Στην τελική ευθεία το Ευρωπαϊκό Έργο GEM - Gender Equality Matters

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GEM - “Gender Equality Matters” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά µε
τη βία λόγω φύλου ή / και σεξουαλικού προσανατολισμού, την αποτελεσματική πρόληψη ή / και
παρέμβαση σε περιστατικά έμφυλης βίας και στην αλλαγή συμπεριφορών που ταυτίζονται με την
έμφυλη βία.
Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται τα τελευταία νέα για τις δραστηριότητες των τελευταίων
έξι μηνών ανά χώρα, ενώ γίνεται αναφορά και στις μελλοντικές δράσεις – κυρίως στο επικείμενο
συνέδριο του GEM που προγραμματίζεται να γίνει στις 11 και 12 Ιουνίου στο Δουβλίνο.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, γονείς και εκπαιδευτικούς και
υλοποιείται από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του
Δουβλίνου (DCU - Ιρλανδία), την Ερευνητική Ομάδα στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία/Πανεπιστήμιο της
Μούρθια (GITE - Ισπανία), το Fondazione Mondo Digitale (FMD - Ιταλία) και την Ευρωπαϊκή Ένωση
Διευθυντών Σχολείων (ESHA).

Διαθέσιμο online το εκπαιδευτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό για καθηγητές-τριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
γονείς έχει ολοκληρωθεί και ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την
Ιταλία. Την ίδια στιγμή, όλοι οι εταίροι συμμετέχουν στη διοργάνωση εκδηλώσεων κατάρτισης και
ενημέρωσης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του GEM μπορείτε να βρείτε δωρεάν διαθέσιμο το εκπαιδευτικό υλικό.
Ειδικότερα, μεγάλο ενδιαφέρον για γονείς, μαθητές-τριες και εκπαιδευτικούς παρουσιάζουν τα
διαθέσιμα πολυμέσα:
https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/multimedia-resources/
και το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC):
https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/massive-open-online-course-mooc/
Νέα από το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας
Στην Ελλάδα, η υλοποίηση του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη με εκπαιδευτικούς, μαθητές-τριες και γονείς
να συνεχίζουν το πρόγραμμα σπουδών καθώς και τις εκπαιδεύσεις στο σχολικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, και με σκοπό τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του GEM, το ΚΜΟΠ στηρίζει
τη θεατρική παράσταση «Κατόπιν Εορτής» του Γαλλοκαναδού σκηνοθέτη Jordan Tannahill, με θέμα τον
σχολικό εκφοβισμό και τη διαφορετικότητα. Η παράσταση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΚΜΟΠ.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=_MchVql_SDA&fbclid=IwAR0KEVkfJOAwQ3EDZTV7XBSXO6rVFQd9
R-TInghiMYO77_wTUChmYrXShFo

Νέα από την Ιρλανδία
Στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου (DCU) έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση των εκπαιδευτικών.
Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν συνολικά 51 δάσκαλοι και καθηγητές από 28 δημοτικά σχολεία στο
Δουβλίνο, το Γουέξφορντ και το Γουίκλοου, ενώ συνεχίζεται και η εκπαίδευση των γονέων.
Το DCU πρόκειται να διοργανώσει τον προσεχή Ιούνιο το τελικό συνέδριο του έργου GEM, με θέμα τα
στερεότυπα φύλου, τον εκφοβισμό με βάση το φύλο και την έμφυλη βία. Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί στις 11-12 Ιουνίου 2020, στο DCU Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Κολλεγίου του Αγίου
Πατρικίου, στην Drumcondra της Ιρλανδίας. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι καθηγητές όπως
η Kathleen Lynch και ο James O'Higgins-Norman, η Δρ Anne Looney καθώς και ο διευθυντής του
EduDivers, Peter Dankmeijer.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.genderequalitymatters.eu.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν και μπορείτε να κάνετε εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.eventbrite.com/e/gem-conference-tickets-89747355757.
Νέα από την Ισπανία
Σημαντική πρόοδο στο έργο της έχει παρουσιάσει και η Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου της Μούρθια (GITE - UM). Η εκπαιδευτική παρέμβαση που αναπτύχθηκε σε διάστημα
3 μηνών έχει ολοκληρωθεί, με τη συμμετοχή 13 εκπαιδευτικών από 10 σχολεία και περίπου 200
μαθητών. Το Πανεπιστήμιο έχει αρχίσει να αποτιμά την ανάλυση των δεδομένων (ποιοτικών και
ποσοτικών) που εξάγονται από τα εργαλεία αξιολόγησης και η συνολική αξιολόγηση του έργου από
όλους τους εκπαιδευτικούς παράγοντες ήταν πολύ θετική.

Νέα από την Ιταλία
Στις 7 Δεκεμβρίου 2019, το Fondazione Mondo Digitale διοργάνωσε την πρώτη εκπαίδευση GEM, στην
οποία συμμετείχαν δάσκαλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 8 ωρών
με τη συμμετοχή σχολείων από όλη την Ιταλία, πρόθυμων να αντιμετωπίσουν τα στερεότυπα φύλου και
τον εκφοβισμό με βάση το φύλο, ξεκινώντας από το σχολικό περιβάλλον.
.

Νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διευθυντών Σχολείων (ESHA)
Η ESHA συμμετείχε στην Εβδομάδα Δια Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες από τις 2
έως τις 6 Δεκεμβρίου 2019. Η ESHA δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη που της δόθηκε η ευκαιρία να
αναδείξει το έργο GEM στη συνεδρία για την ένταξη στα σχολεία «Από την πολιτική στην πράξη», στις 6
Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης Γενικής Συνέλευσης της ESHA στις 14 και 15 Φεβρουαρίου στη Λισαβόνα,
η ESHA παρουσίασε το έργο GEM στους προέδρους των οργανώσεων-μελών της. Η εκδήλωση
περιλάμβανε επίσης ένα εργαστήριο για το εκπαιδευτικό υλικό.
Τον Ιούνιο η ESHA θα διοργανώσει μονοήμερο workshop για την εκπαίδευση καθηγητών-τριων 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.

Το GEM σε χρειάζεται!
Μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις!
Η Ισότητα των Φύλων είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, είτε είμαστε μαθητές-τριες, γονείς,
καθηγητές-τριες, σχολικό προσωπικό ή διευθυντές-τριες σχολείων. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να
συμμετάσχετε και να στηρίξετε το έργο GEM μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα website
http://www.esha.org/esha-projects/ και www.genderequalitymatters.eu και να επικοινωνήσετε
απευθείας
με
τους
τοπικούς
συνεργάτες
του
GEM.
Συμβουλευτείτε
https://www.genderequalitymatters.eu/partners/ για τα στοιχεία του συνεργάτη.
Ακολουθήστε μας 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/

