
 

 

 
 

Gender Equality Matters – Tackling Gender-Based  

Violence 
 

Gender equality is a right for everybody 

 

Για να επισημάνουμε τη σημαντικότητα των θεμάτων του έργου GEM - Ισότητα των φύλων, επιτρέψτε 

μας να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο, με ένα απόσπασμα του Ban Ki-Moon, πρώην 

Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

 

Γράφοντας αυτό το άρθρο, σκοπεύουμε να σας προσφέρουμε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τα 

σημεία σταθμούς που πέτυχαμε στα θέματα ισότητας των φύλων - Αντιμετώπιση του σχεδίου βίας λόγω 

φύλου από το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο από τον Δεκέμβριο του 2019. Οι στόχοι του διετούς έργου 

GEM είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση, τη μεταβολή των νοοτροπιών και την προώθηση αλλαγών 

συμπεριφοράς σε σχέση με τη βία με βάση το φύλο, με ειδική αναφορά στη βία που διαπράττεται 

εναντίον των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφιλόφυλων των τρανσέξουαλ και των μη δυικών 

ατόμων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα μέσα και γύρω από τα σχολεία. Στο πλαίσιο αυτού του 

έργου, η ESHA συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δουβλίνου (DCU - Ιρλανδία), το Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας (KMOP - Ελλάδα), την Ομάδα Έρευνας στην Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / 

Πανεπιστήμιο της Murcia (GITE - Ισπανία) και την Fondazione Mondo Digitale (FMD - Ιταλία). 
 

Τους τελευταίους μήνες έχουμε πετύχει πολλά. Ο δικτυακός τόπος GEM είναι πλέον πλήρως 

λειτουργικός και συνδέεται με τις πέντε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (βρείτε τους συνδέσμους στις 

πλατφόρμες μας στο website).  

Οι δραστηριότητες των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης μας αυξάνονται όλο και περισσότερο. 

 

Τον Μάρτιο ολοκληρώσαμε τη δεύτερη συνάντησή μας στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, όπου θέσαμε 

στόχους για τους επόμενους μήνες. Το εταιρικό σχήμα του έργου GEM έχει επεκτείνει το δίκτυό του σε 

τοπικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση της αιτίας των θεμάτων ισότητας των φύλων. Το DCU 
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διοργάνωσε μια διάσκεψη υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου των Εκπαιδευτικών Σπουδών της 

Ιρλανδίας (ESAI) 2019 με θέμα: «Εκπαίδευση σε καιρούς αλλαγής, επιλογής και πρόκλησης» στο Sligo 

(Ιρλανδία), 11- 13 Απριλίου. Ακόμα, το DCU έχει σκοπό να συμμετάσχει στο World Anti Bullying Forum 

που θα πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο στις 4 - 6 Ιουλίου 2019. Ελεύθερα υλικά διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικά εγχειρίδια είναι τώρα διαθέσιμα για πλοήγηση σε επιλεγμένα σχολεία της Ιρλανδίας, της 

Ισπανίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ελλάδας. 

 

Η πρώτη ομάδα καθηγητών στην Ιρλανδία έχει ήδη λάβει την εκπαίδευση για το θέμα της ισότητας 

των φύλων (GEM). Οι δάσκαλοι που είναι όλα με έδρα το Wexford, το οποίο βρίσκεται στα 

νοτιοανατολικά της Ιρλανδίας. Μια ομάδα καθηγητών στο Δουβλίνο έχει επίσης λάβει την 

προαναφερόμενη εκπαίδευση. Αυτοί οι δάσκαλοι πρόκειται τώρα να δοκιμάσουν πιλοτικά το  τους 

πόρους της τάξης GEM με τους μαθητές τους στην 5η και 6η τάξη (11-13 ετών). Συνεχίζουμε να 

συνεργαζόμαστε με τους γονείς στα σχολεία, σε πιλοτική φάση και ελπίζουμε να σας ενημερώσουμε 

σχετικά με αυτό στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο GEM. Σε περίπτωση που είστε διευθυντής, 

δάσκαλος ή γνωρίζετε γονείς με έδρα την Ιρλανδία που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά τα 

προγράμματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό Ιρλανδό εταίρο μας, το Πανεπιστήμιο του 

Δουβλίνου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συντονιστή την  Seline Keating στη 

ηλεκτρονική διεύθυνση seline.keating@dcu.ie.  
 

Ο Ιταλός συνεργάτης μας, Fondazione Mondo Digitale (FMD), έχει διοργανώσει μια παρουσίαση για το 

έργο GEM σε σχολεία με έδρα τη Ρώμη, τη Νάπολη και το Μιλάνο, προκειμένου να εμπλέξει τους 

διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς στους στόχους και τις δραστηριότητες κατάρτισης. Οι δάσκαλοι σε 

ολόκληρη την Ιταλία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται θερμά να έρθουν 

σε επαφή με τον FMD. Ο συντονιστής της χώρας ονομάζεται Annaleda Mazzucato και μπορεί να 

προσεγγιστεί στο a.mazzucato@mondodigitale.org. 
 

Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια βρίσκεται στη διαδικασία εκπαίδευσης του "Super Puntalilla: η αυγή". 

Πρόκειται για ένα μαθηματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για παιδιά 3 έως 12 ετών σε σχέση με το 

Πρόγραμμα GEM. Το σχολείο στο οποίο υλοποιείται το έργο είναι το "El Puntal" (Μούρθια, Ισπανία). Ο 

κύριος στόχος είναι να εργαστούν άμεσα για την ισότητα των φύλων (κάθε Δευτέρα και Παρασκευή για 

δύο μήνες από τον Μάιο) καθώς και καθημερινά. Αν θέλετε να γνωρίζετε ολόκληρη την ιστορία, 

μπορείτε να παρακολουθήσετε  αυτό το video. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες 

πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα Paz Prendes στο Πανεπιστήμιο της Murcia, Isabel Gutiérrez 

Porlan στην ηλεκτρονική διεύθυνση pazprend@um.es. 

 

Ο Έλληνας εταίρος μας, το ΚΜΟΠ θα ξεκινήσει την οργάνωση της εκπαίδευσης εκπαιδευτών και γονέων 

των συνεδριών από τον Σεπτέμβριο και μετά. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Χρυσάννα Παύλου 

στο pavlou.c@kmop.gr.  

 

Προς το τέλος του 2019, το ESHA θα διοργανώσει εκδήλωση Train the Trainer για 20 εκπαιδευτές τόσο 

για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς στις Κάτω Χώρες. Σε περίπτωση που θέλετε να είστε 

ένας από τους 20 εκπαιδευτές, επικοινωνήστε με τον Edwin Katerberg στη διεύθυνση 

edwin.katerberg@esha.org. 

 

Είστε εκπαιδευτικός ή / και γονέας, πώς επωφελείται από όλες αυτές τις δραστηριότητες; Όπως ίσως 

γνωρίζετε, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα υλικά έργου GEM που 
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παράγονται παραδίδονται χωρίς κόστος και για γενική χρήση προς όφελος των εκπαιδευτικών. Ως εκ 

τούτου, παρακολουθούμε τακτικά στο δικτυακό μας τόπο εκδηλώσεις, άρθρα, πληροφορίες για εθνικές 

πρωτοβουλίες και σχέδια (για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς), πόρους για την τάξη και το σχολείο 

(για εκπαιδευτικούς), εκπαιδευτικές ενότητες και εγχειρίδια (για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές) 

συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων αυτοαξιολόγησης για σχολεία / εκπαιδευτικούς), και σε 

εκπαιδευτικά σεμινάρια (για εκπαιδευτικούς και γονείς). Ειδικότερα, μπορεί να σας ενδιαφέρει το 

Massive Online Open Course (MOOC) για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που θα 

πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. 

 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να δανείσετε την υποστήριξή σας στην αιτία GEM, καλούμε όλους τους 

ηγέτες των σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να συμβουλευτούν τα http://www.esha.org/esha-

projects/ και www.genderequalitymatters.eu και / ή να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες της GEM 

κατευθείαν. 

 

Ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε ενεργά και θα μοιραστείτε τις απόψεις σας σχετικά με τους 

λογαριασμούς κοινωνικών μέσων GEM στο Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest και Instagram 

 

 Για περαιτέρω προτάσεις ή / και ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον Edwin Katerberg, τον τοπικό 

συντονιστή GEM στην Ολλανδία, στη διεύθυνση edwin.katerberg@esha.org.  
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