
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ισότητα και Συμπερίληψη  (Διάρκεια: 3 ώρες)                                     

Αναγκαιότητα Σύντομο Βιογραφικό εκπαιδεύτριας - συντονίστριας:  Όλγα Τσιούρβα

                                         
Γεννήθηκε στους Γόννους Λάρισας το 1973. Είναι απόφοιτος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος
Μεταπτυχιακού  τίτλου  (ΜΒΑ)  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας
(ΠΑ.ΜΑΚ)  στο  Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών
Σπουδών  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων  με  ειδίκευση  «Διοίκηση
Ανθρώπινων  Πόρων».  Επίσης,  κατέχει  Μεταπτυχιακό  Τίτλο
(Μ.Εd.) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο πρόγραμμα
σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση».  Γνωρίζει  άριστα αγγλικά
και καλά γαλλικά. Εργάζεται στον ΟΑΕΔ από το 1996. Δούλεψε
αρκετά χρόνια στον ΟΑΕΔ Ελασσόνας και από το 2012 είναι Περ/
κή  Δ/ντρια  του  ΟΑΕΔ  Θεσσαλίας.  Είναι  εισηγήτρια  σε
επιμορφωτικά σεμινάρια του Ινστιτούτου Επιμόρφωση Δημοσίων
Υπαλλήλων του ΕΚΔΔΑ. Είναι μέλος της Επιστημονικής Ομάδας
του Πανεπιστημίου των Πολιτών Λάρισας. Έχει συμμετάσχει ως
εισηγήτρια  σε  πληθώρα  επιστημονικών  συνεδρίων στην  Ελλάδα
και το εξωτερικό με θέματα που άπτονται της επαγγελματικής της
ενασχόλησης  (απασχόληση,  ανεργία,  επαγγελματική  εκπαίδευση
και  κατάρτιση  κ.ά.).  Από  το  2019  έως  το  2022  υπήρξε
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας και συνεχίζει
ως μέλος του ΔΣ με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον
αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά και
τη  στήριξη  των  νοσούντων  και  των  οικογενειών  τους.
Συνεργάζεται, επίσης, με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Λάρισας
και με το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των φυλακών Λάρισας.
Ως Περιφερειακή Διευθύντρια της ΔΥΠΑ Θεσσαλίας εποπτεύει τη
λειτουργία δέκα (10) Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ)
σε  ισάριθμες  πόλεις  της  Κεντρικής  Ελλάδας  και  τη  λειτουργία 
δέκα  (10)  εκπαιδευτικών  μονάδων  επαγγελματικής  εκπαίδευσης
και κατάρτισης.
Συνεργάζεται  στενά  τόσο  με  τις  τοπικές  αρχές  όσο  και  με  τη
Διοίκηση  του  ΔΥΠΑ  στην  Αθήνα  προκειμένου  να  παρέχει
πληροφορίες  σε  σχέση  με  τους  ανέργους  και  τις  ανάγκες  της
αγοράς εργασίας.

Οι κοινωνίες μας έχουν πολύ μεγαλύτερη πολυμορφία από αυτή
που εκδηλώνεται στην απασχόληση, στο πολιτικό σύστημα, στους
θεσμούς. Αυτός σημαίνει  ότι σπαταλάται ένα σημαντικό κομμάτι
του δυναμισμού της κοινωνίας το οποίο μπορεί να καλυτερεύσει τη
ζωή σε ατομικό επίπεδο, αλλά και όλων των μελών μιας κοινωνίας.
Σύμφωνα  με  μελέτες  του  Διεθνούς  Νομισματικού  Ταμείου,  αν
μειωθούν οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών
δημιουργείται σημαντικός  πλούτος στις χώρες και βελτιώνεται η
οικονομία. Εκτός από τον πλούτο όμως, θωρακίζονται οι κοινωνίες
από ακραία φαινόμενα ανέχειας και φτώχειας. Επίσης, η ισότητα
και  η συμπερίληψη είναι  και  θέμα ελευθερίας:  η δυνατότητα να
πραγματοποιήσουν  οι  άνθρωποι,  άντρες  και  γυναίκες  ή  όπως
προσδιορίζεται ο καθένας, αυτά που επιθυμούν για τη ζωή τους. Οι
κοινωνίες λοιπόν  που είναι πιο ανοιχτές και  συμπεριληπτικές  τα
πηγαίνουν καλύτερα σε πολλούς τομείς. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων
η  χώρα  μας  είναι  τελευταία  στην  Ευρώπη  στη  συμμετοχή  των
γυναικών στην αγορά εργασίας.  Γιατί  άραγε συμβαίνει  αυτό? Τι
μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο?
Τι  συμβαίνει  στις  κοινωνίες  που  είναι   πιο  «ανοιχτές»  και
συμπεριληπτικές  με τους πρόσφυγες και στους μετανάστες? 
Σκοπός
Σκοπός του προτεινόμενου κύκλου μαθημάτων είναι η συζήτηση
με  τους συμμετέχοντες για θέματα που αφορούν την ισότητα και
τη συμπερίληψη. Οι γυναίκες είναι η πιο ευρέως αναγνωρισμένη
κατηγορία.  Ωστόσο θα γίνει  αναφορά για θέματα συμπερίληψης
μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων.

Προσδοκώμενα  αποτελέσματα.  Οι  εκπαιδευόμενοι
αναμένεται:

● Να γνωρίζουν τι σημαίνει ισότητα και συμπερίληψη

● Να γνωρίζουν τις ομάδες που υφίστανται διακρίσεις

● Να μπορούν να αναγνωρίσουν θέματα ανισοτήτων και μη

συμπερίληψης 

● Να αναγνωρίζουν  ποιοι  αντιδρούν στα θέματα ισότητας

και συμπερίληψης

● Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ανισοτήτων 

● Να  αναγνωρίζουν  τα  οφέλη  των  κοινωνιών  που

ενδιαφέρονται για την ισότητα και τη συμπερίληψη

● Να  προτείνουν  δράσεις  για  την  αντιμετώπιση  των

προβλημάτων 

Ομάδα στόχος:
Εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες και άνδρες

Διάρκεια – Πιστοποιητικό: 
Οι  εκπαιδευτικές  συναντήσεις  ολοκληρώνονται  σε  3  διδακτικές
ώρες  και  οι  συμμετέχοντες  θα  λάβουν  πιστοποιητικό
παρακολούθησης. 

Μέθοδος Διεξαγωγής: 

Οι  εκπαιδευτικές  συναντήσεις  πραγματοποιούνται  διά ζώσης και
περιλαμβάνουν  μελέτη πεδίου και  βιωματικά εργαστήρια

Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δ. Λαρισαίων, (Αιόλου 4, Λάρισα) &  Δημοτικό Αστεροσκοπείο Λάρισας
Κόστος Συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ
Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων:  20 άτομα                                                                                                         
Πληροφορίες / Δηλώσεις Συμμετοχής: Διεύθυνση Παιδείας-Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, τηλ. 2410680249-
2410680250                                                                                                                                         
Πυλώνας Μάθησης: «Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων - Ενεργός Πολιτειότητα - Ανοικτά Σχολεία - Νεολαία»


