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Στην τελευταία ευθεία 

Βρισκόμαστε τώρα στο δεύτερο έτος του σχεδίου «Θέματα ισότητας των φύλων». Οι στόχοι του 

GEM είναι η ευαισθητοποίηση, η αλλαγή νοοτροπίας και    η προώθηση αλλαγών στη συμπεριφορά 

και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου, του εκφοβισμού με βάση το φύλο και 

της βίας με βάση το φύλο. Η ομάδα-στόχοςείναι τα παιδιά σχολικής ηλικίας,οιγονείς, οι δάσκαλοι 

και οι διευθυντές των σχολείων. Όταν συνεργάζονται όλες οι ομάδες στόχων θα έχουν τη 

δυνατότητα να αμφισβητήσουν συμπεριφορές, αξίες και συμπεριφορές σε όλα τα σχολικά 

συστήματα, το σχολικό περιβάλλον, τις οικογένειες και τις τοπικές κοινότητες. 

 

Η σύμπραξη GEMείναι μεταξύ του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (DCU - Ιρλανδία), του Κέντρου 

Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (KMOP - Ελλάδα), της Ερευνητικής Ομάδας στην Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία/Πανεπιστήμιο της Μούρθια (GITE - Ισπανία) και του Fondazione Mondo Digitale (FMD - 

Ιταλία) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευθυντών Σχολείων (ESHA). 

 

Το ενημερωτικό δελτίο αυτό  σας παρουσιάζουμε τα τελευταία νέα για τις δραστηριότητες τους 

τελευταίους 6 μήνες και θα προσβλέπουμε στο μέλλον,κυρίως στο συνέδριο GEM στο Δουβλίνο 

στις 11  και 12Ιουνίου.   

 

 
 

Γενική ενημέρωση 

Το υλικό μαθήματος για εκπαιδευτικό και εκπαιδευτικό υλικό πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπαιδευτές έχει γραφτεί και δοκιμάζεται στην 

Ιρλανδία, τηνΕλλάδα, την  Ισπανία και την Ιταλία. Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στη διοργάνωση  

εκδηλώσεων κατάρτισης και διάδοσης. Μη διστάσετε να ρίξετε μια ματιά σε όλα τα  δωρεάν  υλικά 
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που έχουν ανέβει στην ιστοσελίδα gem. Ειδικότερα, οι πόροι πολυμέσων για  

https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/multimedia-resources/ και το MOOC on    

https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/massive-open-online-course-mooc/    παρουσιάζουν  

μεγάλο ενδιαφέρον για τους γονείς,  τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των 

σχολείων που ενδιαφέρονται  για  θέματα που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων Έχει 

σημασία. 

 

Νέα από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (DCU) 

 

DCU έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών τους. Τα μαθήματα 

παρακολουθούνται επί του παρόντος με τους μαθητές. Πενήντα ένας εκπαιδευτικοί 

εκπαιδεύτηκαν από είκοσι οκτώ δημοτικά σχολεία στο Δουβλίνο, το Γουέξφορντ και το Γουίκλοου. 

Η εκπαίδευση των γονέων εξακολουθεί να υφίσταται. 

 

Το DCU θα διοργανώσει το συνέδριο επιτύπωσης του έργου GEM, το αποκορύφωμα του έργου 

GEM. Τα θέματα του συνεδρίου είναι τα στερεότυπα φύλου, ο εκφοβισμός με βάση το φύλο και η 

βία με βάση το φύλο (GBV). Οι κεντρικοί ομιλητές είναι ο καθηγητής Kathleen Lynch, ο καθηγητής 

James O'Higgins-Norman, ο Δρ Anne Looney και ο κ. Peter Dankmeijer.  

 

Η μορφή του συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις αφίσας, χαρτιού και εργαστηρίου μαζί με μια 

συζήτηση πάνελ. Θα υπάρξει επίσης ένα εργαστήριο βιτρίνα των υλικών στην τάξη πιλοτικά στα 

σχολεία από το έργο GEM. 

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, 5:00 μ.μ. – Παρασκευή 12 Ιουνίου 

2020, 6:00 μ.μ. IST στο DCU Ινστιτούτο Εκπαίδευσης,  Πανεπιστημιούπολη του Αγίου Πατρικίου 

DCU, D09DY00 Drumcondra, Ιρλανδία. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο 

πλαίσιο της Διάσκεψης για  www.genderequalitymatters.eu. 

 

Αυτή είναι μια δωρεάν διάσκεψη για να παρακολουθήσουν, παρακαλούμε εγγραφείτε στο 

https://www.eventbrite.com/e/gem-conference-tickets-89747355757. 

 

Νέα από τους Ισπανούς εταίρους μας 

 

Από την Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Μούρθια (GITE - UM) 

μπορούμε να παρουσιάσουμε μεγάλες προόδους. Η εκπαιδευτική παρέμβαση που αναπτύχθηκε σε 

διάστημα 3 μηνών έχει ήδη λήξει. Έχουν συμμετάσχει 13 εκπαιδευτικοί από 10 σχολεία και περίπου 

200 μαθητές. Έχουμε αρχίσει νααποτιμάτην ανάλυση των δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών) που 

εξάγονται από τα εργαλεία αξιολόγησης. Η συνολική αξιολόγηση του έργου από όλους τους 

εκπαιδευτικούς παράγοντες ήταν πολύ θετική.  

 

Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και υπερήφανοι για το έργο και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

που έχουν πραγματοποιήσει το έργο. Είμαστε πολύ ευγνώμονες για το τεράστιο ενδιαφέρον τους 

να συνεργαστούν με τους μαθητές τους σε όλες τις δραστηριότητες που προτείναμε. Ως εκ τούτου, 
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μπορούμε να πούμε ότι το έργο GEM έχει ολοκληρώσει την εκπαιδευτική του παρέμβαση σε 

σχολεία στην Ισπανία. Είναι καιρός να εργαστούμε για να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα σε βάθος, 

προκειμένου να βελτιώσουμε τις κοινωνίες μας υπέρ της ισότητας. 

 

 
 

Νέα από fondazione μας Mondo  Digitale  (FMD) 

 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2019, το Fondazione Mondo Digitale διοργάνωσε την πρώτη εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών gem στην οποία συμμετείχαν δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικοί. 8 ώρες έντονης εργασίας με σχολεία που επιλέγονται σε όλη την Ιταλία πρόθυμα να 

αντιμετωπίσουν τα στερεότυπα φύλου και τον εκφοβισμό με βάση το φύλο, ξεκινώντας από το 

σχολικό πλαίσιο. 

Σεβασμός, Δικαιώματα, Διάλογος: αυτές είναι οι τρεις λέξεις κλειδιά που επιλέγονται συχνότερα 

από τους μαθητές στο τέλος των συνεδριάσεων κατάρτισης που προβλέπονται από το πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκά Θέματα Ισότητας των Φύλων (GEM), στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές της πρώτης και 

της δεύτερης τάξης της δευτεροβάθμιας σχολεία στην Ιταλία. 

Στην πραγματικότητα, οι συνεντεύξεις, οι ομάδες εστίασης και οι ιστορίες των εκπαιδευτικών 

αποκαλύπτουν την ανάγκη για τους νέους να αντιμετωπίσουν και να αποσαφηνίσουν ορισμένα 

θέματα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό με βάση το φύλο, να μοιραστούν εμπειρίες και να 

κατανοήσουν πώς να ανταποκριθούν και να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις βίας και ανισότητας που 

συμβαίνουν μέσα στις τάξεις τους. 

Ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς, το μάθημα ήταν μια θεμελιώδης ευκαιρία να ανακαλύψουν τη 

δυναμική μέσα στις τάξεις τους, φέρνοντας συχνά στο φως περιπτώσεις εκφοβισμού και βίας με 

βάση το φύλο πολλές φορές κρυμμένες ή υποτιμημένες από τους ίδιους τους μαθητές και τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
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Νέα από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (KMOP) 

Στην Ελλάδα, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη με εκπαιδευτικούς, μαθητές και 

γονείς να συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τις εκπαιδεύσεις στο σχολικό περιβάλλον. 

Ταυτόχρονα για τη  διάδοση και την αξιοποίηση των  αποτελεσμάτων του έργου KMOP έχει 

έρθει σε επαφή με έναν σκηνοθέτη ο οποίος  θα θέσει σε θεατρική   παράσταση υπό την αιγίδα 

του KMOP για την προώθηση του έργου Θέματα Ισότητας των Φύλων . 

 

Νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολείων (ESHA) 

 

Η ESHA συμμετείχε στην Εβδομάδα Δια Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από 

τις 2έως τις 6 Δεκεμβρίου 2019. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ως εταίρος στην ΔΒΜ μας 

δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουμε το έργο GEM στη συνεδρία τους για την ένταξη στα σχολεία: 

από την πολιτική στην πράξη στις 6Δεκεμβρίου. 

 

Κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσης της ESHAστις 14 και 15Φεβρουαρίου στη Λισαβόνα, η 

ESHA παρουσίασε το έργο GEM στους προέδρους των οργανώσεων-μελών της ESHA. Η εκδήλωση 

περιελάμβανε επίσης ένα εργαστήριο για τα υλικά μαθήματος. 

 

Τον Ιούνιο η ESHA θα διοργανώσει μονοήμερη συνεδρίαση εκπαιδευτή τρένων στο Άμστερνταμ. 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με  edwin.katerberg@esha.org σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να 

μοιραστείτε τις εμπειρίες σας σχετικά με το θέμα της ισότητας των φύλων. 

 

Πόσο κοστίζει η συμμετοχή στο GEM; 

Επειδή το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και 

Ιθαγένειας (REC) της Ευρωπαϊκής   Ένωσης, όλα τα υλικά του έργου GEM που παράγονται 

παραδίδονται δωρεάν και είναι για γενική χρήση προς όφελος των διευθυντών σχολείων, των 

εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Παρακαλούμε να παρακολουθείτε την  ιστοσελίδα 

μας για εθνικές και διεθνείς εκδηλώσεις, άρθρα, πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες 

και έργα, την τάξη και το σχολείο τους πόρους και τα εργαλεία,  tβρέχει ενότητες και εγχειρίδια, 

καθώς και εργαστήρια κατάρτισης. 

 

mailto:edwin.katerberg@esha.org
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Γιατί χρειάζεται η συμμετοχή μου ως διευθυντές σχολείων, δάσκαλος, γονέας, μαθητής ή σχετικός 

επαγγελματίας; 

Η Ισότητα των Φύλων είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους είτε είμαστε μαθητές, γονείς, μέλη της 

οικογένειας, καθηγητές, σχολικό προσωπικό ή διευθυντές σχολείων. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση 

που σας ενδιαφέρει να δανείσετε την υποστήριξή σας στον σκοπό gem, καλούμε όλους τους 

διευθυντές σχολείων, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές να συμβουλευθούν  

http://www.esha.org/esha-projects/  και  www.genderequalitymatters.eu και να επικοινωνήσουν 

απευθείας με τους τοπικούς συνεργάτες gem. Συμβουλευτείτε  

https://www.genderequalitymatters.eu/partners/ για τα στοιχεία του συνεργάτη. 

 

Ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχουν ενεργά και να μοιραστούν τις απόψεις σας σχετικά με την GEM 

λογαριασμούς κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στο Twitter,  Facebook  και  LinkedIn. 

 

 
Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση που μπορεί να γίνει για τις πληροφορίες που περιέχει. 

 

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

  https://www.facebook.com/GEM.GenderEqualityMatters/ 

  https://www.linkedin.com/groups/8704210/ 

               https://twitter.com/GenderEqualityM 

 

http://www.genderequalitymatters.eu/ 
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