Θέματα ισότητας των φύλων – Αντιμετώπιση της βίας με βάση το φύλο
Η ισότητα των φύλων είναι δικαίωμα όλων
Τονίζοντας την αιτία του GEM - Θέματα Ισότητας των Φύλων, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω αυτό το
δεύτερο ενημερωτικό δελτίο, σε μια σειρά τεσσάρων, με ένα απόσπασμα από τον Ban Ki-Moon,
πρώην Γενικό Γραμματέα των "νωμένων Εθνών.

Γράφοντας αυτό το άρθρο σκοπεύουμε να σας δώσουμε τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τα
ορόσημα που έχουμε επιτύχει στο πρόγραμμα «Θέματα Ισότητας των Φύλων – Αντιμετώπιση της βίας
λόγω φύλου» από το πρώτο μας ενημερωτικό δελτίο από τον Δεκέμβριο του 2019. Οι στόχοι του
διετούς προγράμματος GEM είναι η ευαισθητοποίηση, η αλλαγή νοοτροπίας και η προώθηση
αλλαγών συμπεριφοράς σε σχέση με τη βία με βάση το φύλο γενικά, με ειδική αναφορά στη βία που
διαπράττεται κατά της κοινότητας των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των
τρανσέξουαλ και των διεμφυλικών (ΛΟΑΤΚΙ) μέσα και γύρω από τα σχολεία. Σε αυτό το έργο η ESHA
συνεργάζεται με το Dublin City University (DCU - Ιρλανδία), το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και
Καινοτομίας (KMOP - Ελλάδα), την Ερευνητική Ομάδα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / Πανεπιστήμιο της
Μούρθια (GITE - Ισπανία) και το Fondazione Mondo Digitale (FMD - Ιταλία).
Τους τελευταίους μήνες έχουμε επιτύχει πολλά. Η ιστοσελίδα GEM είναι πλέον πλήρως
λειτουργική και συνδέεται με πέντε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μας (παρακαλώ βρείτε
τους συνδέσμους προς τις πλατφόρμες μας στην ιστοσελίδα μας). Οι δραστηριότητές μας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυξάνονται και λαμβάνω όλο και περισσότερα likes κάθε μέρα. Τον
Μάρτιο ολοκληρώσαμε τη δεύτερη συνάντησή μας στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, όπου θέσαμε
τους
στόχους
για
τους
επόμενους
μήνες.
Η εταιρική σχέση GEM έχει επεκτείνει το δίκτυό της υποστήριξης τοπικών και διεθνών ομάδων
υπεράσπισης για την προώθηση της υπόθεσης των θεμάτων ισότητας των φύλων. Η DCU

διοργάνωσε παρουσίαση συνεδρίου στο Συνέδριο της Ένωσης Εκπαιδευτικών Σπουδών της
Ιρλανδίας (ESAI) 2019: «Εκπαίδευση στους καιρούς της Αλλαγής, της Επιλογής και της Πρόκλησης»
στο
Sligo
(Ιρλανδία),
11
–
13
Απριλίου.
Πηγαίνοντας στο μέλλον DCU θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Φόρουμ κατά του εκφοβισμού που
πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο 4Ιουνίου - 6Ιουνίου 2019. Δωρεάν υλικό μαθήματος και
εκπαιδευτικά εγχειρίδια είναι πλέον έτοιμα για πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένα σχολεία στην
Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών στην Ιρλανδία έχει ήδη λάβει κατάρτιση στο πρόγραμμα «Θέματα
Ισότητας των Φύλων» (GEM). Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν την έδρα τους στο Wexford, το οποίο
βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ιρλανδία. Μια ομάδα εκπαιδευτικών στο Δουβλίνο έχουν επίσης
λάβει κατάρτιση. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρόκειται τώρα να πιλοτικά τους πόρους τάξη GEM με
τους μαθητές τους στην5η και 6η τάξη (ηλικίας 11-13). Τώρα κινούμαστε για να συνεργαστούμε
με τους γονείς στα πιλοτικά σχολεία και ελπίζουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με αυτό στο
επόμενο ενημερωτικό δελτίο GEM. Σε περίπτωση που είστε επικεφαλής δάσκαλος, δάσκαλος ή
γνωρίζω γονείς με έδρα την Ιρλανδία που θα ήθελαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα,
παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τον τοπικό ιρλανδό συνεργάτη μας, το Πανεπιστήμιο του
Δουβλίνου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό συντονιστή Seline Keating στο
seline.keating@dcu.ie.
Ο Ιταλός συνεργάτης μας, Fondazione Mondo Digitale (FMD), διοργανώνει παρουσίαση gem σε
σχολεία με έδρα τη Ρώμη, τη Νάπολη και το Μιλάνο, προκειμένου να προσελκύσει διευθυντές και
εκπαιδευτικούς στους στόχους και τις εκπαιδευτικές του. Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ιταλία που
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο καλούνται θερμά να επικοινωνήσουν με τον αφθώδη
σταθμό. Ο συντονιστής της χώρας ονομάζεται Annaleda Mazzucato έναd που μπορεί να επιτευχθεί
στις a.mazzucato@mondodigitale.org.
Το Πανεπιστήμιο της Μούρθια βρίσκεται στη διαδικασία της εξάπλωσης "Super Puntalilla: η αυγή".
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκμάθησης υπηρεσιών για παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών σε σχέση με
το GEM Project. Το σχολείο όπου υλοποιείται το έργο είναι το "El Puntal" (Μούρθια, Ισπανία). Ο
κύριος στόχος είναι να εργαστούμε άμεσα για την ισότητα των φύλων (κάθε Δευτέρα και
Παρασκευή για δύο μήνες από τον Μάιο) και μεταφραστικά (κάθε μέρα κάτω από ένα
συνεκπαιδευτικό παράδειγμα). Αν θέλετε να μάθετε όλη την ιστορία, μπορείτε να
παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με την κα Paz Prendes στο Πανεπιστήμιο της Μούρθια, Isabel
Gutiérrez Porlán στις pazprend@um.es.
Ο Έλληνας συνεργάτης μας KMOP θα ξεκινήσει την οργάνωση της κατάρτισης για τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς των συνεδριών από τον Σεπτέμβριο και μετά. Μπορείτε να φτάσετε
στη Χρυσάνα Παύλου στο KMOP pavlou.c@kmop.gr.
Προς το τέλος του 2019, η ESHA θα διοργανώσει εκδήλωση Train the Trainer για 20 εκπαιδευτές τόσο
για γονείς όσο και για εκπαιδευτικούς στις Κάτω Χώρες. Σε περίπτωση που θέλετε να είστε ένας από
τους 20
εκπαιδευτές
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Edwin Katerberg στο
edwin.katerberg@esha.org.

Ως εκπαιδευτικός ή/και γονέας, πώς επωφελείστε από όλες αυτές τις δραστηριότητες; Όπως
ίσωςγνωρίζετε, σύμφωνα με τους κανονισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα
υλικά του έργου GEM που παράγονται παραδίδονται δωρεάν και για γενική χρήση προς όφελος των
εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, παρακολουθούμε τακτικά την ιστοσελίδα μας για τις ενότητες, άρθρα,
πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες και έργα
(γιαμαθητές, γονείς και
εκπαιδευτικούς),πόρους στην τάξη και το σχολείο (γιαεκπαιδευτικούς),t ενότητες και εγχειρίδια που
βρέχουν (γιαεκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς εκπαιδευτές) ( συμπεριλαμβανομένων των μέσων
αυτοαξιολόγησης για σχολεία/εκπαιδευτικούς και εργαστήρια κατάρτισης (για εκπαιδευτικούς και
γονείς). Ειδικότερα, το Massive Online Open Course (MOOC) για φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς
που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών μπορεί να σας
ενδιαφέρουν.
Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να δανείσετε την υποστήριξή σας στον σκοπό gem, καλούμε όλους
τους διευθυντές σχολείων και τους εκπαιδευτικούς να συμβουλεύονται http://www.esha.org/eshaprojects/ και www.genderequalitymatters.eu ή/και να επικοινωνήσουν απευθείας με τους εταίρους
gem.
Ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε ενεργά και θα μοιραστείτε τις απόψεις σας σχετικά με τους
λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης GEM στο Twitter, το Facebook,το LinkedIn, το Pinterest και το
Instagram.
Για περαιτέρω προτάσεις ή/και απορίες, επικοινωνήστε με τον Edwin Katerberg,
συντονιστή gem στην Ολλανδία, στο edwin.katerberg@esha.org.

τον τοπικό

