άξονες της πολιτικής του Ο

• Προώθηση της Απασχόλησης
• Συνεργασία µε κοινωνικούς

απασχόλησης   
• Προώθηση της προσαρµοστικότητας

παράλληλο στόχο τη διατήρηση
• Σύζευξη Προσφοράς και

(portal) του Οργανισµού
• ∆ίκτυο EURES για τη

επίπεδο 
Στην παρούσα φάση, ένας σύνδεσµος
γυναίκες που το επισκέπτονται
 

6) Σχολή ∆ιά Βίου Μάθησης

Η Σχολή ∆ιά Βίου Μάθησης
µέλη της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας
οργανώνει και υλοποιεί µία
προγράµµατα εκπαίδευσης, επιµόρφωσης
πεδίων στοχεύοντας στην προσφορά
καινοτόµων δράσεων. 
Η «Σχολή διά βίου µάθησης
Τοµέα. 
Το ΚΓΚ εξασφάλισε τη συνεργασία
δυνατότητα ελεύθερης και
προγράµµατα και εργαλεία κατάρτισης
της απασχολησιµότητας ή/και
γυναίκες που δεν διαθέτουν το
τυπικά προσόντα όπως µια µεγάλη
Το ΚΓΚ και το Κέντρο Εκπαίδευσης
πλαίσιο του WEGO! , η
προγράµµατος.   
 

7) Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση

Η ΕΡΤ είναι το εθνικό κρατικό
συµφωνήσει µε το περιφερ

Καρδίτσας είναι  νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε 3.500 µέλη
Επιµελητηρίου Καρδίτσας είναι η προστασία του εµπορίου, της βιοµηχανίας

των επαγγελµάτων στην περιφέρεια Καρδίτσας. 
του ΚΓΚ και του ΕΒΕ θα περιλαµβάνουν διασύνδεση εργοδοτών
µε τη δηµιουργία από το ΕΒΕ ηλεκτρονικού εργαλείου

µεταξύ αυτών, αλλά και δράσης ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
µελών αυτού, στο πλαίσιο του WE GO! αρχικά, αλλά και µετά

τις γυναίκες που υποστηρίζει το ΚΓΚ. Θα υπογραφεί
συνεργασίας, στο οποίο εξειδικεύονται οι επί µέρους όροι συνεργασίας

ο κρατικός οργανισµός ο οποίος λειτουργεί σε Εθνικό
νοµού.  

πολιτικής του Ο.Α.Ε.∆. συνοψίζονται στους εξής: 
Προώθηση της Απασχόλησης 
Συνεργασία µε κοινωνικούς και τοπικούς φορείς σε τοπικά προγράµµατα

Προώθηση της προσαρµοστικότητας εργαζοµένων και επιχειρήσεων
ο τη διατήρηση της απασχόλησης  

Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας  µέσω της νέας διαδικτυακής
του Οργανισµού  

για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας σε

φάση ένας σύνδεσµος στο web site του ΚΓΚ, ενηµερώνει
επισκέπτονται, για τις θέσεις εργασίας που διατίθενται σ όλη

Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

Βίου Μάθησης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε συνεργασία
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας (∆ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικού

υλοποιεί µία σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ
εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και κατάρτισης σε πληθώρα επιστηµονικών

στοχεύοντας στην προσφορά νέων γνώσεων, εξειδικευµένων δεξιοτήτων

βίου µάθησης» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ανήκει

εξασφάλισε τη συνεργασία του εκπαιδευτικού κέντρου, το οποίο θα
ελεύθερης και άµεσης πρόσβασης σε µια σειρά από
και εργαλεία κατάρτισης, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα

/και επιχειρηµατικότητας σε έννοιες επιχειρηµατικότητας
διαθέτουν το απαραίτητο εκπαιδευτικό υπόβαθρο, ή έχουν
όπως µια µεγάλη µερίδα των γυναικών IPV διαθέτει.  

Κέντρο Εκπαίδευσης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας
! , η οποία όµως θα συνεχιστεί και µετά το

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Θεσσαλίας 

εθνικό κρατικό δίκτυο ενηµέρωσης της χώρας. Το ΚΓΚ
το περιφερειακό δίκτυο Θεσσαλίας για τη συνεργασία
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δικαίου µε 3.500 µέλη.  Σκοπός 
εµπορίου της βιοµηχανίας, της 

ση εργοδοτών και 
ηλεκτρονικού εργαλείου – forum 

και ευαισθητοποίησης των 
αλλά και µετά τη λήξη 

Θα υπογραφεί προσεχώς 
µέρους όροι συνεργασίας. 

λειτουργεί σε Εθνικό επίπεδο µε 

τοπικά προγράµµατα 

επιχειρήσεων µε 

νέας διαδικτυακής πύλης 

ζήτησης εργασίας σε Ευρωπαϊκό 

ΚΓΚ ενηµερώνει όλες τις 
διατίθενται σ’ όλη τη χώρα. 

σε συνεργασία µε τα 
Ερευνητικό Προσωπικού) σχεδιάζει, 

αλλά και εξ αποστάσεως 
πληθώρα επιστηµονικών 

εξειδικευµένων δεξιοτήτων και 

Θεσσαλίας ανήκει στο ∆ηµόσιο 

κέντρου το οποίο θα παρέχει τη 
σειρά από εκπαιδευτικά 
τη δυνατότητα ενίσχυσης 

έννοιες επιχειρηµατικότητας σε 
υπόβαθρο, ή έχουν χαµηλά 
διαθέτει.   
συνεργασίας, αρχικά στο 
και µετά το τέλος του 

χώρας Το ΚΓΚ έχει ήδη 
τη συνεργασία των 2 



 

 

οργανισµών, στο πλαίσιο αρχικά
ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής
πρόγραµµα.  
Ειδικότερα, η ΕΡΤ αναλαµβάνει
διάχυσης των αποτελεσµάτων
Η καταφατική απαντητική
περιφερειακού δικτύου υφίσταται
συνεργασίας.    

 

πλαίσιο αρχικά του WE GO!, µε την από κοινού
και τηλεοπτικής καµπάνιας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης

ΕΡΤ αναλαµβάνει την ευθύνη της ενηµέρωσης των δράσεων
αποτελεσµάτων του προγράµµατος  WE GO!. 
απαντητική επιστολή υπογεγραµµένη από την Προϊσταµένη

δικτύου υφίσταται ήδη. Στο άµεσο µέλλον θα υπογραφεί το
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από κοινού οργάνωση 
ευαισθητοποίησης για το 

έρωσης των δράσεων και της 

την Προϊσταµένη του 
υπογραφεί το πρωτόκολλο 
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