Juni 2019
Gender Equality Matters – Tackling Gender-Based Violence (GEM)
Gendergelijkheid is een recht voor iedereen!!
Ik wil deze tweede GEM nieuwsbrief in een reeks van vier beginnen met
een citaat van Ban Ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.

Met het schrijven van dit artikel willen we u de laatste updates geven over
de mijlpalen die we sinds onze eerste Nieuwsbrief van december 2019
hebben bereikt in het project Gender Equality Matters - Tackling GenderBased Violence (GEM in het kort). De doelstellingen van ons twee jaar
durende GEM-project zijn het verhogen van het bewustzijn, het veranderen
van attitudes en het bevorderen van gedragsveranderingen met
betrekking tot gendergerelateerd geweld in het algemeen, met specifieke
aandacht voor geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgenders en interseksuelen (LGBTI) in en rond scholen. In dit project
werkt ESHA samen met de Dublin City University (DCU - Ierland), het
Sociaal Actie- en Innovatiecentrum (KMOP - Griekenland), de
Onderzoeksgroep onderwijstechnologie / Universiteit van Murcia (GITE Spanje) en Fondazione Mondo Digitale (FMD - Italië).
De afgelopen maanden hebben we veel bereikt. De GEM website is nu
volledig functioneel en is gekoppeld aan onze vijf social media platforms
(zie de links naar onze platforms op onze website). Onze social media

activiteiten nemen toe en we krijgen per dag steeds meer en meer
likes.

In maart hebben we onze tweede bijeenkomst aan de Universiteit van
Murcia afgerond, waar we de doelstellingen voor de komende maanden
hebben vastgesteld. Het GEM-partnerschap heeft zijn netwerk van
ondersteunende lokale en internationale belangengroepen uitgebreid
om de zaak van gendergelijkheidskwesties te bevorderen. DCU
organiseerde een presentatie op de conferentie van de Educational
Studies Association of Ireland (ESAI) in 2019: 'Education in Times of
Change, Choice and Challenge' in Sligo (Ierland), 11-13 april.

In de nabije toekomst zal DCU deelnemen aan het World Anti Anti
Bullyin Forum dat van 4 tot en 6 juni 2019 in Dublin wordt gehouden.
Gratis lesmateriaal en trainingshandleidingen zijn nu klaar om te
worden gebruikt in geselecteerde scholen in Ierland, Spanje,
Griekenland, Italië en Griekenland.
De eerste groep Ierse leraren heeft al een opleiding gekregen in het
GEM-project (Gender Equality Matters). De leraren zijn allemaal
gevestigd in Wexford, dat in het zuidoosten van Ierland ligt. Een groep
leraren in Dublin heeft ook een opleiding gekregen. Deze docenten gaan
nu met hun leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar (11-13 jaar) een
pilot in. Nadat de pilots en trainingen gehouden zijn hopen we u
hierover in de volgende GEM-nieuwsbrief op de hoogte te kunnen

houden. Als je een hoofdonderwijzer, leraar bent of ouders kent die in
Ierland wonen en aan deze programma's willen deelnemen, neem dan
contact op met onze lokale Ierse partner, de Dublin City University. U
kunt de lokale coördinator Seline Keating bereiken op
seline.keating@dcu.ie.
Onze Italiaanse partner, Fondazione Mondo Digitale (FMD), organiseert een
GEM-presentatie in scholen in Rome, Napels en Milaan om
hoofdonderwijzers en leraren te betrekken bij de doelstellingen en
opleidingsactiviteiten van Gender Eqaulity Matters. Leraren in heel Italië
die geïnteresseerd zijn in deelname aan het project worden van harte
uitgenodigd om contact op te nemen met FMD. De landencoördinator heet
Annaleda Mazzucato en is te bereiken op a.mazzucato@mondodigitale.org.
De Universiteit van Murcia is bezig met het uitrollen van van "Super
Puntalilla: de dageraad". Dit is een uitgebreid leerproject voor kinderen
van 3 tot 12 jaar in in verband met het GEM-project. De school waar het
project wordt uitgevoerd is "El Puntal" (Murcia, Spanje). Het hoofddoel is
om rechtstreeks (sinds mei elke maandag en vrijdag gedurende twee
maanden) en transversaal (elke dag onder een mede-onderwijsvorm) aan
gendergelijkheid te werken. Als u interesse heeft in dit programma, kunt u
deze video bekijken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevrouw Paz Prendes van de Universiteit van Murcia, haar email is op
pazprend@um.es
Onze Griekse partner KMOP zal vanaf september beginnen met het
organiseren van opleidingen voor sessies voor opvoeders en ouders.
Chrysanna Pavlou is te bereiken bij KMOP op pavlou.c@kmop.gr.
Eind 2019 organiseert ESHA een Train the Trainer event voor 20 trainers
voor zowel ouders als leerkrachten in Nederland. Als u een van de 20
trainers wilt zijn, neem dan contact op met Edwin Katerberg via
edwin.katerberg@esha.org.
Hoe profiteert u als opvoeder en/of ouder van al deze activiteiten? Zoals u
waarschijnlijk weet, worden volgens de regelgeving van de Europese Unie
alle GEM-projectmaterialen die worden gegenereerd, kosteloos en voor
algemeen gebruik geleverd ten behoeve van de opvoeders. Houd daarom
regelmatig onze website in de gaten voor evenementen, artikelen,
informatie over nationale initiatieven en projecten (voor studenten, ouders
en opvoeders), les- en schoolmateriaal (voor opvoeders), trainingsmodules
en handleidingen (voor opvoeders en lerarenopleiders) (inclusief
zelfevaluatie-instrumenten voor scholen/opvoeders) en trainingsworkshops

(voor opvoeders en ouders). Met name de Massive Online Open Course
(MOOC) voor studenten, ouders en opvoeders die tijdens de
zomervakantie wordt gehouden, kan voor jou interessant zijn.
Indien u geïnteresseerd bent in het verlenen van uw steun aan de GEMzaak,
nodigen
wij
alle schoolleiders
en opvoeders
uit
om
http://www.esha.org/esha-projects/ en www.genderequalitymatters.eu te
raadplegen en/of rechtstreeks contact op te nemen met GEM-partners.
Wij hopen dat u actief deelneemt en uw mening over de GEM social media
accounts op Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest en Instagram deelt.
Voor verdere suggesties en/of vragen kunt u contact opnemen met Edwin
Katerberg,
de
lokale
GEM-coördinator
in
Nederland,
via
edwin.katerberg@esha.org.
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