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GEM: Online εκπαιδεύσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στα σχολεία 
                

Διαθέσιμο online στην πλατφόρμα COEUS του ΚΜΟΠ είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GEM - “Gender Equality Matters”, με στόχο την 
ενδυνάμωση και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων, ώστε να μπορούν να βοηθούν και να 
καθοδηγούν παιδιά και νέους, αναφορικά με τα θέματα της ισότητας των φύλων,  του σεβασμού στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και της πρόληψης της βίας λόγω φύλου. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέχει ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με τη διαχείριση των 
προκλήσεων που παρουσιάζονται στη σημερινή κοινωνία ως αποτέλεσμα του έμφυλου εκφοβισμού 
και της έμφυλης βίας. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης έχει σχεδιαστεί από το Πολύχρωμο Σχολείο 
και παρουσιάζεται μέσα από βιντεοδιαλέξεις με πολλά παραδείγματα και χρήσιμες συμβουλές προς 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει λάβει έγκριση από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://elearning.coeus.online/course/view.php?id=90 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε γονείς είναι διαθέσιμο εδώ: 
https://elearning.coeus.online/course/view.php?id=91 
 
Το ευρωπαϊκό έργο GEM, στο οποίο συμμετέχει το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και 
Καινοτομίας, αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε τη βία λόγω φύλου ή/και σεξουαλικού 
προσανατολισμού, την αποτελεσματική πρόληψη και παρέμβαση σε περιστατικά έμφυλης βίας και 
στην αλλαγή συμπεριφορών που ταυτίζονται με την έμφυλη βία.  
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και υλοποιείται στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και την 
Ολλανδία. 
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Μαζί μπορούμε να καταπολεμήσουμε την έμφυλη βία στα σχολεία!  
 
Περισσότερες πληροφορίες για το GEM μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες www.kmop.gr και 
www.genderequalitymatters.eu καθώς και στους λογαριασμούς του GEM στα κοινωνικά δίκτυα: 
Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest και Instagram! 
 
Για περαιτέρω προτάσεις και/ή ερωτήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση gem@kmop.eu . 
 
 
Λίγα λόγια για το ΚΜΟΠ 
Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1977 
με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την 
παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, τη δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για παιδιά και νέους, την 
επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στις δράσεις του ΚΜΟΠ για 
την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας συγκαταλέγονται εκείνες που αποσκοπούν στη δημιουργία εργαλείων 
για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 
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