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Θεμελιώδης στόχος για τη βιώσιμη
ανάπτυξη: Η ισότητα των φύλων
στην εκπαίδευση, η κατανόηση και
η ενδυνάμωση του ρόλου των
γυναικών και η ανάδειξη των
ικανοτήτων τους σε τομείς όπως η
Επιστήμη, η Επιχειρηματικότητα
και οι Προηγμένες Τεχνολογίες.

UNESCO, 2016



“Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα
ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες”.



Πρακτικές και μεθοδολογίες στην εκπαίδευση για:
Tην καλλιέργεια πνεύματος συμφιλίωσης, αποδοχής
και σεβασμού για όλα τα φύλα.
Την αναγνώριση, κατανόηση και αποδοχή της
διαφορετικότητας των φύλων ως προς τις ανάγκες, τα
κίνητρα, τις επιθυμίες, τα μοντέλα ζωής.
Την ανάπτυξη πρακτικών για την τροποποίηση

δυσλειτουργικών μοντέλων σκέψης και συμπεριφοράς
με στόχο την αρμονική συνύπαρξη, τη δημιουργική
συνεργασία και κατ’ επέκταση την απρόσκοπτη
συμμετοχή και ανέλιξη των κοριτσιών σε όλους τους
τομείς της ζωής και ιδιαίτερα σε θέσεις ευθύνης και
λήψης αποφάσεων. Forde et al., 2014



Drigas and Mitsea, 2020



Drigas and Mitsea, 2020



Drigas and Mitsea, 2021, Drigas & Pappas, 2017



Δεν ελέγχεται, αυτόματος

Επιρρεπής σε συναισθήματα, 
στο φόβο

Στηρίζεται σε παγιωμένες 
γνώσεις

Λαμβάνει συνειδητές 
αποφάσεις

Ελέγχει την αλήθεια της 
πληροφορίας

Αναστοχαστικός. 
αντικειμενικός

Drigas and Mitsea, 2020-2022



Ενσυνειδητότητα: η επίγνωση που προκύπτει από τη
συστηματική, εμπρόθετη και άκριτη παρατήρηση της
τρέχουσας εμπειρίας με διάθεση κατανόησης και
αποδοχής των θετικών και αρνητικών σκέψεων και
συναισθημάτων καθώς αναδύονται.

Drigas and Mitsea, 2020; Mitsea and Drigas 2022-2023

Ψυχική ανθεκτικότητα, υπομονή, ευγνωμοσύνη

Αυτορρυθμιζόμενες συμπεριφορές χωρίς 
αυτοματισμούς

Τροποποιεί εδραιωμένες αντιλήψεις και ενθαρρύνει 
τη μη προσκόλληση σε δυσλειτουργικά μοντέλα 
σκέψης και συμπεριφοράς

Στάση αποδοχής, συμφιλίωσης, εμπιστοσύνης και 
μη κριτικής. Αμβλύνει τις εσωτερικές συγκρούσεις



Μεθοδολογία μέσω της οποίας τροποποιούνται
συμπεριφορές που εκδηλώνονται άκριτα ως
αυτόματες αντιδράσεις καθοδηγούμενες από
εδραιωμένες μαθημένες συνήθειες, πεποιθήσεις,
και πιστεύω με τη γλώσσα να παίζει καθοριστικό
ρόλο στη μετάδοση των μηνυμάτων.
Το NLP αξιοποιεί τα λεκτικά και οπτικά κανάλια
επικοινωνίας προκειμένου να εδραιώσει «θετικά
στερεότυπα-πρότυπα μίμησης» ικανά να
υποστηρίξουν λειτουργικά μοντέλα σκέψης για τα
φύλα, τη σχέση τους αναδεικνύοντας το
γυναικείο ταλέντο.

Εξωτερικά 
ερεθίσματα

Συμπεριφορά

Αναπαραστάσεις

Διανοητικο-
συναισθηματικές 

καταστάσεις

ΦυσιολογίαΜνήμες
Πιστεύω
Στάσεις

Αξίες
Γλώσσα

Drigas and Mitsea, 2020; 2022



Ερεθίσματα
Ρυθμισμένη 

Συμπεριφορά

Μεταγνώση

Σύστημα 
πεποιθήσεων

NLP

Παιχνίδια ρόλων Θετικά πρότυπα

Αναπλαισίωση

Χρήση της γλώσσας με 
θετική σημασίαΣτάση του σώματος

Οπτικοποίηση

Drigas and Mitsea, 2020; 2022



Yιοθέτηση και καλλιέργεια μιας νέας θετικής στάσης που αναγνωρίζει το 
άτομο ως ολότητα.

Στοχεύει στη διαμόρφωση υποστηρικτικού περιβάλλοντος προωθώντας τη 
συνεργασία εντός του σχολείου αλλά και με την οικογένεια και την κοινότητα. 

Δίνει κίνητρα ανάπτυξης ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των μαθητών στο 
πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης

Εστιάζει στα δυνατά παρά στα αδύναμα σημεία του ατόμου. 
Καλλιεργεί την πίστη στον εαυτό  και στους άλλους.

Thompson et al., 2015



Khalil et al. 2023



Ανιχνευτές γλωσσικών 
εκφράσεων που υποκρύπτουν 
αντιλήψεις και στερεότυπα

Έξυπνους βοηθούς 

Διαλογικά συστήματα

Khalil et al. 2023



Με σενάρια που ευαισθητοποιούν

Με αλλαγή αντίληψης

Με θετικά πρότυπα 

Με θετικά υποσυνείδητα μηνύματα 

Drigas & Mitsea, 2022



Banakou et al., 2010



Θετικά πρότυπα: Δυναμικοί ηγετικοί 
γυναικείοι χαρακτήρες όχι μόνο μυϊκά αλλά 
και ψυχικά με αρετές και αξίες

Προσεκτικός σχεδιασμός στην εμφάνιση,
το χαρακτήρα, τις ικανότητες, το ρόλο
και τη σχέση με τους άλλους χαρακτήρες.

Γυναικείοι χαρακτήρες με αναπηρία, 
από μειονοτικές ομάδες 

Συνεργατικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων,
εμπλοκή των γονέων

Heritage et al., 2021



Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών

Παιδαγωγικές με έμφυλη ευαισθησία

Προγράμματα Σπουδών και Πολιτικές

Ψηφιακά περιβάλλοντα εκπαίδευσης με 
κατάλληλο σχεδιασμό & εξατομίκευση



Αξιοποίηση των δεδομένων για τις διαφορετικές 
ομάδες κοριτσιών

Στρατηγικές και μεθοδολογίες συμπεριφορικής
αλλαγής 

Δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης

Όραμα, Πράξεις 



Κοινότητα-Κοινωνία

Ο μετασχηματισμός των εδραιωμένων
& δυσλειτουργικών συμπεριφορών
απαιτεί την εμπλοκή όλων σε ένα
δίκτυο συνεργασίας και αλληλο-
τροφοδότησης. Η εμπλοκή των γονέων
& της κοινότητας και η συνεργασία τους
με το σχολείο είναι σημαντική
προϋπόθεση.



Σας ευχαριστώ πολύ!
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