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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει επίπεδα ανεργίας άνευ προηγουμένου και το χάσμα
μεταξύ των φύλων στην κοινωνία παραμένει ένα καίριο ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Η
δέσμευση «Γυναίκες στο Διοικητικό Συμβούλιο» (‘Women on the Board’) 1 θέτει τον ελάχιστο
στόχο του 40% των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια μέχρι το 2020 και το θέμα βρίσκεται
ψηλά στην πολιτική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) με τη Στρατηγική της για
ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών. Βρισκόμαστε όμως ακόμα μακριά από την επίτευξη
αυτού του ποσοστού.
Οι ηγετικοί ρόλοι συνήθως είναι θετικά προδιατεθειμένοι προς «αρσενικά» χαρακτηριστικά
όπως η αυτοπεποίθηση ή η κυρίαρχη συμπεριφορά. Γυναίκες που επιδίδονται σε τέτοιες
συμπεριφορές συχνά εκλαμβάνονται με αρνητικό τρόπο, ωστόσο, για τους άνδρες
θεωρούνται θετικά χαρακτηριστικά, συμβάλλοντας σε λιγότερες γυναίκες απ’ ότι άνδρες σε
ηγετικούς ρόλους στα κράτη της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων,
2015).
Σε μόνο 10 από τις 28 χώρες της ΕΕ οι γυναίκες αποτελούν τουλάχιστον το 25% των μελών
του διοικητικού συμβουλίου. Παρά την προτεινόμενη οδηγία της ΕΕπ για βελτίωση της
προόδου στην ισότητα των φύλων στα εταιρικά συμβούλια και μία μικρή αύξηση του 2.1%
τον χρόνο μεταξύ 2010-2016, το ποσοστό των γυναικών που είναι μέλη διοικητικών
συμβούλιών είναι ακόμα μεταξύ 1 και 14 ή 7.1%. Αυτό το νούμερο είναι ακόμη μικρότερο για
τα κορυφαία στελέχη με μόνο το 5.1% μίας μεγάλης λίστας εταιρειών στην ΕΕ να έχουν
γυναίκα Διευθύνων Σύμβουλο (Ισορροπία των φύλων στα εταιρικά συμβούλια, 2016).
Γυναίκες με διπλό μειονέκτημα (NEET- Εκτός Εκπαίδευσης, Εργασίας, ή Εξάσκησης,
μετανάστριες, με ειδικές ανάγκες, γυναίκες σε αγροτικές περιοχές, στα πρώτα στάδια της
καριέρας, γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία μετά από μεγάλο διάστημα αποχής ή
εκείνες που ακολουθούν μία νέα καριέρα, κλπ...) αντιμετωπίζουν περισσότερα εμπόδια από
τους άνδρες στην ανέλιξη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα,
στερεότυπα για τις ικανότητές τους, έλλειψη μοντέλων ρόλων ή καθοδήγησης, περιορισμένη
εμπειρία διαχείρισης και οικογενειακές υποχρεώσεις.
Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με ενδυνάμωση των γυναικών όχι μόνο στα πρώιμα
στάδια της καριέρας τους, αλλά διαρκώς κατά τη διάρκεια της εργασιακής τους πορείας,
αναπτύσσοντας τις ηγετικές δυνάμεις τους. Πολλές μειονεκτούντες γυναίκες έχουν έλλειψη
αυτοπεποίθησης και είναι συχνά άνεργες. Πολυάριθμοι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν
την πρόοδο στην καριέρα συμπεριλαμβανομένης μιας απαρχαιωμένης πεποίθησης ότι η
θέση της γυναίκας δεν είναι στην ηγεσία ή ότι οι γυναίκες πρέπει να μιμούνται τους άνδρες 2.
1
2

"Women on the Board Pledge for Europe”
7 Leadership Lessons Men Can Learn from Women
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Το έργο Women Making Waves στοχεύει όχι μόνο στην ενδυνάμωση των ηγετικών
δεξιοτήτων των μειονεκτούντων γυναικών και στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους, αλλά
επίσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για το χάσμα μεταξύ των φύλων σε ηγετικές θέσεις.
Πέντε εταίροι βρισκόμενοι σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης έχουν αναπτύξει μία ειδική
μεθοδολογία διπλής εκπαίδευσης που συνδυάζει διαδικτυακή (Women Making Waves
Academy, IO4) και δια ζώσης (Women Making Waves Training Programme, IO2, και Leaders
Circles™, IO3) εκπαίδευση. που μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε καριέρα που οι
εκπαιδευόμενοι σκοπεύσουν να ακολουθήσουν.
Ένα βασικό στοιχείο του έργου Women Making Waves είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι όχι μόνο
θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις για τις ανισότητες που αντιμετωπίζουν, αλλά θα
αποκτήσουν πρακτικά εργαλεία να αντιμετωπίσουν τέτοιες ανισότητες (π.χ., ανάπτυξη
κοινωνικών δεξιοτήτων). Για αυτή την ανισότητα δεν ευθύνονται οι γυναίκες, αλλά το σύστημα
και οι δομές της κοινωνίας.
Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναλογιστούν τις δικές τους μαθησιακές
εμπειρίες και θα μπορέσουν να τις μοιραστούν με άλλους εκπαιδευόμενους μέσω του Women
Making Waves Community, και θα έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό μέσω
του Women Making Waves Academy.
Το Women Making Waves όχι μόνο θα ενθαρρύνει τις ηγετικές ιδιότητες των γυναικών και
θα τις ενδυναμώσει να αναλάβουν ηγετικές θέσεις, αλλά επίσης θα εκμεταλλευτεί όλες τις
ευκαιρίες να ευαισθητοποιήσει για την ελλιπή εκπροσώπηση των γυναικών σε ηγετικές
θέσεις.
Το έργο θα επιτύχει διττές κι εξαιρετικά βιώσιμες επιπτώσεις:
1. Μειονεκτούντες γυναίκες θα ενδυναμωθούν πλήρως για να αναπτύξουν την
αυτοπεποίθησή τους καθώς κι ένα επαγγελματικό προφίλ προκειμένου να επιτύχουν
ισχυρότερες ηγετικές θέσεις και να καταπολεμήσουν τις υφιστάμενες ανισότητες
μεταξύ των φύλων.
2. Θα ευαισθητοποιήσει για τις ανισότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες καθώς προσπαθούν να αναλάβουν ηγετικές θέσεις και για τα πλεονεκτήματα
της αξιοποίησης της γυναικείας ηγεσίας στο μέγιστο δυνατό, και θα συμπεριλάβει
συστάσεις και μεθόδους για το πως να προκληθούν αυτές οι τρέχουσες καταστάσεις
Έτσι, το έργο Women Making Waves θα ενθαρρύνει όλους τους παράγοντες που
συμμετέχουν στην προσωπική κι εκπαιδευτική ανάπτυξη, την αύξηση της απασχόλησης, και
τη λήψη πολιτικών αποφάσεων για να αντιμετωπίσει δραστικά τέτοιες ανισότητες και να τους
κάνει πραγματικά ίσους και χωρίς διακρίσεις.
Το Women Making Waves είναι εξαιρετικά καινοτόμο καθώς ξεπερνά τις γενικότερες λύσεις,
όπως την εφαρμογή ποσοστώσεων φύλου σε οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, αλλά φθάνει
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απευθείας στην ομάδα των ανθρώπων που μπορούν πραγματικά να πετύχουν μία αλλαγή:
τις ίδιες τις γυναίκες.
Το Women Making Waves θα στοχεύσει την αιτία και θα διασφαλίσει ότι οι μειονεκτούντες
γυναίκες αισθάνονται ενδυναμωμένες να διεκδικήσουν ηγετικούς ρόλους, αυξάνοντας τελικά
τον αριθμό των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους.
Με αυτά τα μέσα, πρόκειται να στοχεύσει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά θέματα και
θέματα ανισότητας των φύλων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλη την Ευρώπη.
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II. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

____________________________________________________________________________

III. 1. Βασικές πληροφορίες για την ενότητα
Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι πολύ σημαντική για την
ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων για κάποιον που ξεκινάει να
χτίζει την καριέρα του ή επιθυμεί να προοδεύσει περισσότερο.
Η σκληρή δουλειά και οι δύσκολες δεξιότητες δεν είναι τα μόνα
χαρακτηριστικά που έχουν σημασία σε αυτού του είδους την
ανάπτυξη.
Αυτήν η ενότητα σκοπεύει να αναδείξει τη σημασία της
συναισθηματικής νοημοσύνης στην ανάπτυξη καριέρας και
παρέχει κάποιες πρακτικές να εφαρμόσετε αν επιθυμείτε να την
αυξήσετε.

Επισκόπηση,
βασικές ιδέες και
σκοπός

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (EI) αναφέρεται στη δυνατότητα
κάποιου να προσδιορίσει και να διαχειριστεί τα συναισθήματά
του, καθώς επίσης και τα συναισθήματα των άλλων.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι
επομένως όχι μόνο μία πραγματική κατασκευή, αλλά και ένας
τρόπος επεξήγησης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που
υπάρχουν με άλλα ονόματα, όπως Συναισθηματικός Δείκτης
Νοημοσύνης (EQ), Συναισθηματική Συνείδηση, Επίγνωση,
Συναισθηματική Ενσυναίσθηση κλπ.

Σύμφωνα με τον Daniel Goleman, υπάρχουν πέντε συστατικά
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
1.

Αυτογνωσία

2.

Αυτοέλεγχος

3.

Κίνητρο
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4.

Ενσυναίσθηση

5.

Κοινωνικές Δεξιότητες

ΜΠΟΡΕΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ;

● Αυτογνωσία –Προσπαθήστε να γνωρίζετε πάντα τα

συναισθήματα σας ρωτώντας τον εαυτό σας: “τι νοιώθω
τώρα;”

● Αυτοέλεγχος – Δημιουργήστε μία λίστα από πράγματα

με θετική επίδραση πάνω σας για να μειώσετε κάθε
αρνητικό συναίσθημα που μπορεί να βιώνετε.

● Κίνητρο – Δημιουργήστε έναν πίνακα με οράματα και
στόχους που σας παρακινούν.

● Ενσυναίσθηση – Προσδιορίστε τι χαρακτηριστικά έχει

ένα συμπονετικό άτομο σύμφωνα με εσάς. Μπορείτε να
μάθετε και να επιδείξετε τα ίδια;

● Κοινωνικές Δεξιότητες – Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα
για το πως / πότε αλληλεπιδράτε με τους άλλους.

ΠΩΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΤΗ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΣΑΣ

Τα καλά νέα είναι πως η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να
διδαχθεί και να αναπτυχθεί.
●

Παρατηρήστε πως ανταποκρίνεστε στους ανθρώπους.

●

Αναζητείστε την προσωπική σας πινελιά στο εργασιακό
σας περιβάλλον.

●

Εξετάστε πως αντιδράτε σε αγχωτικές καταστάσεις.

●

Πάρτε την ευθύνη των πράξεων σας.
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●

Εξετάστε το πως οι πράξεις σας θα επηρεάσουν τους
άλλους – πριν κάνετε αυτές τις πράξεις.

Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι κατηγοριοποιημένη και
αναλυμένη σε 4 κατηγορίες:
1. Αυτογνωσία
2. Αυτοέλεγχος
3. Κοινωνική Ευαισθητοποίηση
4. Διαχείριση Σχέσεων
Κάθε ένα από τα πέντε συστατικά της Συναισθηματικής
Νοημοσύνης έχει συγκεκριμένα στοιχεία κι ενέργειες που
μπορούν να βοηθήσουν με μία αύξηση σε αυτές τις κατηγορίες.

ΠΩΣ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Αυτογνωσία: η ικανότητα να αναγνωρίζετε τα συναισθήματα σας
και την επίδραση τους καθώς χρησιμοποιείτε το ένστικτο για να
καθοδηγήσετε τις αποφάσεις σας.
Αυτοέλεγχος: η ικανότητα να ελέγχετε τα συναισθήματά σας και
τις συμπεριφορές σας και να προσαρμόζεστε σε
μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Κοινωνική Ευαισθητοποίηση: η ικανότητα να αισθάνεστε, να
καταλαβαίνετε, και να ανταποκρίνεστε στα συναισθήματα των
άλλων και να νοιώθετε άνετα κοινωνικά.
Διαχείριση Σχέσεων: η ικανότητα να εμπνέετε, να επηρεάζετε,
και να συνδέεστε με τους άλλους και να διαχειρίζεστε τη
σύγκρουση.

Αποτελέσματα
Μαθημάτων

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα:
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-

Μάθουν για τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη
σημασία της.

-

Κατανοήσουν τα
νοημοσύνης τους.

-

Εξερευνήσουν νέους τρόπους να βελτιώσουν τη
συναισθηματική νοημοσύνη τους.

-

Μάθουν για τη σύνδεση ανάμεσα στη συναισθηματική
νοημοσύνη κι ένα επαγγελματικό περιβάλλον.

-

Μάθουν κάποιες συμβουλές για να ενισχύσουν τη
συναισθηματική τους νοημοσύνη στην εργασία.

-

Εξασκήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη.

επίπεδα

της

συναισθηματικής

• Θεωρητικές μέθοδοι (90 λεπτά): μία παρουσίαση
PowerPoint με πληροφορίες για τη συναισθηματική
νοημοσύνη γενικά (στοιχεία, συστατικά, επίπεδα) και
τρόπους (πρακτικές, τεχνικές, ιδέες) για την ανάπτυξη κι
αύξηση της συναισθηματικής νοημοσύνης τόσο
προσωπικά όσο κι επαγγελματικά.

Διδακτικές
μέθοδοι

• Πρακτικές μέθοδοι (90 λεπτά):
→ 1 ομαδική δραστηριότητα (30 λεπτά), στοχεύοντας στην
ενδυνάμωση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ομάδες.
→ 1 ατομική δραστηριότητα (30 λεπτά), ο στόχος της οποίας
είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν τις προσωπικές
τους δυνατότητες και να αυξήσουν τα συστατικά της
συναισθηματικής νοημοσύνης τους.
→ 1 τεστ (30 λεπτά), μέσα από το οποίο οι εκπαιδευόμενοι
θα έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τους εαυτούς τους
και να πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματά
τους.
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1. Αποτελέσματα μαθημάτων
2. Τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη;
3. 5 συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης
4. Παραδείγματα
5. Άνθρωποι με υψηλή & χαμηλή συναισθηματική
νοημοσύνη
6. Αναπτύσσοντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη
7. Μπορεί η συναισθηματική νοημοσύνη να διδαχθεί;
8. Πώς να βελτιώσετε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη σας
9. 4 Κατηγορίες Συναισθηματικής Νοημοσύνης
10. Πρακτικές για Αυτογνωσία
11. Πρακτικές για Αυτοέλεγχο

Περιγραφή των
ενοτήτων

12. Πρακτικές για Κοινωνική Ευαισθητοποίηση
13. Πρακτικές για Διαχείριση Σχέσεων
14. Δραστηριότητα 1
15. Πώς η Συναισθηματική Νοημοσύνη μεταφράζεται στην
εργασία;
16. Πως να εργαστείτε εξυπνότερα χρησιμοποιώντας
συναισθηματική νοημοσύνη
17. Ως εργαζόμενος
18. Ως εργοδότης
19. Κι ως συνάδελφος
20. Πλεονεκτήματα της συναισθηματικής νοημοσύνης στην
εργασία
21. Δραστηριότητα 2
22. Τεστ
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23. Πρόσθετα σχόλια

Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον
Εκπαιδευτικό
Οδηγό
και στο
Εκπαιδευτικό
Πακέτο

-

Διαφάνειες

-

Βίντεο

-

Δραστηριότητες

-

Φύλλα εργασίας

-

Τεστ αξιολόγησης

Θα ήταν πολύ χρήσιμο για το εκπαιδευτή και τα αποτελέσματα
της εργασίας αν οι εκπαιδευόμενοι μπορούσαν να
προβληματιστούν σχετικά με την εμπειρία τους από την
ενότητα.

Προβληματισμός

Στο τέλος κάθε συνεδρίας, μετά από κάθε άσκηση και
δραστηριότητα, όταν τους ζητείται να θυμηθούν παλιές
εμπειρίες, και μετά το κουίζ, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να
κάνουν σχόλια σχετικά με το τι έχουν αποκτήσει, είτε είναι
άμεσες γνώσεις και πληροφορίες, είτε τρόποι να αναπτυχθούν
και να εξελιχθούν περισσότερο σε αυτό το πεδίο
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III. 2. Πρακτικές ασκήσεις
Ομαδική πρακτική άσκηση 1 - (30 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Ο στόχος είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και να
ενισχύσουν τα συστατικά της συναισθηματικής νοημοσύνης τους.
Τα φύλλα εργασίας πρέπει να εκτυπωθούν για τους εκπαιδευόμενους πριν τη δραστηριότητα.
(1) Αυτογνωσία
Είναι δύσκολο να κάνεις αλλαγές στον εαυτό σου όταν δεν είσαι σίγουρος από που να
ξεκινήσεις!
Το φύλλο εργασίας απαριθμεί 30 δυνατά σημεία ή χαρακτηριστικά του χαρακτήρα που μπορεί
να νοιώθετε ότι είναι δυνατά σημεία ή σημεία για να βελτιώσετε.
Η λίστα σας πρέπει να είναι εξατομικευμένη για εσάς, οπότε προσθέστε κι επεξεργαστείτε ό,
τι χρειάζεστε!
(2) Κοινωνική Ευαισθητοποίηση
Αν νοιώθετε άνετα με την αυτογνωσία σας αλλά λιγότερο άνετα με την κοινωνική σας
ευαισθητοποίηση, αυτό το φύλλο εργασίας είναι το κατάλληλο για εσάς!
Αυτό το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει πέντε εικόνες προσώπων με διάφορες εκφράσεις και
μία λίστα με συναισθήματα από την άλλη πλευρά.
Μη διστάσετε να ταιριάξετε περισσότερα από ένα συναίσθημα με κάθε εικόνα και είστε
ελεύθεροι να προσθέσετε περισσότερα συναισθήματα αν θέλετε. Το νόημα αυτού του φύλλου
εργασίας δεν είναι να δημιουργήσετε ένα ταίριασμα ένα προς ένα ή να τα κάνετε “σωστά”.
Αντιθέτως, το νόημα είναι να γνωρίσετε καλύτερα τα συναισθήματα των γύρω σας και να είστε
πιο προσεκτικοί και με καλύτερη ανταπόκριση στις αλληλεπιδράσεις σας με τους άλλους.
(3) Διαχείριση Σχέσεων
Αυτό το φύλλο εργασίας είναι ένας καλό τρόπος να εργαστείτε για την οικοδόμηση των
βασικών σας ικανοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και των δεξιοτήτων σας για σχέσεις.
Αν είχατε πρόβλημα να καταγράψετε κάτι για τους ανθρώπους στη ζωή σας, ίσως θέλει να
δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στους γύρω σας. Το να μάθετε κάτι μοναδικό ή προσωπικό για
τα άτομα στη ζωή σας μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε στοργικές και θετικές σχέσεις.
(4) Αυτοέλεγχος
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Το φύλλο εργασίας κάνει αναφορά σε κάποια θετικά κι αρνητικά συναισθήματα.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να εστιάσει σε οποιοδήποτε συναίσθημα, αλλά το φύλλο
εργασίας στοχεύει το θυμό.
Να έχετε στο μυαλό σας αυτές τις οργανωμένες μελλοντικές ικανότητες αντιμετώπισης και
σιγουρευτείτε να ανατρέξετε σε αυτές την επόμενη φορά που θα θυμώσετε.

Ομαδική πρακτική άσκηση 2 - (30 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Για να προετοιμαστείτε, θα θέλει να δημιουργήσετε τα τέσσερα σημεία – Βορράς, Νότος,
Ανατολή και Δύση – προκαταβολικά και να τα αναρτήσετε στους τοίχους ενός δωμάτιού πριν
ξεκινήστε. Κάτω από κάθε σημείο, γράψτε τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με κάθε σημείο,
σύμφωνα με τις οδηγίες του παιχνιδιού Compass Points (Πόντοι Πυξίδας):
● Βορράς: Ενέργεια – “Ας το κάνουμε.”: του αρέσει να ενεργεί, να δοκιμάζει πράγματα,
να ορμάει.
● Ανατολή: Συλλογισμός – του αρέσει να κοιτάει την εικόνα και τις πιθανότητες πριν
δράσει.
● Νότος: Στοργικότητα – του αρέσει να γνωρίζει ότι τα συναισθήματα όλων έχουν
ληφθεί υπόψιν κι ότι οι φωνές τους έχουν ακουστεί πριν δράσει.
● Δύση: Προσοχή στη λεπτομέρεια — του αρέσει να ξέρει τα ποιος, τι, πότε, που και
γιατί πριν δράσει.
Για να ξεκινήσετε, τραβήξτε την προσοχή όλων στα τέσσερα σημεία της πυξίδας που
αναρτήθηκαν τριγύρω στο δωμάτιο. Ζητήστε τους να διαβάσουν το καθένα και μετά να
επιλέξουν αυτό που απαθανατίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το πως λειτουργούν με άλλους σε
ομάδες.
Πρέπει να σταθούν στο σημείο και να παραμείνουν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της
δραστηριότητας. Μόλις όλοι έχουν αποφασίσει, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να
παρατηρήσουν ποιος έχει καταλήξει σε ποια ομάδα.
Έπειτα, ζητήστε από την κάθε ομάδα να επιλέξει άτομα για τους ακόλουθους ρόλους:
● Αρχειοφύλακας – καταγράφει τις απαντήσεις της ομάδας.
● Χρονομέτρης – κρατάει τα μέλη της ομάδας στο καθήκον.
● Εκπρόσωπος – μιλάει εκ μέρους της ομάδας όταν το καλεί η στιγμή.
Όταν επιλεχθούν, κάθε ομάδα θα έχει 5-8 λεπτά να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Ποια είναι τα δυνατά σημεία του στυλ σας; (3-4 επίθετα )
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2. Ποιοι είναι οι περιορισμοί του στυλ σας; (3-4 επίθετα )
3. Με ποιο στυλ σας φαίνεται ποιο δύσκολο να εργαστείτε και γιατί;
4. Τι χρειάζεται να γνωρίζουν για εσάς τα άτομα από τις άλλες "κατευθύνσεις" ή στυλ
ώστε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά;
5. Ποιο είναι ένα πράγμα που εκτιμάτε για το κάθε ένα από τα άλλα τρία στυλ;
Δώστε χρόνο στα μέλη των ομάδων να μοιραστούν τις απαντήσεις τους.
Μην εκπλαγείτε αν ακούσετε:
● Ο Βορράς δεν έχει υπομονή με την ανάγκη της Δύσης για λεπτομέρειες.
● Η Δύση απογοητεύεται από την τάση του Βορρά να ενεργεί προτού οργανώσει.
● Τα μέλη της ομάδας του Νότου επιθυμούν προσωπικές συνδέσεις και δεν αισθάνονται
άνετα όταν οι συναισθηματικές ανάγκες των μελών της ομάδας δεν ικανοποιούνται.
● Τα μέλη της ομάδας της Ανατολής βαριούνται όταν η Δύση κολλάει σε λεπτομέρειες.
-Η Ανατολή απογοητεύεται όταν ο Βορράς ορμάει πριν συμφωνήσει τους μεγάλους
στόχους.
Τελικά, δώστε τουλάχιστον 2 λεπτά στο τέλος της δραστηριότητας ώστε όλοι οι
εκπαιδευόμενοι να μοιραστούν βασικά συμπεράσματα.
Αν δεν εμφανιστεί κάποιο από τα ακόλουθα, σιγουρευτείτε να τα συμπεριλάβετε ως μέρος
της σύνοψης:
● Αυτή η δραστηριότητα αυξάνει την επίγνωση μας για τις προτιμήσεις τις δικές μας και
των άλλων.
● Η αυξημένη επίγνωση ανοίγει την πόρτα στην ενσυναίσθηση.
● Οι προτιμήσεις μας έχουν τα δυνατά τους σημεία και τους περιορισμούς τους.
● Η ποικιλία προτιμήσεων είναι που κάνει καλύτερη την ομαδική εργασία και τα
αποτελέσματα.

Ομαδική πρακτική άσκηση 3 - (10 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Για να αξιολογήσουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, οι εκπαιδευόμενοι θα απαντήσουν
αυτό το κουίζ αυτοαξιολόγησης διαδικτυακά εδώ (here).
Ζητήστε τους να αξιολογήσουν την κάθε κατάσταση όπως ακριβώς βλέπουν τον εαυτό τους,
κι όχι όπως νομίζουν ότι θα έπρεπε να είναι.
Μόλις τελειώσουν, πρέπει να κλικάρουν "Calculate My Total" (Υπολογισμός του Συνόλου
μου) και να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα που ακολουθεί για να σκεφτούν τα επόμενα βήματα.
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III. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

____________________________________________________________________________

III. 1. Βασικές πληροφορίες για την ενότητα

Επισκόπηση,
βασική ιδεολογία
και σκοπός

Οι γυναίκες πρέπει να είναι εξοικειωμένες με το φυλετικό
σύστημα και να καταλαβαίνουν ότι και τα ορατά και τα αόρατα
εμπόδια κατασκευάζονται για να τις περιορίζουν. Πρέπει να
αναγνωρίζουν τα εμπόδια που τις κρατάνε πίσω και να ξέρουν
πως να τα καταπολεμήσουν. Είναι η κοινωνία που χρειάζεται
να ανασχεδιαστεί – όχι οι γυναίκες. Οι γυναίκες συμμετέχουν
στη διατήρηση της κοινωνίας και μαζί μπορούμε να το
αλλάξουμε αυτό.

Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίζουν:
-

Αποτελέσματα των
Μαθημάτων

-

Πως οι γυναίκες παρουσιάζονται στη διαφήμιση
(κοινωνικά δίκτυα, ταινίες) και πως αυτό επηρεάζει το
ρόλο τους στην κοινωνία: τόσο τις κοινωνικές όσο και
τις επαγγελματικές τους ζωές.
Τις Κύριες Τεχνικές Καταστολής (Master Suppression
Techniques) (MST).
Πως να αντιδρούν στις τεχνικές MST.
Εμπόδια, ορατά κι αόρατα και πως να τα νικήσουν.
Πως να αλλάξουμε τις αδυναμίες μας σε δυνατά
χαρακτηριστικά.
Πώς να αναγνωρίζουν τις προνομιούχες θέσεις και αν
ανήκουν σε κάποια από αυτές.

Ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών τμημάτων για
180 λεπτά διαιρεμένα ως εξής:

Διδακτικές Μέθοδοι
● Εισαγωγή 15 λεπτά.
○ Πάρτε 15 λεπτά να συστηθείτε και βάλτε τους
συμμετέχοντες να πουν στους άλλους λίγα
πράγματα για τον εαυτό τους.
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● Μία παρουσίαση PowerPoint με πληροφορίες για το
αντικείμενο που διδάχτηκε για περίπου 75 λεπτά. Αυτή
επίσης περιλαμβάνει βίντεο κλιπ για να διευκρινίσει το
θέμα.
● Η παρουσίαση θα σπάσει σε τρεις πρακτικές ασκήσεις
για περίπου 60 λεπτά (20+20+20).
o Τίτλοι εργασίας vs. εικόνες
o Μάθετε πως να αναγνωρίζετε τις Κύριες
Τεχνικές
Καταστολής
και
πως
να
ανταποκρίνεστε σε αυτές
o Μπορούμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια στην
κοινωνία μας και να τα καταστρέψουμε;
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προνομιακές
θέσεις δικές μας κι άλλων;

● Συλλογισμός στο τέλος του μαθήματος, 15 λεπτά.
● Διάλειμμα για καφέ για 15 λεπτά.

Αυτό το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες:

Περιγραφή των
Ενοτήτων

1. Διαφορετικές εικόνες γυναικών κι ανδρών στην
κοινωνία .
(Α) Επιδράσεις
στις
επαγγελματικές
και
προσωπικές ζωές μας, πως μας βλέπουν, και
πως βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας.
(Β) Η εικόνα των γυναικών στη Διαφήμιση,
Κοινωνικά Δίκτυα, Ταινίες
(Γ) Πρακτική άσκηση 1.
2. Πως να αναγνωρίζετε το φυλετικό σύστημα.
(Α) Οι Κύριες Τεχνικές Καταστολής, (Berit Ås)
(Β) Πρακτική άσκηση 2.
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3. Πως να καταστρέψετε τα εμπόδια:
(Α) Αποτελέσματα από την έκθεση WMW 2020. Οι
γυναίκες είναι καλά μορφωμένες οπότε τα
εμπόδια στη συμμετοχή στην επαγγελματική
ζωή βρίσκονται αλλού.
(Β) Αλλάξτε τα μειονεκτήματα σε δυνατά σημεία.
(Γ) Πρακτική άσκηση 3.

Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον Εκπαιδευτικό
Οδηγό και στο
Εκπαιδευτικό
Πακέτο

Προβληματισμός

-

Διαφάνειες PowerPoint
Βίντεο
Δραστηριότητες
Πλάνο μαθήματος – συμπεριλαμβανομένης
διάρκειας των δραστηριοτήτων
- Λίστα συμμετοχής για το πακέτο εκπαιδευτών
- Φόρμες αξιολόγησης για το πακέτο εκπαιδευτών
- Φύλλα εργασίας με ασκήσεις
Όλα τα είδη συλλογισμού.

της

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης υπάρχουν ευκαιρίες να
μιλήσουμε για τα θέματα, ατομικές εμπειρίες, κλπ. Αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα
με το τι επιτρέπει ο χρόνος.

Αυτές οι τρεις ασκήσεις μπορούν να γίνουν διαφορετικά:

● Η 1 μπορεί να γίνει ατομικά, σε ζευγάρια ή ομαδικά με
επικεφαλή το διοργανωτή.

● Η 2 ατομικά ή σε ομάδες.
● Η 3 ατομικά ή σε ομάδα με επικεφαλή τον διοργανωτή.

III. 2. Πρακτικές ασκήσεις
Ομαδική πρακτική άσκηση 1 - (20 λεπτά)
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____________________________________________________________________________
Επαγγελματικοί τίτλοι: Εικόνες

Ο σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιήσουν μηχανές διαδικτυακής αναζήτησης
για να ανακαλύψουν πως οι γυναίκες και οι άνδρες παρουσιάζονται διαφορετικά στις
επαγγελματικές τους ζωές.
Μπορεί να γίνει σε ζευγάρια/ομαδικά ή ατομικά εξαρτάται από το μέγεθος της ομάδας.
Γράψτε αυτούς τους επαγγελματικούς τίτλους στις μηχανές αναζήτησης (διαλέξτε δύο
διαφορετικές) στο διαδίκτυο. δείτε: Search Engines List (Top 50) - oTechWorld
Δείτε τις φωτογραφίες που εμφανίζονται, π.χ.:
● Πιλότος
● Ροκ/Ποπ σταρ
● Επιστήμονας
Υπάρχουν άνθρωποι και των δύο φύλων σε αυτές;
Πως απεικονίζονται;
Έχουν τον έλεγχο;
Φαίνονται να έχουν δύναμη;
Είναι ο ρόλος φυλετικός;
Παίρνετε τα ίδια αποτελέσματα σε όλες τις μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιήσατε;
Λαμβάνετε τις ίδιες εικόνες αν χρησιμοποιήσετε τη μητρική σας γλώσσα ή μια άλλη γλώσσα
που γνωρίζετε;
ΒΗΜΑ 1 (10 λεπτά)
A) Μία ομάδα χρησιμοποιεί δύο μηχανές αναζήτησης (π.χ. όσο αναφορά τις 14
Ιανουαρίου 2021 οι google.com και bing.com είναι διαθέσιμες) και βλέπουν πόσο
διαφορετικά αυτές οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν ανθρώπους τους ίδιου
επαγγέλματος π.χ. Πιλότος/Επιστήμονας/Πολιτικός...
B) Μία ομάδα χρησιμοποιεί μία μηχανή αναζήτησης αλλά διαφορετικές γλώσσες και
βλέπουν πόσο διαφορετικά αυτές οι μηχανές αναζήτησης παρουσιάζουν ανθρώπους
τους ίδιου επαγγέλματος π.χ. Πιλότος/Επιστήμονας/Πολιτικός...
ΒΗΜΑ 2 (10 λεπτά)
Συζητείστε A και B
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Για παράδειγμα, Scientist (Αγγλικά) (Επιστήμονας) είναι vísindamaður (αρσενικό) vs.
vísindakona (θηλυκό) (Ισλανδικά). Τα Ισλανδικά είναι μια πολύ φυλετική γλώσσα: πολλοί
επαγγελματικοί τίτλοι είναι διαφορετικοί για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για αυτόν τον λόγο,
πολύ διαφορετικές εικόνες εμφανίζονται όταν αναζητείτε για έναν επαγγελματικό τίτλο. Actor
vs. actress. Το Bing επίσης επισημαίνει “όμορφες γυναίκες της επιστήμης”.
Κι αν αναζητήσετε “πολιτικοί” – Το Bing προσφέρει “20 πιο καυτές πολιτικοί” που είναι …
γυναίκες.
Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ζευγάρια/ομάδες κι αφήστε τους να συζητούν τι βρίσκουν
και στη συνέχεια κάντε μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των ζευγαριών/ομάδων. (10-15 λεπτά
για συζήτηση)
Διαφορετικές γλώσσες φέρνουν διαφορετικά αποτελέσματα; επομένως, η κουλτούρα παίζει
μεγάλο ρόλο στο πως βλέπετε τους ανθρώπους σε διαφορετικά επαγγέλματα. Επίσης, το
καθεστώς της ισότητας των φύλων στις χώρες είναι ένας ακόμη παράγοντας.

Ομαδική πρακτική άσκηση 2 - (20 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Ο σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να ανακαλύψουν πως η κυρίαρχη κουλτούρα συχνά
χρησιμοποιεί MST για να καταπνίξει άλλες. Μπορεί να είναι μεταξύ φύλων, ηλικίας,
εθνικότητας, νέων υπαλλήλων κλπ.
Κρατήστε τη διαφάνεια σύνοψης (αριθμός 32) ορατή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για
αναφορά. Ο σκοπός αυτού είναι οι εκπαιδευόμενοι να αναγνωρίζουν αυτές τις τεχνικές και να
είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να τις αντιμετωπίσουν. Οι τεχνικές είναι:
1.
2.
3.
4.
5.

Αορατοποίηση
Γελιοποίηση
Έλλειψη πληροφοριών
Διπλό δέσιμο - “Αναθεματισμένος αν το κάνεις – αναθεματισμένος αν δεν το κάνεις”
Συγκέντρωση φταιξίματος και πρόκληση ντροπής

Πραγματοποιήστε μία συζήτηση και βάλτε τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τις
προσωπικές τους εμπειρίες ή περιστάσεις όπου υπήρξαν μάρτυρες της χρήσης αυτών των
τεχνικών. Υπογραμμίστε πως να ανταποκριθείτε και πως να αποφύγετε να κάνετε χρήση
αυτών των τεχνικών οι ίδιοι εμψυχώνοντας ο ένας τον άλλον.
Άσκηση
Συζητήσεις που καθοδηγούνται από το διοργανωτή:
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Αναγνωρίζετε αυτές τις τεχνικές ή παρόμοιες με αυτές τις καταστάσεις στα βίντεο;
● Τις έχετε βιώσει οι ίδιο;
● Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα;
○ Υπάρχει κάποιο περιστατικό που σας συνέβη όταν αισθανθήκατε
ταπεινωμένοι με τον ίδιο τρόπο και δεν μπορούσατε να εκφραστείτε
καλά.
● Σε τι συνθήκες είναι εύκολο να απαντήστε οι ίδιοι;
○ Είναι πάντα εύκολο;
● Είναι πιο εύκολο να αναλάβουμε δράση όταν βλέπουμε να συμβαίνει σε
άλλους;

Ατομική ή ομαδική άσκηση υπό την καθοδήγηση τους διοργανωτή 3 - (20 λεπτά)
___________________________________________________________________________

ΒΗΜΑ 1
Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν τουλάχιστον 2 βίντεο, ένα από τη χώρα τους κι ένα από
μία άλλη χώρα,
NOW - YouTube
(Αυτό είναι από ένα άλλο έργο Erasmus+ που έχει παρόμοιο θέμα με το δικό μας και
τις ίδιες χώρες + επιπλέον http://nowmooc.eu/ ).

● Οι εκπαιδευόμενοι περιγράφουν ποια θεωρούν μειονεκτήματα και ποια δυνατά τους
χαρακτηριστικά.

ΒΗΜΑ 2
Οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά περιγράφουν πως το προσωπικό τους υπόβαθρο/ εμπειρίες/
ικανότητες/ χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα για έναν υπάλληλο/ συνάδελφο/
το δίκτυο τους. Αυτό θα μπορούσε επίσης να είναι εργασία για το σπίτι και να σταλθεί στο
διοργανωτή αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος.

● Αφήστε τους εκπαιδευόμενους με τη σειρά να περιγράψουν πως μπορούν να

παρουσιάσουν το υπόβαθρο/εμπειρίες/ ικανότητες/ χαρακτηριστικά τους ως πολύτιμα
για έναν υπάλληλο/ συνάδελφο/ το δικό σας δίκτυο.

● Αυτό μπορεί να γίνει ατομικά στα προσωπικά τους σημειωματάρια και να σταλθεί στο
διοργανωτή έπειτα – αν δεν υπάρχει χρόνος για ανοιχτή συζήτηση.

● Τους ανοίγει αυτό τα μάτια για τα δυνατά τους χαρακτηριστικά;
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III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

____________________________________________________________________________

III. 1. Βασικές πληροφορίες για το κεφάλαιο

Επισκόπηση,
βασική ιδεολογία
και σκοπός

Οι άνθρωποι πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το φυλετικό
σύστημα και να καταλαβαίνουν ότι και τα ορατά και τα αόρατα
εμπόδια κατασκευάζονται για να περιορίζουν τις γυναίκες.
Πρέπει να αναγνωρίζουν τα εμπόδια που τις κρατάνε πίσω και
να ξέρουν πως να τα καταπολεμήσουν. Είναι η κοινωνία που
χρειάζεται να ανασχεδιαστεί – όχι οι γυναίκες. Οι γυναίκες
συμμετέχουν στη διατήρηση της κοινωνίας και μαζί μπορούμε να
το αλλάξουμε αυτό

Οι συμμετέχοντες θα αναγνωρίσουν:
-

Αποτελέσματα
των Μαθημάτων

-

Πως οι γυναίκες παρουσιάζονται στη διαφήμιση
(κοινωνικά δίκτυα, ταινίες) και πως αυτό επηρεάζει το
ρόλο τους στην κοινωνία: τόσο τις κοινωνικές όσο και τις
επαγγελματικές τους ζωές.
Τις Τεχνικές Κύριας-Καταστολής (Master Suppression
Techniques) (MST).
Πως να αντιδρούν στις τεχνικές MST.
Εμπόδια, ορατά κι αόρατα και πως να τα νικήσουν.
Πως να αλλάξουμε τις αδυναμίες μας σε δυνατά
χαρακτηριστικά.
Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στο προνόμιο.

Ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών τμημάτων για
180 λεπτά διαιρεμένα ως εξής:

Διδακτικές
Μέθοδοι

● Εισαγωγή 15 λεπτά.
○ Πάρτε 15 λεπτά να συστηθείτε και κάντε τους
συμμετέχοντες να πουν στους άλλους λίγα πράγματα
για τον εαυτό τους.
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● Μία παρουσίαση PowerPoint με πληροφορίες για το
αντικείμενο που διδάχτηκε για περίπου 75 λεπτά. Αυτή
επίσης περιλαμβάνει βίντεο κλιπ για να διευκρινίσει το
θέμα.
● Η παρουσίαση θα σπάσει σε τρεις πρακτικές ασκήσεις
για περίπου 60 λεπτά (20+20+20).
o Τίτλοι εργασίας vs. εικόνες
o Μάθετε πως να αναγνωρίζετε τις Τεχνικές Master
Suppression και πως να ανταποκρίνεστε σε
αυτές
o Μπορούμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια στην
κοινωνία μας και να τα καταστρέψουμε;
Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προνομιακές
θέσεις δικές μας κι άλλων;

● Συλλογισμός στο τέλος του μαθήματος, 15 λεπτά.
● Διάλειμμα για καφέ για 15 λεπτά.

Αυτό το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες:

Περιγραφή των
Ενοτήτων

4. Διαφορετικές εικόνες γυναικών κι ανδρών στην κοινωνία
.
(Α) Επιδράσεις στις επαγγελματικές και προσωπικές
ζωές, πως μας βλέπουν, και πως βλέπουμε οι
ίδιοι τον εαυτό μας.
(Β) Η εικόνα των γυναικών στη διαφήμιση,
(Κοινωνικά Δίκτυα, Ταινίες)
(Γ) Πρακτική άσκηση 1.
5. Πως να αναγνωρίζετε το φυλετικό σύστημα.
(Α) Οι Τεχνικές Master Suppression, (Berit Ås)
(Β) Πρακτική άσκηση 2.
6. Πως να καταστρέψετε τα εμπόδια:
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(Α) Αποτελέσματα από την έκθεση WMW 2020. Οι
γυναίκες είναι καλά μορφωμένες οπότε τα
εμπόδια στη συμμετοχή στην επαγγελματική ζωή
είναι ανυπόστατα.
(Β) Αλλάξτε τα μειονεκτήματα σε δυνατά σημεία.
(Γ) Πρακτική άσκηση 3.

Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον Οδηγό
Οργάνωσης και
στο Πακέτο
Μαθημάτων

-

Διαφάνειες PowerPoint
Βίντεο
Δραστηριότητες
Πλάνο μαθήματος – συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας
των δραστηριοτήτων
- Λίστα συμμετοχής για το πακέτο διοργάνωσης
- Φόρμες αξιολόγησης για το πακέτο διοργάνωσης
- Φύλλα εργασίας με ασκήσεις
Όλα τα είδη συλλογισμού.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης υπάρχουν ευκαιρίες να
μιλήσουμε για τα θέματα, ατομικές εμπειρίες, κλπ. Αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα με το τι
επιτρέπει ο χρόνος.

Συλλογισμός
Αυτές οι τρεις ασκήσεις μπορούν να γίνουν διαφορετικά:

● Η 1 μπορεί ατομικά, σε ζευγάρια ή ομαδικά με επικεφαλή
το διοργανωτή.

● Η 2 ομαδικά, συζήτηση.
● Η 3 ατομικά ή ο διοργανωτής ηγείται της δράσης και μετά
συζήτηση.
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IV. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΝΤΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΚΙ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΡΑΣΗ

____________________________________________________________________________

IV. 1. Βασικές πληροφορίες για το κεφάλαιο

Επισκόπηση,
βασική ιδεολογία
και σκοπός

Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στο πως οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατηγικά
εργαλεία όπως ένα πρωτόκολλο καθοδήγησής για να τους
βοηθήσουν να αναλάβουν δράσεις στο μαθησιακό τους ταξίδι.
Θα τους βοηθήσουν να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν τη
δύναμη της ενεργού ακρόασης
και της αποτελεσματικής
απορίας προκειμένου να αποσαφηνίσουν το όραμα τους, του
στόχους και τα εμπόδια.

Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο, θα οικοδομήσουν επίσης
αποτελεσματική επικοινωνία με τους συναδέλφους τους.

Αποτελέσματα
των Μαθημάτων

Μέσα από αυτό το κεφάλαιο, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μία
σφαιρική εικόνα πρακτικών δεξιοτήτων και θα καταλάβουν τη
σημασία τους όπως:

● Ενεργή ακρόαση
● Αποτελεσματική απορία
● Η σημασία της γλώσσας του σώματος
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● Διαρθρωτική σκέψη
● Ομαδική εργασία
καθοδήγησης

σύμφωνα

με

ένα

πρωτόκολλο

Ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών τμημάτων για
180 λεπτά διαιρεμένα ως εξής:

Διδακτικές
Μέθοδοι

● Μία παρουσίαση PowerPoint με πληροφορίες για το
αντικείμενο που διδάχτηκε για περίπου 60 λεπτά.
Συμπεριλαμβανομένων
βίντεο
κλιπ
για
να
αποσαφηνίσουν το θέμα.
● Σύντομες πρακτικές ασκήσεις και προβληματισμός για
περίπου 30 λεπτά.
● Καθοδηγητικές συζητήσεις, δύο φορές για περίπου 60
λεπτά (30 λεπτά κάθε συζήτηση).
● Προβληματισμός στο τέλος του μαθήματος, 15 λεπτά.
● Διάλειμμα για καφέ για 15 λεπτά.

1. Μέθοδοι καθοδήγησης
2. Ενεργή ακρόαση
3. Αποτελεσματική απορία

Περιγραφή των
Ενοτήτων

4. Η διαφορά ανάμεσα στην καθοδήγηση (mentoring) και
στην καθοδήγηση (coaching)
5. Ο εκπαιδευτής (coach) – Δεξιότητες
6. Ο εκπαιδευόμενος – Δεξιότητες
7. Δεξιότητες αποτελεσματικής ακρόασης
8. To μοντέλο ανάπτυξης (GROW model)
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9. Προβληματισμός

Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον
Εκπαιδευτικό
Οδηγό και στο
Εκπαιδευτικό
Πακέτο

Προβληματισμός

●

Φύλλα εργασίας με ασκήσεις

●

Πακέτο εκπαιδευόμενων – ενημερωτικά έντυπα

●

Φύλλα εργασίας με ένα πρωτόκολλο καθοδήγησης
/πρόγραμμα χρονοδιαγράμματος συζήτησης

●

Φύλλα εργασίας με τη δομή των συνεδριών καθοδήγησης
- GROW

●

Διαφάνειες PowerPoint

●

Ενημερωτικά έντυπα Απολογισμού

●

Πλάνο μαθήματος – συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας
των δραστηριοτήτων

●

Λίστα παρακολούθησης συμμετεχόντων για το πακέτο
εκπαιδευτών

●

Φόρμες αξιολόγησης για το πακέτο εκπαιδευτών

Ο προβληματισμός θα πραγματοποιηθεί κατά την παρουσίαση
αρκετές φορές και ατομικά, σε ζευγάρια και ομαδικά σαν ένα
σύνολο. Στο τέλος του μαθήματος θα υπάρξει μία μελέτη
περίπτωσης όπου οι εκπαιδευόμενοι θα συλλογιστούν σε ομάδες
πάνω στα ακόλουθα θέματα (ενημερωτικά έντυπα):

a) Θετικά (+) Πλεονεκτήματα, καλύτερα σημεία, προνόμια
b) Αρνητικά (-) Μειονεκτήματα, εμπόδια, απειλές
c) Ενδιαφέρον (?) ερωτήσεις, σκέψεις… κλπ..…
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IV. 2. Πρακτικές ασκήσεις
Ομαδική πρακτική άσκηση 1 - (15 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ
Σε ζευγάρια, οι εκπαιδευόμενοι θα πάρουν χρόνο να ακούσουν ο ένας τον άλλον να μιλάει
για κάτι, αξιοποιώντας όλες τις δεξιότητες τους για να είναι καλοί ακροατές.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΟ
Ένα άτομο μιλάει για ένα από τα ακόλουθα θέματα για όση ώρα μπορεί, ή για το μέγιστο
διάστημα των πέντε λεπτών:
● Την αγαπημένη τους ταινία
● Τις τελευταίες τους διακοπές
● Θέμα της επιλογής τους
Οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν μαζί σε ζευγάρια, για δύο λεπτά, τις δεξιότητες που
χρησιμοποιήσαν για να είναι καλοί ακροατές.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΙΑ
Τι κάνει έναν καλό ακροατή; Οι εκπαιδευόμενοι θα συλλογιστούν για τρία λεπτά.
Οι εκπαιδευόμενοι θα συνοψίσουν τις δεξιότητες που μόλις έχουν συζητήσει και θα δώσουν
σχόλια σε όλη την ομάδα.

Ομαδική πρακτική άσκηση 2 - (5 λεπτά)
__________________________________________________________________________________
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Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να κοιτάξουν αυτήν την εικόνα για λίγα λεπτά και να
σκεφτούν (ή να σημειώσουν) μία ερώτηση που θα έκαναν για αυτή. Έπειτα θα τη μοιραστούν
με την υπόλοιπη ομάδα.
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να δουν τις πρώτες εντυπώσεις των συμμετεχόντων όταν
κοιτούν την εικόνα και να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε άτομο βιώνει την εικόνα διαφορετικά.

Ομαδική πρακτική άσκηση 3 - (30 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Σε τριάδες, οι εκπαιδευόμενοι θα αποφασίσουν για το ποιος θα αναλάβει ποιον ρόλο στη
συνεδρία καθοδήγησης:
● Εκπαιδευόμενος - η “πρόκληση” του οποίου συζητείται από την ομάδα
● Εκπαιδευτές – αυτοί που θα ηγηθούν του πρωτόκολλου καθοδηγητικής συζήτησης
ΒΗΜΑ 1 - 5 λεπτά:
Ο εκπαιδευόμενος δίνει μία σφαιρική εικόνα της πρόκλησης του/της – καθιερώνοντας το
Στόχο. Ο εκπαιδευόμενος υπογραμμίζει τα σημαντικά ζητήματα ή προβλήματα με τα οποία
παλεύει και διαμορφώνει μία ερώτηση για να την εξετάσει η ομάδα καθοδήγησης.
Η διαμόρφωση αυτής της ερώτησης, καθώς και η ποιότητα του συλλογισμού του
εκπαιδευόμενου για την εργασία και/ή για τα θέματα που συζητιούνται, είναι τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της εργασίας.
ΒΗΜΑ 2 - 5 λεπτά:
H ομάδα καθοδήγησης ρωτάει τον εκπαιδευόμενο διευκρινιστικές ερωτήσεις
εγκαθιδρύοντας την Πραγματικότητα.
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ΒΗΜΑ 3 - 5 λεπτά:
Η ομάδα στη συνέχεια ρωτάει διερευνητικές ερωτήσεις τον εκπαιδευόμενο – Διευρύνοντας
τις δυνατότητες. Αυτές οι ερωτήσεις πρέπει να είναι διατυπωμένες έτσι ώστε να βοηθούν
τον εκπαιδευόμενο να διευκρινίσει και να επεκτείνει τη σκέψη σχετικά με το ζήτημα και τις
ερωτήσεις που εγέρθηκαν από την ομάδα καθοδήγησης.
Ο στόχος εδώ είναι ο εκπαιδευόμενος να μάθει περισσότερα για την ερώτηση που
διατύπωσε και να συλλογιστεί για λίγο τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν.
Ο εκπαιδευόμενος απαντάει στις ερωτήσεις της ομάδας, αλλά δεν υπάρχει συζήτηση από
την ομάδα σχετικά με τις απαντήσεις του εκπαιδευόμενου.
ΒΗΜΑ 4 - 5 λεπτά:
Έπειτα, η ομάδα καθοδήγησης μιλάνε ο ένας με τον άλλον σχετικά με την εργασία και τα
ζητήματα που παρουσιάστηκαν.
● Τι ακούσαμε;
● Τι δεν ακούσαμε που έπρεπε να ξέρουμε παραπάνω;
● Τι πιστεύετε για τις ερωτήσεις και τα θέματα που παρουσιάστηκαν;
Ο εκπαιδευόμενος δεν επιτρέπεται να μιλάει κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αλλά
αντιθέτως ακούει και κρατάει σημειώσεις.
ΒΗΜΑ 5 - 5 λεπτά:
Ο εκπαιδευόμενος έπειτα απαντάει σε αυτά που άκουσε. Στη συνέχεια γίνεται μία συζήτηση
όλης της ομάδας. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να δοκιμάσει να δεσμευτεί για κάποια δράση
(να κερδίσει τη δέσμευση).

Συμφωνήστε
για το στόχο

Βρείτε την εστίαση ή το σκοπό της συνεδρίας καθοδήγησης.
Τι θέλετε να εκμαιεύσετε από αυτή τη συνεδρία;
Τι θέλετε να πετύχετε εγκαίρως;

G

Τι θα είστε σε θέση να κάνετε στο μέλλον;
Πως θα είναι τα πράγματα όταν έχετε διευθετήσει το πρόβλημα;
Πως θε νοιώσετε όταν θα έχετε επιτύχει το στόχο σας;
Έχουμε αρκετό χρόνο να επιτύχουμε τους στόχους μας;
Είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος;
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Δείτε την
πραγματικότ
ητα

Ζητείστε από το άτομο να περιγράψει τις τρέχουσες συνθήκες με
συγκεκριμένα πραγματικά παραδείγματα, δώστε αποδεικτικά
σχόλια ανάλογα με την περίπτωση.
Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή;
Μπορείτε να δώσετε μερικά παραδείγματα;

R

Είναι η εκδοχή σας για την πραγματικότητα ακριβής;
Είναι αυτές οι συνθήκες πάντα οι ίδιες;
Τι επίδραση έχει αυτό σε εσάς και τους άλλους ανθρώπους;
Ποια είναι η οπτική των άλλων ανθρώπων για αυτήν την κατάσταση;
Τι έχετε δοκιμάσει μέχρι τώρα;
Τι ήταν κατά κάποιο τρόπο αποτελεσματικό;

Ανοικτές
πιθανότητες

Καλέστε το άτομο να ορίσει ένα πλήθος επιλογών, δώστε τις δικές
σας προτάσεις με προσοχή, βοηθήστε τους να ζυγίσουν τις
επιλογές και να κάνουν επιλογές.
Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση;

O

Τι επιλογές έχουμε;
Τι πιθανές δράσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε;
Τι γνωρίζετε να έχουν δοκιμάσει οι άλλοι άνθρωποι;
Ποιος θα μπορούσε να σας βοηθήσει;
Τι θα θέλατε από εμένα;
Θα θέλατε να προτείνω κάτι;
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και οι παγίδες από αυτές τις ενέργειες;
Νοιώθετε έτοιμοι να δοκιμάσετε μια προσέγγιση;

Κερδίστε τη
δράση

W

Δεσμευτείτε για δράση, προσδιορίστε τα επόμενα βήματα μέσα σε
ένα χρονοδιάγραμμα και συμφωνήστε για την υποστήριξη που θα
δοθεί.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Πότε πρόκειται να τα κάνετε;
Ποια είναι τα πιθανά εμπόδια;
Τι υποστήριξη χρειάζεστε από εμένα και τους άλλους ανθρώπους;
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Πρέπει να τα δεσμεύσουμε σε ένα πλάνο δράσης για τους δύο/τρεις από
εμάς;

Ατομική πρακτική άσκηση 4 - (10 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν αυτές τις τρεις ερωτήσεις και να τοποθετήσουν
τις απαντήσεις τους στον ακόλουθο πίνακα:
● Πως μπορεί η καθοδήγηση να λειτουργήσει για εσάς;
● Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα;
● Τι μπορείτε να κάνετε για αυτό;

ΘΕΤΙΚΑ (+)

ΑΡΝΗΤΙΚΑ (-)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ (?)

Πλεονεκτήματα,
καλύτερα σημεία,
προνόμια:

Μειονεκτήματα,
εμπόδια, απειλές:

ερωτήσεις, σκέψεις…

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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V. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

____________________________________________________________________________

V. 1. Βασικές πληροφορίες για το κεφάλαιο
Η έμφαση σε αυτό το κεφάλαιο θα δοθεί στην κατανόηση του τι
είναι αποτελεσματική ηγεσία, και του πως μπορεί να προκαλέσει
μεγάλη επιρροή και να μετασχηματίσει μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις.
Οι ηγέτες είναι σημαντικοί για όλα τα τμήματα ενός οργανισμού,
συγκεκριμένα επειδή η διαχείριση και η ηγεσία πηγαίνουν χέριχέρι, το οποίο τελικά βοηθάει στη βελτιστοποίηση της
παραγωγικότητας και στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων.

Επισκόπηση,
βασικές ιδέες και
σκοπός

Οι καλές ηγετικές ικανότητες είναι στην κορυφή της λίστας των
ηγετικών ιδιοτήτων στις οποίες οι υπεύθυνοι προσλήψεων
πρέπει να συγκεντρώνονται όταν προσλαμβάνουν υποψήφιους
ή όταν οι διευθυντές προωθούν ηγέτες από το εσωτερικό του
οργανισμού.
Αυτό το κεφάλαιο θα βοηθήσει να διδαχτούν οι γυναίκες τις
κριτικές ικανότητες και στρατηγικές που χρειάζονται για να
αποκτήσουν μια νέα άποψη σχετικά με τις προκλήσεις. Κάτι
τέτοιο θα δώσει σαφήνεια σε μία κατάσταση πρόκλησης, ενώ
επίσης θα ενισχύσει τη σοφία και θα ενθαρρύνει την
αυτοπεποίθηση.
Τελικά, όλη αυτή η γνώση θα συμπληρώσει κάθε άλλη και τα
περιεχόμενα των άλλων κεφαλαίων, επιτρέποντας στις γυναίκες
να έχουν βαθύτερη επίγνωση του εαυτού τους κι έτσι να είναι
ενδυναμωμένες στο χώρο εργασίας.

Αποτελέσματα
Μαθημάτων

Στο τέλος του κεφαλαίου οι εκπαιδευόμενοι θα:
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-

Έχουν μία σφαιρική εικόνα των πιο σημαντικών
διαχειριστικών και ηγετικών δεξιοτήτων.

-

Μάθουν για τα διαφορετικά είδη ηγεσίας και τις νέες
διαχειριστικές τάσεις.

-

Γνωρίζουν ποιες δεξιότητες κάνουν έναν καλό ηγέτη.

-

Συζητήσουν πως οι γυναίκες στην ηγεσία φέρνουν
καλύτερες επιχειρηματικές αποδόσεις.

-

Ενισχύσουν και βελτιώσουν τη γνωστική τους ευελιξία.

-

Οικοδομήσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης για να
επιλύουν προβλήματα στο χώρο εργασίας.

-

Μάθουν πως να διαπραγματεύονται σε διαπολιτισμικές
καταστάσεις.

-

Αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά
τη
διαχείριση
συγκρούσεων και θα τις μετατρέπουν σε συνεργασία.

-

Μάθουν πως να διαχειρίζονται πολυπολιτισμικές και
πολυγλωσσικές ομάδες.

-

Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια εργασιακή
κουλτούρα
της
αίσθησης
του
ανήκειν,
της
διαφορετικότητας κι αποκλειστικότητας.

Στο κεφάλαιο 4, η ενεργητική μάθηση θα χρησιμοποιηθεί για να
κινήσει το ενδιαφέρον στους εκπαιδευόμενους και να τους
δώσει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με το εκπαιδευτικό υλικό
τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά μέσα από ατομικές κι
ομαδικές ασκήσεις.

Διδακτικές
μέθοδοι

Αυτό θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν
περισσότερο, να μάθουν περισσότερα και να καταφέρουν
περισσότερα μέσω της συνεδρίας, διασφαλίζοντας ότι
κατακτούν και μαθαίνουν αποτελεσματικά τη γνώση και τις
δεξιότητες που είναι προγραμματισμένες για αυτό το κεφάλαιο.
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Όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, οι εκπαιδευτές θα έχουν μία
παρουσίαση PowerPoint που θα χρησιμεύσει σαν νήμα
συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Αυτό το κομμάτι θα
έχει μια διάρκεια περίπου 90 λεπτών.
Το πρακτικό κομμάτι, το οποίο θα έχει επίσης μια διάρκεια
περίπου 90 λεπτών, θα είναι χωρισμένο σε ομαδικές κι ατομικές
ασκήσεις.
Επιπροσθέτως, θα υπάρχει ένα διάλειμμα για καφέ που θα
διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν
να αλληλοεπιδράσουν και να γνωριστούν καλύτερα.

Αυτό το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε πέντε βασικές ενότητες:
1. Ηγεσία: τρόποι κι αρχές ηγεσίας, ηγετικές ιδιότητες που
οι διευθυντές πρέπει να διαθέτουν, τι κάνει έναν καλό
ηγέτη, βασικές έννοιες διαχείρισης.

Περιγραφή των
ενοτήτων

2. Η συνεισφορά των γυναικών στη διοίκηση: γυναίκες
στην ηγεσία και η επίδραση αυτού στους οργανισμούς,
φυλετικά εμπόδια, στρατηγικές για γυναίκες διευθυντές.

3. Κριτική σκέψη και γνωστική ευελιξία: οικοδόμηση
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης για την επίλυση
προβλημάτων στην εργασία, πως να ενισχύσετε τη
γνωστική ευελιξία.

4. Διαπραγμάτευση και διαχείριση συγκρούσεων:
διαπραγμάτευση σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα,
προκλήσεις
που
αντιμετωπίζουν
οι
γυναίκες
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διαπραγματευτές, παρέμβαση σε σύγκρουση στο χώρο
εργασίας.

5. Διαχείριση
διαπολιτισμικών
ομάδων
κι
επικοινωνία: διαχείριση ανθρώπων, κατανόηση της
διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας, προκλήσεις και
λύσεις
για
διαχείριση
πολυπολιτισμικών
και
πολυγλωσσικών ομάδων, οικοδόμηση πιο δυνατών
διαπολιτισμικών ομάδων.

Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον
Εκπαιδευτικό
Οδηγό και στο
Εκπαιδευτικό
Πακέτο

Προβληματισμός

-

Παρουσίαση PowerPoint

-

Εκπαιδευτικό Πακέτο

-

Εκπαιδευτικός Οδηγός

-

Φύλλα εργασίας με ασκήσεις

Ασκήσεις προσωπικού προβληματισμού θα είναι ιδιαίτερα
χρήσιμες στα πλαίσια αυτού του έργου, όπου οι εκπαιδευόμενοι
αναμένεται να συλλογιστούν προηγούμενα μαθήματα, να
σκεφτούν τις πραγματικές συνέπειες, και να καθοδηγήσουν τη
μελλοντική συμπεριφορά και δράσεις τους.
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V. 2. Πρακτικές ασκήσεις
Ατομική πρακτική άσκηση 1 - (20 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Αυτή η δραστηριότητα ανάπτυξης ηγεσίας προσφέρει ένα πλαίσιο αυτοαξιολόγησης ώστε οι
άνθρωποι πρώτα να προσδιορίσουν τι δεξιότητες, χαρακτηριστικά και στάσεις θεωρούν
σημαντικά για αποτελεσματική ηγεσία, κι έπειτα να αξιολογήσουν τη δική τους εξέλιξη και να
ξεκινήσουν να θέτουν στόχους.
● Ξεκινάτε την άσκηση παρουσιάζοντας το μοντέλο Ηγεσίας Πίτσα: Είναι ένα εργαλείο
προβληματισμού κι αυτοαξιολόγησης όπου σκέφτεστε τις πιο σημαντικές δεξιότητες
που χρειάζεται να τελειοποιήσετε ώστε να γίνετε ένας σπουδαίος ηγέτης.
● Μπορείτε να παρουσιάσετε την δική σας εκδοχή αναφορικά με την πίτσα ηγεσίας για
να δείξετε ένα παράδειγμα. Τονίστε ότι η εκδοχή σας είναι απλώς ένα παράδειγμα,
και θα πρέπει να σκεφτούν τι είναι σημαντικό για την ηγεσία σύμφωνα με τη δική τους
οπτική.
● Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν 5 λεπτά να ετοιμάσουν το δικό τους σύνολο σημαντικών
ηγετικών δεξιοτήτων και γνωρισμάτων, και ζητήστε τους να σχεδιάσουν ένα σχήμα
πίτσας και να ονομάσουν τα κομμάτια με τα πράγματα που κατέγραψαν.
● Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να ζητήσετε από τα άτομα να μοιραστούν τα σχέδια τους
με την ομάδα και να εξηγήσουν ποιες ετικέτες έχουν επιλέξει. Μπορείτε να συζητήσετε
συγκεκριμένες αποφάσεις και να εντοπίσετε κοινά πρότυπα στην οπτική της ομάδας
για έναν καλό ηγέτη.

● Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τον εαυτό τους σε μία κλίμακα
από το 1 έως το 10 για κάθε κομμάτι. (10 είναι η άκρη του κομματιού, 1 είναι το κυρίως
μέρος της πίτσας). Αυτή η αυτοαξιολόγηση πρέπει να χρησιμεύσει ως βάση για να
θέτουν τους προσωπικούς τους στόχους για την ανάπτυξη ηγεσίας. Τα σημεία όπου
θεωρούν τον εαυτό του πιο αδύναμο θα πρέπει να λάβουν περισσότερη εστίαση στην
μελλοντική τους ανάπτυξη.
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Ατομική πρακτική άσκηση 2 - (20 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων για να αποκτήσουν
σαφήνεια και εικόνα των συμπεριφορών και της νοοτροπίας τους. Θα πρέπει να διαλέξουν
έναν αριθμό ανάμεσα στο 1 και το 5, με το 1 να είναι “Σχεδόν πάντα” και το 5 να είναι “Σχεδόν
ποτέ”.

1: Σχεδόν πάντα

Εγώ πόσο συχνά...

5: Σχεδόν ποτέ

Εργάζομαι για να κατανοήσω καλύτερα πως οποιεσδήποτε
πιθανές προκαταλήψεις σχετίζονται με φυλετική εργασία;

1

2

3

4

5

Κάνω ερωτήσεις για να κατανοήσω τις εμπειρίες των άλλων
ανθρώπων;

1

2

3

4

5

Αναζητάω ποικιλομορφία των φύλλων όταν συγκεντρώνω μία
ομάδα ή προγραμματίζω μία συνάντηση;

1

2

3

4

5

Αποφεύγω τη στερεοτυπική γλώσσα όταν κάνω εισαγωγές;

1

2

3

4

5

Αναθέτω καθήκοντα με βάση της δεξιότητες έναντι στα φυλετικά
στερεότυπα;

1

2

3

4

5

Κοιτάω αντικειμενικά την απόδοση (π.χ. Κατακρίνω την ίδια
συμπεριφορά εξίσου είτε όταν επιδεικνύεται από έναν άνδρα είτε
από μία γυναίκα);

1

2

3

4

5

Πόσο άνετα αισθάνομαι να...
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Μιλάω όταν είμαι η μοναδική γυναίκα στο δωμάτιο;

1

2

3

4

5

Τους ενθαρρύνω όλους να μοιραστούν την οπτική τους κατά τη
διάρκεια μίας συζήτησης;

1

2

3

4

5

Ακούω την οπτική κάποιου ακόμα κι αν δεν ταιριάζει με τη δική
μου;

1

2

3

4

5

Παρέχω σχόλια στους ανθρώπους που είναι διαφορετικού φύλου
από εμένα;

1

2

3

4

5

Καθοδηγώ, ή ζητάω καθοδήγηση από στους ανθρώπους που
είναι διαφορετικού φύλου από εμένα;

1

2

3

4

5

Μιλάω αν παρατηρώ μία έλλειψη διαφορετικότητας;

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Δικτυώνομαι/κοινωνικοποιούμαι
διαφορετικού φύλλου;

με

ανθρώπους

που

είναι

Με βάση τις απαντήσεις τους στα αντικείμενα του ερωτηματολογίου, θα ορίσουν βασικά
στοιχεία δράσης πάνω στα οποία θα δεσμευτούν να εργαστούν ως μέρος του στόχου τους
να βοηθήσουν στο να κλείσει το χάσμα στην ηγεσία. Στη συνέχεια, θα μοιραστούν τη
δέσμευσή τους με την ομάδα για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν υπεύθυνοι.

Ενέργειες στις οποίες θα δεσμευτώ:

1
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2

3

Ατομική πρακτική άσκηση 3 - (20 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν πως θα περιέγραφαν τα ακόλουθα
πράγματα και την αίσθησή τους σε κάποιον που δεν τα είχε ξαναδεί ή βιώσει πριν.

Μία ανθοδέσμη

Ένα αυτοκίνητο

Μία καταιγίδα

Ένα φορητό
υπολογιστή

Ένα κομμάτι
σοκολάτας

Μία ροκ
συναυλία

Μία αγκαλιά από
κάποιον

Ένα αγαπημένο
σας μέρος
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Μόλις έχουν τελειώσει, θα τους καλέσετε να μοιραστούν τις περιγραφές τους με την ομάδα.

Ατομική πρακτική άσκηση 4 - (25 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Στο βιβλίο του Fisher Roger, ‘Φτάνοντας στο ναι’ (‘Getting to Yes’), η πορτοκαλή άσκηση
περιεγράφηκε για πρώτη φορά ως μία πρόκληση για δύο παιδιά που μαλώνουν για ένα
πορτοκάλι, το μόνο που έχει μείνει στη φρουτιέρα.
Σε αυτήν την υπόθεση, τα παιδιά μαθαίνουν ότι το ένα χρειαζόταν τη φλούδα για
ζαχαροπλαστική και το άλλο χρειαζόταν το χυμό για να ξεδιψάσει.
Σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα θα χωριστεί σε δύο ομάδες, που θα πρέπει να
διαπραγματευτούν για το ποια θα πάρει το μόνο εναπομείναν Μαντεζίν πορτοκάλι (μία πολύ
σπάνια ποικιλία).
Κάθε ομάδα θα λάβει ένα μυστικό σενάριο που εξηγεί γιατί πρέπει να αποκτήσουν αυτό το
σπάνιο φρούτο. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία ομάδα για να συζητήσουν για έως 10
λεπτά τη στρατηγική και μετά η διαπραγμάτευση ανάμεσα στην ομάδα A και B θα ξεκινήσει.

Ομάδα A:
Στις ιδιωτικές οδηγίες, η Ομάδα A μαθαίνει ότι χρειάζονται το φλοιό του πορτοκαλιού για να
δημιουργήσουν ένα πυρηνικό συστατικό που θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στη μάχη
κατά του καρκίνου. Φαίνονται να έχουν απεριόριστους πόρους, γεγονός που σταδιακά τους
κάνει λίγο απρόσεκτους ή υπερόπτες.

Ομάδα B:
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Στις ιδιωτικές οδηγίες, η Ομάδα Β μαθαίνει ότι χρειάζονται τον πολτό του πορτοκαλιού για να
δημιουργήσουν έναν ορό για την προστασία των εγκύων από μία θανατηφόρα ασθένεια που
θερίζει τη χώρα. Χωρίς αυτό, όλες οι μέλλουσες μητέρες θα αρρωστήσουν και θα πεθάνουν.

Ατομική πρακτική άσκηση 5 - (15 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καταγράψουν τις απαντήσεις τους στις ακόλουθες
ερωτήσεις, οτιδήποτε σας έρχεται πρώτα στο μυαλό.
1. Αν η ομάδα είναι ένα κτήριο, είναι ________________________________________
2. Αν η ομάδα είναι χρώμα, είναι __________________________________________
3. Αν
η
ομάδα
είναι
μουσική,
τότε
είναι
____________________________________________
4. Αν η ομάδα είναι γεωμετρικό σχήμα, τότε είναι ________________________
5. Αν η ομάδα είναι ο τίτλος μίας ταινίας, τότε είναι ______________________________
6. Αν η ομάδα είναι διάθεση, είναι ___________________________________________
Μόλις έχουν τελειώσει, θα τους καλέσετε να μοιραστούν τις περιγραφές με την ομάδα.
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VI. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

____________________________________________________________________________

VI. 1. Βασικές πληροφορίες για το κεφάλαιο
Η έμφαση αυτής της ενότητας δίνεται στη δικτύωση, στην
οικοδόμηση θετικών σχέσεων και στην καθοδήγηση.
Στο τρέχον κλίμα, γίνεται ολοένα και ευκολότερο να δικτυωθείτε
και να αναπτύξετε σχέσεις καθοδήγησης. Με εργαλεία όπως τα
κοινωνικά δίκτυα και τον εκτενή αριθμό τοπικών κι εθνικών
εκδηλώσεων, τα δίκτυα μας έχουν τη δυνατότητα να
επεκταθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με πριν.

Αν και πολλοί γνωρίζουν τα οφέλη της δικτύωσης, μερικοί ίσως
δε γνωρίζουν από που να ξεκινήσουν ή πως να δικτυωθούν.

Επισκόπηση,
βασικές ιδέες και
σκοπός

Αυτό το κεφάλαιο θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να
κατανοήσουν τι είναι η δικτύωση, τα πλεονεκτήματά της, πως
να δικτυωθούν και που μπορούν να πάνε. Η δικτύωση είναι
σημαντική τόσο για επαγγελματικές όσο και για προσωπικές
πτυχές. Μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε επαφές στην
αγορά εργασίας, να αποκτήσουμε εργασία, και μας δίνει τη
δυνατότητα να προωθήσουμε τη δουλειά μας, μεταξύ άλλων.
Το δεύτερο μέρος αυτού του κεφαλαίου θα εισάγει γνώση για
την οικοδόμηση σχέσεων. Η εκμάθηση του πως να
οικοδομήσετε σχέσεις είναι μία σημαντική πτυχή της δικτύωσης
[κι επίσης συνδέεται με το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου
‘Καθοδήγηση’ (‘Mentoring’)].
Αναπτύσσοντας δεξιότητες για οικοδόμηση νέων επαφών και
διατήρησή τους, τα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να
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αναπτύξουν αποτελεσματικές σχέσεις καθοδήγησης και να
δικτυωθούν με επιτυχία.
Το τελευταίο μέρος, καθοδήγηση (mentoring), θα εισάγει τους
εκπαιδευόμενους στο τι είναι καθοδήγηση. Εξηγεί τη
χρησιμότητά της για προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη.
Το περιεχόμενο κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο ρόλο του
καθοδηγούμενου και του μέντορα.
Μπορεί να υπάρχουν διαφορές στους ρόλους της ομάδας,
κάποιοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να επιθυμούν να γίνουν
μέντορες για άλλα άτομα ενώ άλλοι εκπαιδευόμενοι θα
ωφελούνταν από το να δεχτούν καθοδηγητική υποστήριξη.
Το περιεχόμενο επίσης διδάσκει πολύτιμες δεξιότητες όπως η
επικοινωνία, η ακρόαση, και η παροχή σχολίων μέσω της
άσκησης ρόλων.
Μετά τα τρία μέρη, οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν σε μια
στοχαστική άσκηση για προσωπική κι επαγγελματική
ανάπτυξη.

Στο τέλος της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι να έχουν τη
δυνατότητα να:

Αποτελέσματα
Μαθημάτων

-

Προσδιορίζουν τρόπους για δικτύωση.

-

Γνωρίζουν πως να αξιοποιούν τα υπάρχοντα δίκτυα.

-

Κατανοούν τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης και των
σχέσεων καθοδήγησης.

-

Κατανοούν τους ρόλους ενός μέντορα και πως να
διατηρήσουν αποτελεσματικές σχέσεις καθοδήγησης.

-

Αξιολογήσουν τις τρέχουσες δεξιότητές τους για την
οικοδόμηση σχέσεων καθοδήγησης.
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Οι διδακτικές μέθοδοι της ενότητας 5 του Women Making
Waves για την Καθοδήγησή (Mentoring) και τη Δημιουργία
Δικτύων Θετικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει μια σειρά
διαφορετικών προσεγγίσεων.
Τα υλικά έχουν παραχθεί για να αξιοποιηθούν σε μία δια
ζώσης εκπαίδευση, αλλά μπορούν επίσης να προσαρμοστούν
σε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ως
εκπαιδευτής
της
ενότητας,
οι
αξιολογήσεις
πραγματοποιούνται με τους εκπαιδευόμενους. Αυτές οι
αξιολογήσεις περιλαμβάνουν:

Διδακτικές
μέθοδοι

● Παρατηρήσεις: κατά την εκτέλεση της ενότητας, οι
εκπαιδευτές θα πρέπει να παρατηρήσουν τη
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, την εκμάθηση και την
κατανόηση του περιεχομένου. Κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων, είναι χρήσιμο να παρατηρούν την
εξέλιξη του κάθε συμμετέχοντα ώστε να παρέχουν
επιπλέον υποστήριξη αν χρειάζεται.
● Συζητήσεις: οι συζητήσεις μπορούν επίσης να
προσφέρουν
έναν
τρόπο
αξιολόγησης
των
προσδοκιών, των αποτελεσμάτων και του επιπέδου
κατανόησης στην ομάδα. Μέσω συζητήσεων, οι
συμμετέχοντες μπορούν να παρέχουν σχόλια για την
εμπειρία τους στην ενότητα κι επίσης να
προβληματιστούν σχετικά με το τι έχουν μάθει ως
αποτέλεσμα αυτής.
● Δραστηριότητες: αυτές επιτρέπουν την αξιολόγηση
μέσω της αξιολόγησης του επιπέδου της εφαρμογής
των δεξιοτήτων στις εργασίες. Οι δραστηριότητες
επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να πάρουν μέρος
στις εργασίες και να δουν πως θα δούλευαν για ένα
ζήτημα ή μία υπόθεση. Οι δραστηριότητες σε αυτήν την
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ενότητα επίσης περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, τα
οποία επιτρέπουν την άμεση εφαρμογή της γνώσης
που διδάχθηκε σε μία προσομοίωση καθοδηγητικού
περιβάλλοντος.
Η εκπαιδευτική μέθοδος του περιεχομένου είναι μέσω μίας
παρουσίασης που αναπτύχθηκε ως ένα μέρος του έργου
Women Making Waves. Η παρουσίαση μπορεί να είναι
προσβάσιμη διαδικτυακά για τον εκπαιδευτή αλλά και για τους
εκπαιδευόμενους ώστε να εμπλακούν σε περισσότερη μάθηση
και προσωπική ανάπτυξη.
Μελέτες περιπτώσεων και βίντεο επίσης θα προβληθούν
στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια της ενότητας για να
ενισχύσουν τη μάθηση.
Ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει αρκετό χρόνο στους
εκπαιδευόμενους να ασχοληθούν με τις ασκήσεις και να
δουλέψουν για τις ανάγκες των ατόμων σε αυτήν την ενότητα.
Μερικοί εκπαιδευόμενοι μπορεί να είναι πιο προχωρημένοι
από άλλους οπότε χρειάζεται να δοθεί υποστήριξη σε αυτούς
που μπορεί να τη χρειάζονται.
Το πλάνο του μαθήματος μπορεί να τροποποιηθεί αν οι
ανάγκες και οι ικανότητες της ομάδας το απαιτούν.

Το κεφάλαιο είναι χωρισμένο σε τρεις βασικές ενότητες:

Περιγραφή των
ενοτήτων

● Εισαγωγή στη δικτύωση
● Οικοδόμηση θετικών σχέσεων
● Καθοδήγηση (Mentoring)
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Υλικό που
περιλαμβάνεται
στον
Εκπαιδευτικό
Οδηγό και στο
Εκπαιδευτικό
Πακέτο

Προβληματισμός

Επιπρόσθετες
πηγές

-

Φύλλα εργασίας

-

Ασκήσεις

-

Διαφάνειες

-

Βίντεο (σύνδεσμοι)

-

Πλάνο μαθήματος

-

Λίστα συμμετεχόντων για το πακέτο εκπαιδευτών

-

Φόρμες αξιολόγηση για το πακέτο εκπαιδευτών

Στο τέλος της κάθε συνεδρίας και μετά τις ασκήσεις, είναι
χρήσιμο να ζητήσετε από τους εκπαιδευόμενους να
προβληματιστούν για την εμπειρία τους σχετικά με την ενότητα.
Ο προβληματισμός μπορεί να στρέφεται γύρω από το τι η
συνεδρία τους έκανε να αναρωτηθούν, τις δεξιότητες που έχουν
αναπτύξει, ιδέες που δεν είχαν σκεφτεί ποτέ ή τρόπους με τους
οποίους μπορούν να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της ενότητας
στις τρέχουσα κατάστασή τους.
●

Συμβουλή δικτύωσης
https://www.monster.co.uk/career-advice/article/whatis-networking-and-how-do-i-do-it

●

Τα πλεονεκτήματα της δικτύωσης
https://www.michaelpage.co.uk/advice/careeradvice/growing-your-career/ten-benefits-networking

●

Δωρεάν βιβλίο σε μορφή PDF για τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. (2014)
http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/97801337428
86/samplepages/0133742881.pdf

●

Ο φόβος της απόρριψης
https://www.theguardian.com/small-businessnetwork/2017/jan/23/psychologists-guide-networkingevents-advice
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●

Σχέσεις δευτέρου βαθμού
https://www.insidehighered.com/advice/2018/10/01/vie
wing-networking-psychological-perspective

●

Βίντεο για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη
βελτίωση των σχέσεων
https://www.youtube.com/watch?v=tCadnoPTrOw

●

Οικοδόμηση σχέσεων
https://www.learnevents.com/blog/2015/05/05/five-tipsfor-building-positive-relationships/

●

Πλεονεκτήματα του να έχεις καλές σχέσεις
https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/5-benefitsof-healthy-relationships

●

Πληροφορίες για την Καθοδήγηση (Mentoring)
https://www.skillsyouneed.com/learn/mentoring.html

VI. 2. Πρακτικές ασκήσεις
Ατομική πρακτική άσκηση 1 - (15 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Αυτή η άσκηση στοχεύει να επεκτείνει τους ορίζοντες των συμμετεχόντων. Σκοπεύει να τους
δείξει ότι μπορεί να έχουν εκτεταμένα δίκτυα που μπορεί να μη γνωρίζουν επί του παρόντος.
Τους βοηθάει να τα προσδιορίσουν και τους ενθαρρύνει να συζητήσουν σε μικρές ομάδες.
Πριν από την εκπαίδευση, οργανώστε τους ρόλους. Γράψτε μια σειρά διαφορετικών ρόλων
κι ατόμων που οι άνθρωποι ίσως θεωρούσαν χρήσιμο να έχουν στα δίκτυά τους. Για
παράδειγμα, ένας οικοδόμος, δικηγόρος, τραπεζικός, νοσοκόμος, κάποιος που εργάζεται για
το κέντρο εργασίας. Δημιουργήστε αρκετούς ρόλους ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να
μπουν σε μικρές ομάδες (2-4 ατόμων).
Όταν έρθει η στιγμή, εξηγείστε τη φύση της άσκησης. Έπειτα, οργανώστε τους
εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τα
τρέχοντα δίκτυά τους. Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να εκτελούν διαφορετικούς ρόλους
μόλις έχουν εξηγήσει έναν.
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Μετά από 10 λεπτά, ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να σταματήσουν και να
συλλογιστούν ξανά σαν ομάδα για 5 λεπτά.

Ατομική πρακτική άσκηση 2 - (30 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Αυτήν η άσκηση επιδιώκει να εξερευνήσει τα δίκτυα των εκπαιδευόμενων. Τους κάνει
ερωτήσεις αν έχουν καθόλου στενές ή χαλαρές σχέσεις με ανθρώπους που ήδη γνωρίζουν
είτε μέσω φίλων, οικογένειας ή εργασίας. Τους κάνει να προβληματιστούν και να ενεργήσουν
για τις σχέσεις τους και να δουν αν θα μπορούσαν να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς.
Ο σκοπός αυτής της άσκησης είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους για το πόσο
σημαντικό είναι να αξιοποιούν τα προσωπικά τους δίκτυα για να αναζητούν ευκαιρίες ή να
αναπτύξουν μια επωνυμία για τον εαυτό τους.
●

Δείξτε στους εκπαιδευόμενους το παράδειγμα του δικτύου “Svetlana’s”.

●

Βάλτε τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν τις βασικές τους επαφές (κάντε τους
να συζητήσουν σε μικρές ομάδες). (περίπου για 5 λεπτά). Ο εκπαιδευτής θα πρέπει
να εμπλακεί με τους εκπαιδευόμενους και να τους ενθαρρύνει να συζητήσουν. Έπειτα
ο εκπαιδευτής θα πρέπει να λάβει τα σχόλια όλων από όλη την ομάδα.

●

Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να ξεκινήσουν σε ένα κενό κομμάτι χαρτί με το
όνομά τους στη μέση και μετά τις τρεις επικεφαλίδες στην κορυφή… “φίλοι”
“οικογένεια” “εργασία”.

●

Μετά βάλτε τους να σημειώσουν όλες τις επαφές τους (κάτω από τη σχετική
επικεφαλίδα) και τι συνδέσεις έχουν αυτοί οι άνθρωποι με άλλους ανθρώπους ή
οργανισμούς.

●

Μόλις αυτό ολοκληρωθεί βάλτε τους εκπαιδευόμενους να υπογραμμίσουν ποιες
θεωρούν δυνατές σχέσεις και μετά να κάνουν το ίδιο για τις αδύναμες σχέσεις (15
λεπτά).

●

Τέλος ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να προβληματισούν για τις επαφές τους και
ποιες επαφές ίσως θα μπορούσαν να γίνουν πιο ισχυρές (5 λεπτά).
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Προσωπική πρακτική άσκηση 3 - (20 λεπτά)
__________________________________________________________________________________

Αυτή η άσκηση σκοπεύει να αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων να κάνουν
ερωτήσεις σε ένα περιβάλλον καθοδήγησης. Η άσκηση παρουσιάζει μία μελέτη περίπτωσης
και ζητάει από τους εκπαιδευόμενους να συζητήσουν τις ερωτήσεις που θα μπορούσαν να
αναπαράγουν ώστε να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα. Σε αυτήν την άσκηση, το αποτέλεσμα
είναι η ενίσχυση των δικτύων και η ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
Η μελέτη περίπτωσης:
●
●
●
●
●

Η Jane έχει οικοδομήσει μία ισχυρή σχέση καθοδήγησης με τον καθηγητή της από το
πανεπιστήμιο.
Αναζητά εργασία μετά το Μεταπτυχιακό της.
Είναι ένα διεθνές άτομο και δεν είναι πολύ σίγουρη για το πως να εισέλθει στην αγορά
εργασίας.
Ο μέντορας της μπορεί να της προσφέρει συμβουλές κι οδηγίες για το πως λειτουργεί
το σύστημα κι επίσης να της τονώσει την αυτοπεποίθηση.
Μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την αγορά εργασίας μέσα από αυτήν τη σχέση.

Παρουσιάστε τη μελέτη περίπτωσης στους εκπαιδευόμενους.
Αυτή η άσκηση μπορεί να διεξαχθεί ως τάξη, σε ομάδες ή σε ατομική βάση.
Ζητήστε από τους εκπαιδευόμενους να αναπαράγουν ερωτήσεις για την Jane που θα
μπορούσαν να τη βοηθήσουν να δικτυωθεί και να αποκτήσει πρόσβαση στη αγορά εργασίας.
Ως εκπαιδευτής, περιηγηθείτε στο δωμάτιο αν αυτή η άσκηση πραγματοποιείται σε ατομική
βάση ή σε μικρές ομάδες και υποστηρίξτε οποιοδήποτε που μπορεί να δυσκολεύεται να
αναπαράγει ερωτήσεις για την Jane.
Στο τέλος, προβληματιστείτε μαζί σαν τάξη για το τι έχουν μάθει οι εκπαιδευόμενοι ως
αποτέλεσμα αυτής της άσκησης.

Ατομική πρακτική άσκηση 4 - (45 λεπτά)
__________________________________________________________________________________
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Αυτή η άσκηση σκοπεύει στον προβληματισμό για την καθοδήγηση (mentoring). Ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να δώσει στους εκπαιδευόμενους την υπόθεση κι όλοι οι
εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παίξουν κάθε ρόλο μία φορά.
Βάλτε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των τριών κι ο καθένας θα πρέπει να επιλέξει αν θα
είναι μέντορας, καθοδηγούμενος ή παρατηρητής. Ο καθοδηγούμενος κι ο μέντορας πρέπει
να έχουν μία συζήτηση με τον παρατηρητή να παρακολουθεί και να κρατάει σημειώσεις. Αυτό
θα πάρει περίπου 10 λεπτά.
Μόλις αυτό γίνει ο παρατηρητής θα πρέπει να παρέχει σχόλια για προβληματισμό και στον
εκπαιδευόμενο και στον μέντορα. Αυτό πρέπει να πάρει άλλα 5 λεπτά.
Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προκαθορίσει την ώρα με αυτόν τον τρόπο:
●
●

10 λεπτά – συζήτηση ανάμεσα στον καθοδηγούμενο και το μέντορα
5 λεπτά – (για τον παρατηρητή να παρέχει προβληματισμό)

Αλλάξτε θέσεις και κάντε το αυτό μέχρι ο κάθε συμμετέχων να έχει γίνει μέντορας,
καθοδηγούμενος και παρατηρητής.
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Πρόγραμμα

Erasmus+ Συνεργασία για καινοτομία και την ανταλλαγή
καλώ πρακτικών
Στρατηγικές Συνεργασίες

Δράση

(Ανάπτυξη της καινοτομίας – Επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση / K202)

Τίτλος έργου

Women Making Waves – Ενίσχυση των ηγετικών
δεξιοτήτων των γυναικών

Ημερομηνία έναρξης
έργου

01-10-2019

Ημερομηνία λήξης
έργου

31-03-2022

Διάρκεια έργου

30 μήνες

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις οπτικές μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για καμία χρήση πληροφορίων που περιέχονται εδώ.
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