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Ένα καινοτόμο εργαλείο για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου: Gender 

Equality Matters – Tackling Gender-Based Violence 

 

Η καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την προάσπιση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων, δεδομένου ότι 1/3 γυναίκες έχουν δεχθεί 

σωματική ή σεξουαλική βία. Το έργο GEM: Gender Equality Matters – Tackling Gender-Based 

Violence, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Rights, Equality, Citizenship της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, έχει ως στόχο την ενημέρωση και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπεριφορών που 

σχετίζονται με την έμφυλη βία, εστιάζοντας στη βία κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μέσα και γύρω από 

το σχολείο. 

 Συντονιστής του έργου είναι το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, Dublin City University (Ιρλανδία) σε 

συνεργασία με το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα), την οργάνωση ESHA 

(Ολλανδία), το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Μούρθια (Ισπανία) και τον φορέα 

Fondazione Mondo Digitale (Ιταλία). To KMOP-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι 

Συντονιστής στο Πακέτο Εργασίας 4 για την αξιολόγηση και μέτρηση των συμπεριφορών. 

Για την επίτευξη των στόχων του έργου προβλέπεται συνεργασία με παιδιά, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα σε επίπεδο σχολείου πρόκειται να αναπτυχθεί ένα εργαλείο αυτό-

αξιολόγησης αναφορικά με την ισότητα των φύλων, το οποίο θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 

διαμορφώσουν ένα εκπαιδευτικό πλάνο για την πρόληψη της έμφυλης βίας στα σχολεία.  

Κατά την υλοποίηση του έργου στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ευρύτερου υποστηρικτικού δικτύου 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των παιδιών και των γονέων που θα εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου GEM και να προωθήσουν τις βασικές ιδέες του, 

οι οποίες αναφέρονται παρακάτω:   

 Η  ισότητα των φύλων είναι δικαίωμα όλων 

 Ίση μεταχείριση και σεβασμός, ασχέτως του σεξουαλικού προσανατολισμού και του φύλου 

 Η έμφυλη βία δεν είναι αποδεκτή υπό καμία περίπτωση 

 Ο καθένας μπορεί να καταγγείλει την παραβίαση των δικαιωμάτων του και των δικαιωμάτων 

των άλλων, είτε είναι θύμα έμφυλης βίας, είτε δράστης ή μάρτυρας 

 Ο καθένας έχει το δικό του ρόλο στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας  

 Η συνεργασία είναι πολύτιμη, μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά  

 Υπάρχει ανάγκη συμμετοχής μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών για την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την έμφυλη βία και, τελικά, στο να καταστούν τα σχολεία και οι κοινότητες ίσες 

για τα δύο φύλα.  

Στο πλαίσιο του έργου αναζητούνται φορείς και οργανώσεις  που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο 

δίκτυο και να προωθήσουν τις δράσεις και τις κεντρικές ιδέες του έργου. Ενδεικτικοί φορείς είναι 

ινστιτούτα έρευνας, εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί εκπαιδευτικών, κρατικοί εκπαιδευτικοί φορείς, 

σχολικοί οργανισμοί/δίκτυα, ομάδες μαθητών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).  
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Οι συμμετέχοντες υποστηρικτικοί φορείς θα επωφεληθούν από διάφορες δράσεις του έργου, μερικές 

από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:  

 Εργαλεία αυτοαξιολόγησης για σχολεία/δασκάλους και γονείς∙ 

 Εκπαιδευτικά εργαστήρια για σχολεία/δασκάλους, γονείς και παιδιά∙  

 Ανοικτή Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μαθημάτων (Massive Online Open Course-MOOC) για 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς∙ 

 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών για δασκάλους και εκπαιδευτές δασκάλων∙ 

 

Η αρωγή της εκπαιδευτικής κοινότητας και άλλων σχετικών φορέων στην προώθηση του έργου 

GEM - Gender Equality Matters είναι ιδιαιτέρως σημαντική. 

 

Μαζί μπορούμε να καταπολεμήσουμε την έμφυλη βία στα σχολεία!  

 

Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να προσφέρετε την υποστήριξή σας στο έργο GEM, σας 

προσκαλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.kmop.gr και www.genderequalitymatters.eu 

καθώς και τους λογαριασμού του GEM στα κοινωνικά δίκτυα, στο Twitter, το Facebook και το 

LinkedIn.  

 

Για περαιτέρω προτάσεις και/ή ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω 

ηλεκτρονική διεύθυνση gem@kmop.eu  
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