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IO 1 

Συντονισμός: 

lernraum.wien / VHS Vienna 

Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές (CC BY 4.0) 

Αυτή είναι μία εύληπτη από μη νομικούς περίληψη (κι όχι υποκατάστατο) των αδειών.  

Μπορείτε να: 

Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανέμετε το υλικό με κάθε μέσο και τρόπο 

Προσαρμόστε — αναμείξτε, τροποποιήστε και δημιουργήστε πάνω στο υλικό για κάθε σκοπό, ακόμα και 

εμπορικό. 

Ο αδειοδότης δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο εσείς ακολουθείτε τους όρους της 

άδειας. 

Υπό τους ακόλουθους όρους: 

Αναφορά Δημιουργού — Θα πρέπει να καταχωρίσετε αναφορά στο δημιουργό , με σύνδεσμο της 

άδειας, και με αναφορά αν έχουν γίνει αλλαγές . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδήποτε εύλογο 

τρόπο, αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δημιουργός αποδέχεται το έργο σας ή τη χρήση που 

εσείς κάνετε. 

Δεν υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί — Δε μπορείτε να εφαρμόσετε νομικούς όρους ή τεχνολογικά 

μέτρα 

Η άδεια απαγορεύει τη εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών μέτρων, που ορίζονται με αναφορά 

στο Άρθρο 11 της Συνθήκης της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προστασία της Πνευματικής 

Ιδιοκτησίας/ WIPO, σχετικά με το Copyright. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  
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Εταίροι Έργου 

 

 

Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 

για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου [2018-

1-IT01-KA202-006786]. 
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«ΟΔΗΓΟΣ» WESTART! IO1 – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 

ΕΚΘΕΣΗ: 

Στόχος αυτής της ερευνητικής έκθεσης είναι να εφοδιάσει την ομάδα του έργου με 

πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από τις γυναίκες που θα 

απασχολήσουν και θα εμπλακούν στο έργο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη 

του 2019. 

Ο «Οδηγός» – η αρχική έρευνα – του WESTART! χρησιμοποίησε μια προσέγγιση μικτών 

ερευνητικών μεθόδων, δηλαδή ένα συνδυασμό ποσοτικών ερωτηματολογίων για 

οργανισμούς, συνεντεύξεις ημι-ποιοτικού χαρακτήρα με τους εκπαιδευόμενους, 

καθώς και μια σειρά από τα αποκαλούμενα παραδείγματα καλής πρακτικής, τις 

σημειώσεις και τα σχόλια των Τοπικών Ομάδων Εργασίας που ορίστηκαν σε κάθε 

χώρα εταίρο και χρησιμοποιήθηκαν ως εκφραστές και επιπλέον πηγές τεχνογνωσίας 

για το έργο. Αυτή η προσέγγιση επιλέχθηκε για δύο λόγους· ο πρώτος ήταν κυρίως 

πρακτικός αφού τα ερωτηματολόγια μπορούσαν να αποσταλούν από τους 

οργανισμούς και να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν κεντρικά από το οργανισμό 

lernaum.wien, ενώ ο δεύτερος είχε να κάνει με τις διάφορες οπτικές που επιτεύχθηκαν 

από αυτή την προσέγγιση, οι οποίες επιτρέπουν τον τριγωνισμό και τη θεώρηση των 

δεδομένων από πολλαπλές προοπτικές. Οι μεμονωμένες συνιστώσες της έρευνας 

πρέπει, σαν κομμάτια του παζλ, να παράγουν μια πλήρη εικόνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

I. 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν από τον οργανισμό lernraum.wien, ακολουθώντας 

ένα παράδειγμα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τα δίκτυα βασικών δεξιοτήτων 

MIKA στην Αυστρία1 .  

I. 2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις συνεντεύξεις σχεδιάστηκαν αρχικά από τον 

οργανισμό lernraum.wien, ενώ ακολούθως συζητήθηκαν με όλους τους εταίρους και 

μεταφράστηκαν. Στα ερωτηματολόγια υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις κλειστού τύπου και 

κάποιες άλλες ανοικτού τύπου. Οι συνεντεύξεις παρείχαν, επίσης, σχόλια για τους 

συνεντευξιαζόμενους και πληροφορίες για το υπόβαθρο και το πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκονται (βλέπε παρακάτω).  

I. 2 .1. Σχόλια για τις συνεντευξιαζόμενες γυναίκες και το πλαίσιό τους 

που δόθηκαν από τους εταίρους του έργου και τους συνεντευξιαστές  

Οι συνεντευξιαζόμενες γυναίκες παραμένουν ανώνυμες, αλλά προστίθενται εδώ 

κάποια σχόλια για αυτές προκειμένου να γίνουν πιο ξεκάθαρα και λιγότερο 

μονοδιάστατα τα πλαίσια στα οποία πάρθηκαν οι συνεντεύξεις από αυτές και στα 

οποία ζουν (όλες οι γυναίκες αναφέρονται ως «αυτή»): 

Αυτή έχει δίπλωμα σχολείου· έχει δουλέψει σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. 

Αυτή τη στιγμή είναι άνεργη. 

Αυτή έχει δουλέψει μόνο σε προσωρινές δουλειές (μερική απασχόληση). 

Αυτή ήρθε από το Μαρόκο· έφτασε στην Ιταλία και παντρεύτηκε το 2014. 

Μετά από 2 χρόνια, αποφάσισε να πάρει διαζύγιο και να ξεκινήσει να 

αναζητά εργασία. Τώρα εργάζεται ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο, έχει 

κάνει μαθήματα για άδεια οδήγησης, έχει νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Δεν έχει 

πάει στο Μαρόκο εδώ και 2 χρόνια. Επιθυμία της είναι να ζει στην Ιταλία. 

Αυτή γεννήθηκε στη Βενεζουέλα. Έφτασε στην Ιταλία πριν 3 χρόνια. 

Παντρεύτηκε στην Ιταλία. Έχει πτυχίο στην Πληροφορική και στη Γραφιστική. 

Αυτή τη στιγμή είναι άνεργη. 

Αυτή γεννήθηκε στη Βουλγαρία, αλλά ζει στην Κύπρο τα τελευταία 15 

χρόνια. Δεν έχει σπουδάσει αλλά εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο 

τους τελευταίους 6 μήνες δεν εργάζεται κάπου, αφού προσπαθεί να βρει το 

 
1https://www.netzwerkmika.at/application/files/7214/9130/5248/Auswertung_IKT_Inte

rviews_Homepage.pdf 



 

 

επόμενο της βήμα και επεξεργάζεται διάφορες ιδέες και πράγματα (σχετικά 

με δουλειά και εκπαίδευση). Ανέφερε ότι οι εφαρμογές και τα μέσα είναι 

πολύ χρήσιμα σε γενικές γραμμές για προσωπική ανάπτυξη και για να 

περνά κανείς τον ελεύθερο του χρόνο με ένα πιο διασκεδαστικό τρόπο. 

Ωστόσο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν πρόκειται για την εκμάθηση 

νέων πραγμάτων, πρέπει κανείς να διασταυρώνει τις πηγές τους για να μην 

μαθαίνει λάθος πράγματα.  

Αυτή είναι μια γυναίκα από την Κύπρο που σπούδασε Αγγλική Φιλολογία. 

Αυτή είναι μια γυναίκα από την Κύπρο που σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες 

και ολοκλήρωσε την μαθητεία της στο Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου πριν 

από 10 μήνες. Αυτή τη στιγμή αναζητά περαιτέρω κατάρτιση και εργασία. 

Αυτή είναι μια γυναίκα από τη Σομαλία που ζει στην Κύπρο από το 2016. 

Δεν φοίτησε σε σχολείο στη χώρα της και στην Κύπρο πήγε στο σχολείο για 

λίγους μήνες, κυρίως για να μάθει τη γλώσσα. Χρησιμοποιεί κυρίως το 

κινητό της, αλλά είναι άνετη στη χρήση και άλλων συσκευών. Ενδιαφέρεται 

για ιστολόγια (blogs) μόδας, φαγητού και κάποιες φορές χρησιμοποιεί το 

κινητό της για να μάθει Ελληνικά παρακολουθώντας ταινίες, διαβάζοντας 

ειδήσεις κλπ. 

Αυτή είναι μια γυναίκα από τη Σερβία που ζει στην Κύπρο και αναζητά 

εργασία από τότε που έφτασε. Προσπαθεί να δικτυωθεί και να μορφωθεί 

μέσω ψηφιακών συσκευών· ειδικά όταν πρόκειται για την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιεί εφαρμογές όπως το Duolingo και 

διάφορα κουίζ (quiz) για να εξελίξει τις γνώσεις της. Ο σύζυγός της 

εργάζεται στην Κύπρο και η ίδια μένει στο σπίτι προσέχοντας τα 2 τους 

παιδιά, κάτι που τη δυσκολεύει να βρει δουλειά ή ακόμα και να συμμετέχει σε 

επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο, προσπαθεί να παρακολουθεί κάποια 

σεμινάρια για να ενημερώνεται και να βελτιώνεται. 

Αυτή κατάγεται από τις Φιλιππίνες, ζει στην Κύπρο και εργάζεται στον τομέα 

των οικιακών υπηρεσιών. Επέλεξα να της πάρω συνέντευξη επειδή, παρόλο 

που εργάζεται, κινητοποιεί τον εαυτό της να εξελίσσεται και να βελτιώνει τις 

ικανότητές της και να συμβάλλει στην κοινότητά της· κάτι που είναι ένα 

σπουδαίο παράδειγμα προς μίμηση. Συγκεκριμένα, δικτυώνεται μέσω των 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να δημιουργήσει ευκαιρίες και 

να μοιράζεται νέα με άλλες γυναίκες (την κοινότητα των Φιλιππίνων και 

άλλες γυναίκες μετανάστριες) για τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθήσουν αλλά και για να τις βοηθήσει γενικότερα. 

Αυτή κατάγεται από τον Λίβανο, ζει στην Κύπρο και αναζητά εργασία ως 

δασκάλα/καθηγήτρια. Χρησιμοποιεί τις συσκευές και τις εφαρμογές κυρίως 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς: για να διαβάσει άρθρα, ειδήσεις, 

πληροφορίες για διάφορα θέματα κλπ. Σπάνια χρησιμοποιεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για κοινωνικοποίηση. 

Αυτή είναι μια γυναίκα από την Τουρκία χωρίς επίσημη κατάρτιση, η οποία 

αυτή τη στιγμή παρακολουθεί ένα μάθημα βασικών ικανοτήτων. 

Αυτή είναι μια γυναίκα Κουρδικής καταγωγής που παρακολουθεί το ίδιο 

μάθημα με τη γυναίκα πιο πάνω. 

Αυτή είναι μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθεί ένα προπαρασκευαστικό 

μάθημα για την υποχρεωτική εξέταση αποχώρησης από το σχολείο στη 

Βιέννη. 

 
 



 

 

I. 3. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Υπήρχαν σαφή κριτήρια που προσδιορίστηκαν από την αρχή για την επιλογή των 

παραδειγμάτων καλής πρακτικής: 

o εύκολη πρόσβαση από τους εκπαιδευόμενους 

o συμμετοχική διάσταση 

o χρηστικότητα 

o πρακτικότητα 

Τα παραδείγματα καλής πρακτικής δεν αξιολογήθηκαν, επειδή φαινόταν άδικο και 

αδύνατο να αξιολογηθούν κριτικά τα πιο πάνω κριτήρια μέσω περιγραφών του 

προγράμματος, ενώ μια πιο διεξοδική εξέταση των παραδειγμάτων ήταν εκτός του 

πεδίου εφαρμογής αυτής της έκθεσης. 

I. 4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι Τοπικές Ομάδες Εργασίας ορίστηκαν σε κάθε χώρα εταίρο προκειμένου να υπάρχει 

πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση σε διάφορα επίπεδα, δηλαδή, στην τοπική 

διοίκηση, τοπική πολιτική, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και άτομα που 

δουλεύουν με τις αποκαλούμενες περιθωριοποιημένες γυναίκες. 

Οι συναντήσεις των ομάδων ακολούθησαν λίγο πολύ μια κοινή διαδικασία (βλέπε 

παρακάτω). Οι σημειώσεις των συναντήσεων έχουν προστεθεί σε αυτή την έκθεση, 

αφού περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

της πλατφόρμας κοινωνικής εκπαίδευσης. 

 

Τοπική Ομάδα Εργασίας (ΤΟΕ) 

Οι κύριοι στόχοι των ομάδων εργασίας ήταν: 

1. να προσδιορίσουν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που βελτιώνουν την 

πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών-στόχων στην κατάρτιση· 

2. να υποδείξουν τις πιο καινοτόμες μεθόδους που ευνοούν την κοινωνική ένταξη 

μέσω της ανάπτυξης των εγκάρσιων ικανοτήτων και κάποιων βασικών 

δεξιοτήτων· 

3. να υποδείξουν τα ψηφιακά εργαλεία που μειώνουν το χάσμα μεταξύ των 

φύλων. 



 

 

 

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

II. 1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν από τον οργανισμό lernraum.wien και 

μεταφράστηκαν από τους εταίρους, που επικοινώνησαν, επίσης, με τους 

οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται για να αποστείλουν τα 

ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν, επιστράφηκαν και 

αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το «SurveyMonkey». Συνολικά, συμπληρώθηκαν 25 

ερωτηματολόγια. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που επιστράφηκαν από κάθε 

χώρα ήταν: Αυστρία 3, Κύπρος 4, Γερμανία 4, Ελλάδα 3, Ιταλία 9 και Ρουμανία 2. 

 
Η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων είναι σε γενικές γραμμές 

αρκετά εντυπωσιακή, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κατά μέσο όρο, οι 

οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων και οι ΜΚΟ που συμμετέχουν στην έρευνα 

διαθέτουν όλες τις συσκευές που αναφέρθηκαν στην έρευνα, εκτός από τους 

διαδραστικούς πίνακες που υπάρχουν μόνο στην Ιταλία και τη Γερμανία: Κινητά 

τηλέφωνα (smart phones) 56%, τάμπλετ/ οθόνη αφής (tablets) 44%, ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 88% και διαδραστικοί πίνακες 36%. 

Μια πιο προσεκτική ματιά, ωστόσο, στη διανομή ανάμεσα στις χώρες, δείχνει αρκετά 

σημαντικές διαφορές: η διανομή των ηλεκτρονικών συσκευών είναι άνιση και 

φαίνεται να αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση των «χωρών» που 

συμμετέχουν.  

 

Οι διαδραστικοί πίνακες είναι διαθέσιμοι αποκλειστικά στη Γερμανία και την Ιταλία· τα 

κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες με 

εξαίρεση τη Ρουμανία, όπου είναι διαθέσιμοι μόνο ηλεκτρονικοί υπολογιστές για 

εργασίες που γίνονται στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Ακόμα, δεν διαφέρει μόνο η διανομή στην κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά και ο βαθμός 

διαθεσιμότητας. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σε όλες τις χώρες εταίρους, οι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ είναι διαθέσιμα σχεδόν 

στον ίδιο βαθμό, ενώ παρατηρούμε παράλληλα ότι υπάρχει μια σχετική «κυριαρχία» 



 

 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα και η απόλυτη «κυριαρχία» τους στη 

Ρουμανία. 

Η διαθεσιμότητα από μόνη της δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κριτήριο εύκολης 

πρόσβασης και επομένως υπήρχε και μια συμπληρωματική ερώτηση σχετικά με την 

ευκολία της διαθεσιμότητας των συσκευών. 

 

Από  την άποψη της χρήσης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι χρησιμοποιούνται 

κυρίως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε όλες τις χώρες και τους οργανισμούς, ενώ 

ακολουθούν τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα και σε κάποιες περιπτώσεις οι 

εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 

 

II.1.2. Συμμετοχική χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών 

 
Στις παραγράφους που ακολουθούν, καταγράφονται κάποιες απαντήσεις στην 

ερώτηση (οι πλήρεις απαντήσεις υπάρχουν διαθέσιμες στο παράρτημα). Οι 

απαντήσεις δείχνουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων και άφθονη δημιουργικότητα και 

χώρο για συμμετοχή. 

Η ερώτηση αρ.12 της έρευνας «Θεωρείτε ότι η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων που 

κάνετε σε εκπαιδευτικές / διδακτικές δραστηριότητες είναι συμμετοχική και αφήνει χώρο 

για ενεργή συμμετοχή των γυναικών; Αν ναι, ποια χρήση των ηλεκτρονικών πόρων και 

εργαλείων θεωρείτε ως παράδειγμα καλής πρακτικής; Παρακαλώ, δώστε μια σύντομη 

περιγραφή.» απαντήθηκε ως ακολούθως: 

 

Ενσωματώσαμε τα κινητά τηλέφωνα στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

εκπαιδευομένων μας προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν 

στη συνεργατική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας υλικού. Συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευόμενοί μας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, αφού επέλεξαν ένα από 

τα θέματα κοινώς αναγνωρισμένα, δημιούργησαν το υλικό χρησιμοποιώντας 

τα κινητά τους τηλέφωνα (ως εκπαιδευτικά μέσα). Για παράδειγμα, αναζήτησαν 

σχετικές πηγές ή βιβλιογραφία στο διαδίκτυο ή αναζήτησαν στοιχεία για το θέμα 

στο αστικό περιβάλλον και τράβηξαν φωτογραφίες αυτών των στοιχείων 

προκειμένου να κάνουν αργότερα μια παρουσίαση στην τάξη, δουλεύοντας σε 

ομάδες μέσω φόρουμ ή εφαρμογών, όπως του Facebook Messenger και του 

WhatsApp. 



 

 

Η χρήση του Mentimeter: Οι συμμετέχοντες, κυρίως γυναίκες, προσκαλούνται 

μέσω ενός μηνύματος που περιέχει έναν σύνδεσμο για να συμμετάσχουν 

ενεργά στα θέματα που εντοπίζονται εκφράζοντας τη γνώμη τους για αυτά. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται με άμεσο, διαδραστικό τρόπο ενθαρρύνοντας 

περαιτέρω συζητήσεις, προβληματισμό και ανάπτυξη (διαφοροποιήσεις κλπ.). 

Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε ένα περιβάλλον συνεργασίας που 

προσφέρει ευκαιρίες και τροφή για περαιτέρω σκέψη και αναστοχασμό. 

Οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται ξεκάθαρα με σκοπό την άμεση 

συμμετοχή και έκφραση των απόψεων των γυναικών από ευάλωτες ομάδες. Η 

καλή πρακτική που αναφέρεται πιο πάνω, αφορά γυναίκες που προέρχονται 

από την κοινότητα των Ρομά, οι οποίες καλούνται να συμμετέχουν σε 

μαθήματα για επιχειρηματικό σχεδιασμό και πληροφορικής, προκειμένου να 

καταστούν ικανές να προωθήσουν διαδικτυακά την επιχειρηματική τους ιδέα. 

Σίγουρα, η ομάδα WhatsApp χρησιμοποιείται ευρέως για ανταλλαγή 

πληροφοριών και κοινοποίηση αρχείων. 

Η μεθοδολογία Τεχνολογικά Βελτιωμένη Ενεργή Μάθηση (ΤΒΕΜ) που 

περιλαμβάνει μαθήματα έναν-προς-έναν, προσομοιώσεις και εργαστηριακές 

δραστηριότητες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για μια ζωντανή εκπαιδευτική 

εμπειρία που βασίζεται στη συνεργασία.  

Γενικά, θα μπορούσα να πω ότι, πάνω απ’ όλα, τα κοινωνικά δίκτυα 

δημιουργούν σχέσεις, προωθούν τη διάδοση των πληροφοριών και την 

πιθανότητα ερωτήσεων για διευκρίνιση. 

Τάμπλετ και κινητά τηλέφωνα για τη δημιουργία διαδικτυακού υλικού. 

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με κείμενα, βίντεο και άλλους χρήσιμους 

συνδέσμους. 

Μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες εφαρμογές παιχνιδιών, όπως για 

παράδειγμα το Kahoot, για να μάθουν κάτι καινούριο. Μπορούν να δώσουν ο 

ένας στον άλλο τις συσκευές τους για να παίξουν παιχνίδια (εφαρμογές 

παιχνιδιών). 



 

 

Στην ομάδα WhatsApp κοινοποιούνται χρήσιμοι σύνδεσμοι για εκπαιδευτικές 

σελίδες και άλλες σχετικές πηγές. 

 

II.1.3. Καινοτόμα χρήση των ηλεκτρονικών μέσων 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση αρ.13 «Ποια πτυχή της χρήσης των ηλεκτρονικών 

πόρων και εργαλείων που κάνετε θεωρείτε ότι είναι καινοτόμα και γιατί; Θα ήμασταν 

ευγνώμονες αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μια σύντομη περιγραφή» 

καταγράφονται παρακάτω: 

 

Η συμβολή των εκπαιδευομένων στη σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού μέσω της 

χρήσης κινητών τηλεφώνων είναι απόλυτα καινοτόμα. 

Η χρήση κινητών τηλεφώνων για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι μια καινοτομία 

επειδή διευρύνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και τη χρηστικότητα αυτών των 

πληροφοριών και ωθεί, επίσης, τις γυναίκες να μάθουν να αυτοαξιολογούν τις 

ανάγκες και τις προτεραιότητές τους, για τη γραπτή επικοινωνία και να 

εκφράζουν τις απόψεις τους ξεκάθαρα. 

Δεν ξέρω αν θα το χαρακτήριζα καινοτόμο, αλλά σίγουρα διευκολύνει φοβερά 

τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και τη σύνθεση της ομάδας (δυναμικές). 

Σε ομάδες μελέτης στην τάξη, με τη μέθοδο ‘Flipped Classroom’ (μια 

εκπαιδευτική στρατηγική και ένα είδος μικτής μάθησης που αντιστρέφει το 

παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον παρέχοντας εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

συχνά σε απευθείας σύνδεση- online, έξω από την αίθουσα διδασκαλίας). 

Οι πλατφόρμες που είναι αφιερωμένες στη διδασκαλία, τα βίντεο που μέσω της 

χρήσης κινουμένων σχεδίων διευκολύνουν την εκμάθηση και οι συνεργατικές 

εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν από απόσταση, όπως για παράδειγμα 

στο Padlet ή στο Drive, είναι πολύτιμα μέσα στο πλαίσιο στο οποίο 

λειτουργούμε, διατηρούν την ένταξη και τη συνοχή της ομάδας και 

διευκολύνουν τη συμμετοχή και την εκμάθηση. 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα, του ηλεκτρονικού δηλαδή πίνακα που 

συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι χρήσιμο εργαλείο γιατί διεγείρει την 

προσοχή μέσω διαφόρων καναλιών πολυμέσων, ευνοεί τη χειρωνακτική 



 

 

ικανότητα των εκπαιδευομένων και δημιουργεί αφηρημένες έννοιες μέσω 

ψηφιακής αναπαράστασης. 

Θεωρώ ότι οι μέθοδοι είναι περισσότερο καινοτόμες από τα εργαλεία. Τις 

χρησιμοποιώ πολύ για κάποια μαθήματα ή ακουστικά κείμενα Ιταλικών, ακούμε 

σχεδόν όλα τα κλασικά λογοτεχνικά κείμενα μέσω της ιστοσελίδας Rai. Αυτή η 

καλά δομημένη δραστηριότητα προωθεί την εκπαίδευση διευκολύνοντας 

αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη δυσλεξία, που είναι 

μια πολύ συνηθισμένη μαθησιακή δυσκολία ανάμεσα στους συμμετέχοντες 

των βραδινών μαθημάτων. 

 

Τα ηλεκτρονικά μέσα όμως δεν χρησιμοποιούνται και ούτε είναι διαθέσιμα παντού και 

πάντοτε· οι περιορισμοί των οργανισμών φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο: 

Εργάζομαι σε έναν οργανισμό με πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό και 

επομένως δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου καινοτόμα στοιχεία στη δουλειά μου. 

Οι ηλεκτρονικοί μας υπολογιστές είναι παλιοί και έτσι δουλεύω τις περισσότερες 

φορές με έντυπο υλικό. 

Οι συμμετέχοντες μου δεν έχουν συνηθίσει την εκπαίδευση και δεν έχουν 

δεξιότητες. Πρέπει να ξεπεράσουν τον φόβο που έχουν για την τεχνολογία και 

να καλλιεργηθεί η διασκεδαστική πλευρά της εκπαίδευσης. 

 

II. 2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ 

Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστούν τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις· 

πραγματοποιήθηκαν συνολικά 32 συνεντεύξεις από όλους τους εταίρους στις 6 

χώρες εταίρους εντός του δικού τους οργανισμού ή σε πλαίσια που ήταν οικεία για 

τους εταίρους. 

Είναι πρόθεσή μας να τονίσουμε την πολυμορφία της ομάδας που απασχόλησε το 

πρόγραμμα· αρχικά, όσον αφορά το φάσμα ηλικιών, κι ακολούθως σε ότι αφορά τις 

λεγόμενες πρώτες και επιπρόσθετες γλώσσες, δηλαδή τα γλωσσικά ρεπερτόρια που 

χρησιμοποιούνται από την ομάδα. 



 

 

II. 2.1. Πολυμορφία 

Παρόλο που η ομάδα γυναικών που απασχόλησε αυτό το πρόγραμμα τοποθετείται 

στο ηλικιακό φάσμα των 25 μέχρι 40 ετών, κάποιες γυναίκες που συμμετείχαν στις 

συνεντεύξεις ήταν μικρότερες ή μεγαλύτερες σε ηλικία. Τα δεδομένα αυτά 

συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αυτή, αφού θεωρούμε τις περιπτώσεις αυτές που 

βρίσκονται «εκτός πλαισίου», δηλαδή τις γυναίκες κάτω των 25 ή άνω των 40, 

ενδιαφέρουσες και σχετικές με τα συνολικά αποτελέσματα. Ειδικά οι γυναίκες άνω των 

45 ετών, χρησιμοποιούν και έχουν πρόσβαση στα μέσα με διαφορετικό τρόπο από τις 

νεότερες, ένα γεγονός που θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε άλλα προγράμματα.  

Οι βασικές ηλικιακές ομάδες που εκπροσωπήθηκαν στην έρευνα είναι αυτές που 

κυμαίνονται από 18 μέχρι 39 ετών. 

 

Οι γυναίκες που αποτελούσαν τις «ομάδες» μιλούν 20 διαφορετικές «πρώτες γλώσσες» 

χωρίς να υπάρχει κυριαρχία κάποιας από αυτές, πέραν από τα Ελληνικά (20%) ή τα 

Ιταλικά (16%). 

Οι υπόλοιπες πρώτες γλώσσες, από την Αχμαρική γλώσσα μέχρι την Ταϊλανδική, 

χρησιμοποιούνται από το 3% (ή από μία) από τις συνεντευξιαζόμενες. 

 

Οι επιπρόσθετες γλώσσες έχουν επίσης ένα μεγάλο εύρος, αφού σε αυτές 

συγκαταλέγονται τα Αγγλικά (42%), Γερμανικά (17%), Ιταλικά και Ελληνικά (7%), Γαλλικά 

και Τουρκικά (2%), μέχρι τα Ολλανδικά, Καζακικά, Ταμίλ ή Χίντι (1%).  

 

Ακόμα ένα πεδίο πολυμορφίας αποτελεί το μορφωτικό επίπεδο, το οποίο διαφάνηκε 

να είναι απροσδόκητα αρκετά υψηλό. Συγκεκριμένα, 16 από τις 32 συνεντευξιαζόμενες 

κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου, ενώ άλλες πέντε από τις συνεντευξιαζόμενες έχουν 

12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης. Μόνο 2 συνεντευξιαζόμενες είχαν ελάχιστη ή 

καθόλου σχολική εκπαίδευση, αλλά αυτές είναι μεγαλύτερες σε ηλικία από τον μέσο 

όρο της ομάδας και την προβλεπόμενη ομάδα του προγράμματος. 

«Περιθωριοποίηση» για τις γυναίκες με υψηλή μόρφωση σημαίνει μη πρόσβαση σε 

θέσεις εργασίας που είναι ικανοποιητικές για το μορφωτικό τους επίπεδο. 

 



 

 

II. 2.2. Διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών συσκευών 

 

Όλες οι συνεντευξιαζόμενες διαθέτουν κινητό τηλέφωνο· λιγότερες διαθέτουν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και ακόμα πιο λίγες τάμπλετ (29 από τις 32 

συνεντευξιαζόμενες χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο καθημερινά· αν 

συμπεριλάβουμε την απάντηση «περισσότερο από μια φορά τη βδομάδα» 

παρατηρούμε ότι 30 συνεντευξιαζόμενες χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο 

τακτικά, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με την ευρεία διαθεσιμότητα του, είναι αρκετά 

σημαντικό αποτέλεσμα για τη συνεχιζόμενη δουλειά του προγράμματος. 

Μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι ούτε τα τάμπλετ, ούτε οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

δεν έχουν την ίδια λειτουργία με τα κινητά τηλέφωνα στη ζωή των γυναικών. 

Οι συνεντευξιαζόμενες γυναίκες χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα κυρίως για 

προσωπικούς σκοπούς (88%) και κοινωνικές επαφές (75%). Σχεδόν 40% τα 

χρησιμοποιούν για δουλειά και 63% για εκπαίδευση. 

Η κατοχή και η διαθεσιμότητα κινητών τηλεφώνων όμως λέει μόνο τη μισή ιστορία. 

Επομένως, πρέπει να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους σκοπούς για τους οποίους 

αυτά χρησιμοποιούνται:  

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για 

προσωπικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς (63%), γεγονός που στο πλαίσιο 

του προγράμματος φαίνεται να είναι σχετικό.  

Μια πιο λεπτομερή περιγραφή των χρήσεων των κινητών τηλεφώνων (και των 

τάμπλετ) δείχνει ότι η παρακολούθηση βίντεο (100%), η επικοινωνία με οικογένεια και 

φίλους (97%), η λήψη φωτογραφιών (91%), η λήψη πληροφοριών (94%), η ακρόαση 

μουσικής (91%) και η λειτουργία χρονομέτρησης (88%) είναι οι κύριες λειτουργίες των 

συσκευών αυτών. Η εκτέλεση υπολογισμών μέσω κινητού τηλεφώνου (75%) και η 

λειτουργία λεξικού (78%) είναι, επίσης, ανάμεσα στις βασικότερες χρήσεις. Η ενεργή 

λειτουργία της δημιουργίας βίντεο βρίσκεται χαμηλότερα στο 59%. Η χρήση παιχνιδιών 

βρίσκεται, επίσης, χαμηλότερα μόλις στο 43%. 

Από αυτή την άποψη, βλέπουμε έναν σαφή διαχωρισμό στις ηλικιακές ομάδες: η 

ηλικιακή ομάδα των 18-29 φαίνεται να αποτελείται από τους πιο ανεξάρτητους 



 

 

χρήστες, ακολουθούμενη από την ηλικιακή ομάδα των 30-39. Οι γυναίκες που είναι 

άνω των 40 φαίνεται να βασίζονται πολύ περισσότερο στη βοήθεια από άλλους. 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που είχε θέσει το πρόγραμμα ήταν το κατά πόσο οι 

ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το 

αποτέλεσμα είναι ενθαρρυντικό σε αυτό το πλαίσιο: 81% των γυναικών χρησιμοποιούν 

τις συσκευές τους για εκπαίδευση στο σπίτι (αυτός ο αριθμός είναι ψηλότερος από 

αυτόν που δόθηκε στην ερώτηση σχετικά με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων). 

Οι γυναίκες όχι μόνο διαθέτουν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά 

τα χρησιμοποιούν, επίσης, με άνεση, με εξαίρεση ένα άτομο.  

Αντίθετα από την εμπειρία με τις γυναίκες στο πλαίσιο των βασικών ικανοτήτων (βλέπε 

έκθεση του εξειδικευμένου συμβουλίου της Αυστρίας, παράρτημα, σ.73 στην 

εκτεταμένη εκδοχή του Οδηγού), οι περισσότερες (δηλαδή το 91%) γυναίκες από τις 

οποίες λήφθηκαν συνεντεύξεις για αυτή την έρευνα, διαθέτουν διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

II 2.3. ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

Σε γενικές γραμμές, η διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών μέσων είναι αρκετά 

εντυπωσιακή. Κατά μέσο όρο, οι οργανισμοί εκπαίδευσης ενηλίκων και οι ΜΚΟ που 

συμμετέχουν στην έρευνα διαθέτουν όλες τις συσκευές που ζητήθηκαν (εκτός από το 

γεγονός ότι μόνο οι οργανισμοί στην Ιταλία και τη Γερμανία διαθέτουν διαδραστικούς 

πίνακες). 

Μια πιο προσεκτική ματιά στη διανομή ανάμεσα στις χώρες, δείχνει αρκετά σημαντικές 

διαφορές: 

• Η διανομή των ηλεκτρονικών συσκευών είναι άνιση και φαίνεται να 

αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση των «χωρών» που 

συμμετέχουν. 

• Σε όλες τις χώρες χρησιμοποιούνται κυρίως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

ενώ ακολουθούν τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα και σε κάποιες 

περιπτώσεις οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 



 

 

• Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι οι πιο εύκολα διαθέσιμες συσκευές 

στις αίθουσες διδασκαλίας, κάτι το οποίο παρουσιάζει μια αρκετά 

συντηρητική εικόνα της χρήσης των μέσων. 

 

30 συνεντευξιαζόμενες χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο τακτικά, κάτι το οποίο, 

σε συνδυασμό με την ευρεία διαθεσιμότητα, είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη 

συνεχιζόμενη δουλειά του προγράμματος.  

Οι γυναίκες στις οποίες έγιναν συνεντεύξεις χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα 

κατά κύριο λόγο (88%) για προσωπικούς σκοπούς και κοινωνικές επαφές (75%). 

Σχεδόν το 40% χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο για δουλειά και 63% για εκπαίδευση. 

Μπορούμε να δούμε ότι οι περισσότερες γυναίκες είναι αρκετά ανεξάρτητες στον 

χειρισμό των ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ όλες οι γυναίκες χρησιμοποιούν 

εφαρμογές και μάλιστα ποικιλία εφαρμογών. 

Ενδεικτικό γεγονός για την αυτό-καθορισμένη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών 

είναι ότι το 80% των γυναικών κατέβασαν τις εφαρμογές τους οι ίδιες. 

Οι γυναίκες όχι μόνο διαθέτουν και χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα, αλλά τα 

χρησιμοποιούν, επίσης, με άνεση. 

Το 91% των γυναικών από τις οποίες λήφθηκαν συνεντεύξεις για αυτή την έρευνα, 

διαθέτει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

16 από τις 32 συνεντευξιαζόμενες κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου, ενώ άλλες πέντε 

συνεντευξιαζόμενες έχουν 12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης. 

Φαίνεται ότι η χρήση των μέσων, τουλάχιστον στην ποσοτική του μορφή, (δηλαδή 

πόσο συχνά, για ποιο σκοπό και ποιες συσκευές χρησιμοποιούνται), δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από το επίπεδο μόρφωσης των ατόμων. 

Τα κύρια προβλήματα και εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες μεταξύ 25 και 40 ετών 

στα μαθήματα κατάρτισης είναι οι συνθήκες αστάθειας. 

Οι γυναίκες χρησιμοποιούν εφαρμογές σε μεγάλο βαθμό: 31 από τις 32 

συνεντευξιαζόμενες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εφαρμογές, ενώ ένα άτομο αναφέρει 

ότι δεν τις χρησιμοποιεί και επεξηγεί το γεγονός αυτό με την έλλειψη χρόνου: «Δεν έχω 

τον χρόνο να ανεβάζω φωτογραφίες και/ή να κάνω αναρτήσεις. Ωστόσο, 



 

 

χρησιμοποιώ το Messenger και το Viber για να επικοινωνώ με την οικογένεια. Όσο για 

το Instagram και το Facebook, τα χρησιμοποιώ περιστασιακά, απλώς για περιήγηση, 

αλλά σχεδόν ποτέ δεν αναρτώ κάτι η ίδια.» 

III. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Οι εταίροι έχουν συλλέξει έναν αριθμό από τα λεγόμενα παραδείγματα καλής 

πρακτικής των ηλεκτρονικών πλατφόρμων και εργαλείων, καθώς και υλικό 

κατάρτισης όσον αφορά τις δεξιότητες πληροφορικής τα οποία 

καταγράφονται παρακάτω. Όλα τα παραδείγματα ακολουθούν τα κριτήρια 

που αναπτύχθηκαν στην αρχή του προγράμματος (βλέπε σ.7), αν και σε 

διαφορετικούς βαθμούς (οι πλήρεις περιγραφές όπως παρέχονται από τους 

εταίρους, υπάρχουν διαθέσιμες στο παράρτημα, σ. 47, στην εκτεταμένη εκδοχή 

του Οδηγού): 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

Εκπαίδευση Ενηλίκων για την Απόκτηση Βασικών Ικανοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες 

«Heron-2» 

Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για και με τη συνεργασία μεταναστών (στην 

εκπαίδευση βασικών ικανοτήτων)/ Digitale Kompetenzen in der Basisbildung mit 

Migrant*innen authentisch erarbeiten 

DIGITALIANO 

Εργαλείο Σχεδιασμού Ηλεκτρονικού Βιβλίου 

Πλατφόρμα EPALE 

E-TRAINERS: νέες ικανότητες και εργαλεία για την ΕΚΕ 

GET UP, Κατάρτιση για την Ισότητα των Φύλων για την αντιμετώπιση των πρακτικών 

άδικων διακρίσεων στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας  

iLearnGreek 

Θέλω να μάθω (dt. Ich will lernen) 



 

 

Δεξιότητες Ζωής για την Ευρώπη 

Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΜΔΜ) 

Πρόγραμμα MUPYME – Εργοδότηση και γυναίκες στην Ευρώπη του 21ου αιώνα: από 

την οικονομία του σπιτιού στην οικονομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  

Padlet (εφαρμογή)  

RIACs – Acceleratori di Integrazione nel mercato del lavoro regionale di rifugiati e 

richiedenti asilo 

Επαγγελματικά προσανατολισμένο πρόγραμμα για τον γραμματισμό και τη βασική 

εκπαίδευση: „BELUGA“ 

 

IV. ΙΔΕΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΠΕΡΙΛΗΨΗ) 

A – Εντοπίστε τα κύρια προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουν στα μαθήματα 

κατάρτισης οι γυναίκες μεταξύ 25 και 40 ετών που βρίσκονται σε ασταθή κατάσταση  

- γλωσσικοί φραγμοί και πολιτισμικές διαφορές, αναλφαβητισμός, ανεπαρκές 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αυτολογοκρισία και/ή έλλειψη κινήτρων εκ μέρους των 

εκπαιδευομένων κ.ο.κ.  

 

- Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα (γλωσσικούς, 

πολιτισμικούς και οικονομικούς φραγμούς, συγκεκριμένα προβλήματα 

πρόσβασης κλπ.). Επομένως, είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι μέθοδοι 

και το περιεχόμενο στις ανάγκες τους.  

- Η κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη προσωπικών δικτύων μπορεί να είναι 

πρόβλημα για τις γυναίκες μετανάστριες. 

- Χρόνος, οικονομικοί λόγοι, έλλειψη ευέλικτης εργοδότησης και εκπαιδευτικού 

συστήματος, έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών, ρατσιστικές συμπεριφορές 

(Κύπρος). 

 

• οικονομικοί παράγοντες (έλλειψη χρημάτων) 

• οι γυναίκες ζουν «σε έναν δικό τους κόσμο» 



 

 

• οι γυναίκες δεν λαμβάνουν σχολική εκπαίδευση ()2 

• οι γυναίκες φοβούνται την αντιπαράθεση, την «εμπλοκή»  

(Ιταλία) 

 

Από την (εργασιακή) εμπειρία των συμμετεχόντων, ευάλωτες γυναίκες θεωρούνται 

αυτές που έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες λόγω:  

- μεταναστευτικής βιογραφίας 

- λειτουργικό ή οργανικό αναλφαβητισμό 

- κοινωνικό-πολιτισμικούς φραγμούς (κοινότητα Ρομά, ανύπαντρες μητέρες, 

άνεργες κλπ.) 

Αυτές οι γυναίκες χρειάζονται περαιτέρω κίνητρα για να συμμετάσχουν σε 

ευκαιρίες κατάρτισης απ’ ότι οι «παραδοσιακές» εκπαιδευόμενες. 

Φραγμοί της ενεργής τους συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Έλλειψη πληροφοριών: Δεν έχουν επίγνωση του τι προσφέρεται. Συνήθως οι 

πληροφορίες δεν φτάνουν σε αυτές, ακόμα κι αν σχετίζονται με αυτές – συνήθως 

ανακυκλώνονται εσωτερικά μεταξύ επαγγελματιών· ή οι γυναίκες συμμετέχουν ήδη 

σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα – ή συμβαίνει μια φορά και δεν προσφέρεται 

συστηματικά και επανειλημμένα. 

Έλλειψη δικτύου από τις ομάδες που αναφέρθηκαν (δηλαδή Εκπαιδευτικά Κέντρα, 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, Σχολείο, Συνδέσμους Γονέων κλπ.): οι περισσότερες 

γυναίκες ακολουθούν ένα πρόγραμμα στα κοινωνικά τους δίκτυα, στα οποία οι 

άνθρωποι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα ή προβλήματα ή ακόμα και 

φραγμούς, και αντιλαμβάνονται, επομένως, την προσωπική τους κατάσταση ως 

φυσιολογική. 

«Νόρμες» φραγμοί: Για τις περισσότερες, η παράδοση του ότι η γυναίκα μένει στο 

σπίτι ως νοικοκυρά ή ακόμα και το ότι βγαίνει έξω για έναν καφέ σε κάποια 

καφετέρια – είναι η νόρμα. Οτιδήποτε παρεκκλίνει από αυτή τη νόρμα είναι εξαίρεση 

και αιτία για να αποκλειστούν από τα οικογενειακά / φιλικά τους δίκτυα. 

 
2Βλέπε πιο πάνω, το 50% της ομάδας έχει πτυχίο πανεπιστημίου, αυτό δεν ισχύει για γυναίκες σε 
πλαίσια βασικών δεξιοτήτων και μπορεί να είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης κατάστασης που 
επικρατεί στην Κύπρο (οι επιμελητές) 



 

 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση: Μια συνηθισμένη απάντηση από γυναίκες που 

βρίσκονται σε περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα είναι «Κατάρτιση; Δεν  είναι για 

μένα. Είμαι πολύ μεγάλη (στην ηλικία των 35!), έχω πολλές δουλειές στο σπίτι. Δεν 

είμαι και τόσο έξυπνη» κλπ. 

Έλλειψη εννοιολογικής κατανόησης: Κάποιες φορές νιώθουν ανασφαλείς για τη 

μη κατανόηση «νέων εννοιών» ή «τεχνολογικών λέξεων» - ή αγγλικών λέξεων κλπ. 

Οικονομικά εμπόδια: Η αντιμετώπιση της ανεργίας ή των περιορισμένων πόρων και η 

σκέψη ότι για να συμμετέχει κανείς σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα πρέπει να είναι 

καλά ντυμένος, καλά προετοιμασμένος και να διαθέτει κάποια προσωπικά αντικείμενα, 

αυτή είναι συμπεριφορά που απαιτεί χρήματα (κατά την άποψή τους. Κοιτάξτε ως 

παράδειγμα ένα απόσπασμα από μια τσιγγάνα γυναίκα που κλήθηκε να συμμετάσχει: 

«Δεν είμαι και τόσο πρόθυμη να έρθω, φοβάμαι τον εκφοβισμό, ότι είμαι βρώμικη, 

φτωχή… Δεν νιώθω καλά όταν νιώθω ότι είμαι διαφορετική στην εμφάνισή μου». 

Χρόνος: Πολλές από τις γυναίκες εργάζονται κατόπιν ζήτησης, δηλαδή ως 

καθαρίστριες σπιτιών, νταντάδες κλπ. Δεν έχουν κανονικό πρόγραμμα και είναι σε 

αναμονή. Επομένως, δεν μπορούν να είναι αξιόπιστες για να συμμετάσχουν σε 

προκαθορισμένες συναντήσεις (Ελλάδα).  

 

Β – Εντοπίστε τις βασικές μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να διευκολύνουν την 

πρόσβαση στην αρχική και συνεχή κατάρτιση για γυναίκες μεταξύ 25 και 40 ετών που 

βρίσκονται σε ασταθή κατάσταση 

 

- Erzählcafé. Αυτή η πρωτοβουλία εκτελείται από τον Λειτουργό Ίσων 

Ευκαιριών/Γραφείο Τοπικής Διοίκησης Cham σε συνεργασία με το VHS Cham 

και πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα (7-20 άτομα). Προσφέρει στις 

γυναίκες την ευκαιρία να κάνουν νέες επαφές και να εξασκηθούν στα 

Γερμανικά σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα. 

 

- Προώθηση της πρόσβασης σε δικαιώματα για γυναίκες μετανάστριες και 

μέτρων αντιστάθμισης προηγούμενης βίας, καθώς και εκπαίδευση των 

γυναικών για τα δικαιώματά τους στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία 

κλπ. 



 

 

 

- Τα μαθήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, μαθήματα που προσφέρονται από το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα, για την παροχή αναγνωρισμένων 

μαθημάτων και την έκδοση πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης (Κύπρος). 

 

- Οι γυναίκες έχουν συχνά πρόσβαση σε ορισμένες ασκήσεις που παρέχονται ή 

είναι διαθέσιμες για «κατέβασμα» με τη βοήθεια του εκπαιδευτή (εκπαιδευτικές 

εφαρμογές, για παράδειγμα), αλλά σπάνια χρησιμοποιούνται εκτός των 

μαθημάτων. 

 

- Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ακόμα δημοφιλείς ανάμεσα στους 

εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους λόγω των μεγαλύτερων οθονών και των 

πληκτρολογίων, ενώ τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση 

για εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

 

- Υπάρχουν λίγες (βασικά καθόλου) εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθηματικά 

στην εκπαίδευση ενηλίκων  ή – αν υπάρχουν – δεν είναι διδακτικά χρήσιμες. 

 

Κατανοώντας τι αρέσει στις γυναίκες (τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά τους)· 

ακολουθεί ενεργή εμπλοκή των γυναικών στην επιλογή των μεγαλύτερων τους 

αναγκών και στο πώς θα τις ικανοποιήσουν.  

 

Εκστρατείες πληροφόρησης που μπορεί να είναι ελκυστικές για τις γυναίκες 

• μακιγιάζ· μόδα· κουζίνα· μουσική  

• φεστιβάλ παραδόσεων 

 

 

Γ – Οι βέλτιστες προσεγγίσεις και μέθοδοι για τον προσανατολισμό και την ανάπτυξη 

των βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων  



 

 

 

• μέθοδος ‘flipped classroom’ 

• εκμάθηση μέσω ανάπτυξης 

• διαπροσωπική διδασκαλία 

• παροχή πρακτικής εξάσκησης/ μαθητείας 

• παραδοσιακή προσέγγιση δεξιοτήτων 

• ομαδικότητα 

• διδακτική προσέγγιση με επίκεντρο τη δράση 

• εκμάθηση με βάση το πρόγραμμα 

 

Πρέπει να ενσωματώσουμε τον μεταφραστή Google στην πλατφόρμα Κοινωνικής 

Εκπαίδευσης για να βοηθήσουμε τις γυναίκες με τη μετάφραση, όποτε είναι 

απαραίτητη, σε άλλες γλώσσες πέρα από αυτές στις οποίες οι εταίροι μεταφράζουμε 

το υλικό. 

Κάποιες μέθοδοι, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω – μέρος ανεπίσημων δραστηριοτήτων –, 

είναι το ‘Theater4Living’, τα παιχνίδια προσομοίωσης/ ρόλων, τα σημεία Δικτύωσης και η 

γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. 

 

Δ – Εντοπίστε εάν οι γυναίκες-στόχοι έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν ψηφιακά 

εργαλεία και πως τα χρησιμοποιούν 

 

- Οι περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ. Η χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι αρκετά περιορισμένη και συνδέεται κυρίως με 

την τρέχουσα εργασία (Γερμανία). 

- Η παροχή ηλεκτρονικού περιεχομένου μέσω κινητών τηλεφώνων ή τάμπλετ 

μπορεί να προκαλέσει μια πιθανή αύξηση γνώσεων και ικανοτήτων. 

- Σύμφωνα με την έρευνά μας, τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ 

χρησιμοποιούνται κυρίως για κοινωνική επαφή και σε κάποιες περιπτώσεις για 

εκπαιδευτικούς λόγους. Η παροχή ηλεκτρονικού περιεχομένου μέσω κινητών 



 

 

τηλεφώνων ή τάμπλετ μπορεί να προκαλέσει μια πιθανή αύξηση γνώσεων και 

ικανοτήτων. (Γερμανία) 

- Οι γυναίκες είναι πολύ ενεργές σε κοινωνικά δίκτυα (Instagram, Facebook), 

παρόλο που αυτά δεν είναι κανάλια για να μάθουν τον κόσμο, αλλά για την 

οικοδόμηση της δικής τους εικόνας. 

- Τα ψηφιακά εργαλεία δεν θεωρούνται ως ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά ως 

επιπρόσθετα μέσα κοινωνικού περιορισμού. (Ιταλία/Accademia) 

- Σπάνια και χωρίς συνέχεια. Υπάρχει μια ξεκάθαρη ανάγκη για εμβάθυνση και 

διεύρυνση του φάσματος των ψηφιακών εργαλείων στα οποία έχουν 

πρόσβαση οι γυναίκες της ομάδας-στόχου. Παρ’ όλα τα χρόνια επενδύσεων 

για την υποδομή πληροφορικής στο σύνολο του τομέα της εκπαίδευσης 

ενηλίκων, η χρήση της αναδυόμενης τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης για την υποστήριξη της διδακτικής πρακτικής από μέρα σε μέρα 

παραμένει χαμηλή (Ρουμανία). 

Επίσης, οπτικοακουστικό υλικό, εφαρμογές για κυνήγι θησαυρού, εφαρμογές 

πληροφοριών για εκπαίδευση, διαδικτυακά σεμινάρια και βίντεο, καθώς και 

ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών και διαδικτυακοί οδηγοί (π.χ. για την Κύπρο) 

μπορούν και ενισχύουν και να αξιοποιήσουν την πρόσβαση στις εφαρμογές. 

 

Υπάρχει επικοινωνία σε μεγάλο βαθμό, οι εφαρμογές συνήθως δεν εγκαθίστανται από 

τις ίδιες τις γυναίκες. Κάποιες φορές είναι πολύ διαφωτιστικό για τις γυναίκες το ότι 

υπάρχουν ρυθμίσεις για το τηλέφωνο που μπορούν να αλλάξουν (Αυστρία). 

 

 

E – Εντοπίστε προγράμματα για την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και της συνεχούς 

κατάρτισης των γυναικών-στόχων και/ή εάν οι τεχνολογίες είναι γνωστές  

 

- Προσπαθήστε να κρατήσετε την πολυπλοκότητα σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να 

μπορεί να επωφεληθεί κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Με άλλα λόγια, 

η πλατφόρμα πρέπει να λειτουργεί όσο απλά λειτουργεί το WhatsApp ή το 

Facebook, γιατί αυτό είναι αυτό που γνωρίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι και 

μπορούν να το χειριστούν. 



 

 

- Κοινωνική εκπαίδευση σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μέτρο. 

- Η πολυγλωσσία είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα της πλατφόρμας· 

πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην πλατφόρμα σε ποικίλες πρώτες γλώσσες 

(πρέπει, επίσης, να είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω φωνητικής εισόδου → 

μπορεί αυτό να αποτελέσει μια τεχνική επιλογή για τη διασφάλιση της 

πολυγλωσσίας;) 

- Πρέπει, επίσης, να παρέχεται ακουστική περιγραφή για άπειρους αναγνώστες. 

- Η πλατφόρμα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιείται και να γίνεται 

κατανοητή χωρίς υποστήριξη. 

Αλλά: 

- Πριν τη χρήση, πρέπει να γίνεται μια εισαγωγή και επεξήγηση από τους 

δασκάλους/ εκπαιδευτές. 

- Πριν τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων κατάρτισης, πρέπει να 

πραγματοποιούνται ασκήσεις στο μάθημα πριν να μπορούν να εκτελεστούν 

διαδικτυακά. 

- Η πλατφόρμα πρέπει να παρέχει χρήσιμο και ενδιαφέρον περιεχόμενο και 

πληροφορίες. 

- Παράλληλα με την πλατφόρμα, πρέπει να υπάρχει και μια εφαρμογή 

σχεδιασμένη για καλύτερη πρόσβαση για όλους. 

- Πρόσβαση στην πλατφόρμα: η πρόσβαση με διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι ένας σημαντικός φραγμός για πολλούς. Η πρόσβαση 

πρέπει να είναι δυνατή με όνομα χρήστη και κωδικό. 

 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ (ΚΑΠΟΙΕΣ) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Όπως παρατηρήσαμε από τα δεδομένα, βλέπουμε ότι, με δύο εξαιρέσεις, η 

πολυμορφία είναι ο κύριος συνδυαστικός παράγοντας· οι εξαιρέσεις είναι η 100% 

χρήση των κινητών τηλεφώνων και η 100% χρήση των εφαρμογών. Όλοι οι υπόλοιποι 

παράγοντες είναι αρκετά πολυδιάστατοι με μια τάση ανάμεσα στις νεαρότερες 

γυναίκες να είναι πιο ανεξάρτητες στη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών και στην 

απόκτηση των ικανοτήτων για τον σκοπό αυτό. 

Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούνται άφθονες γλώσσες τόσο ως λεγόμενες πρώτες 

γλώσσες, όσο και ως επιπρόσθετες γλώσσες, κάτι που εγείρει το ερώτημα μιας 



 

 

πολύγλωσσης ή «ανοικτής» πλατφόρμας στην οποία οι εργασίες και τα κείμενα 

μπορούν να ανεβαίνουν σε διαφορετικές γλώσσες και ίσως, επιπρόσθετα, ως 

ακουστικά αρχεία. 

Τα ποικίλα μορφωτικά υπόβαθρα καθιστούν, επίσης, υποχρεωτική την παροχή 

«σημείων εισόδου» στην πλατφόρμα σε διαφορετικά επίπεδα πολυπλοκότητας. 

Από το σύνολο των δεδομένων της έρευνας, μπορεί να παρατηρηθεί η πανταχού 

παρουσία των κινητών τηλεφώνων και – προς μεγάλη έκπληξη, η διαθεσιμότητα 

διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα καταστήσει τη διαδικασία εγγραφής 

στην πλατφόρμα ευκολότερη απ’ ότι υπολογιζόταν. 

Το γενικό πλαίσιο των περιθωριοποιημένων γυναικών κυριαρχείται από οικονομική, 

κοινωνική και νομική αβεβαιότητα και, μερικές φορές, τη βία. 

Η πολυγλωσσία είναι σημαντικός παράγοντας, καθώς η πλειοψηφία των γυναικών 

μιλά τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκεται, επιπρόσθετα με τις πρώτες τους 

γλώσσες – θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης της πολύγλωσσης αυτής 

κατάστασης, ώστε η πλατφόρμα κοινωνικής εκπαίδευσης να υπηρετεί και να 

χρησιμοποιείται από γυναίκες σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. 

Από μεθοδολογικής άποψης, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι βασικές 

παράμετροι που καθιστούν χρήσιμες τις δραστηριότητες είναι η συμμετοχή, το 

ενδιαφέρον και η σχετικότητα με την καθημερινή ζωή των γυναικών. 

Η περιθωριοποίηση και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων φαίνονται να είναι 

ανεξάρτητες από το μορφωτικό υπόβαθρο. Πιο σημαντικοί φαίνεται να είναι 

κοινωνικοί παράγοντες και σταθερά βιοτικά περιβάλλοντα – τουλάχιστον σε ό,τι 

αφορά τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
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