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De laatste paar maanden van GEM 

 

We zitten nu ver in het tweede en laatste jaar van Gender Equality Matters. Het doel van GEM is het 

vergroten van het bewustzijn, het veranderen van houdingen en het bevorderen van 

gedragsveranderingen en het aanpakken van genderstereotypen, gendergebaseerd pesten en 

gendergerelateerd geweld. De doelgroepen zijn schoolgaande kinderen, ouders, leerkrachten en 

schoolhoofden. In dit project kunnen alle doelgroepen houdingen, waarden en gedragingen 

uitdagen in schoolsystemen, schoolomgeving, gezinnen en lokale gemeenschappen. 

 

Het GEM-partnerschap is tussen Dublin City University (DCU - Ierland), Social Action and Innovation 

Center (KMOP - Griekenland), Research Group in Educational Technology /University of Murcia (GITE 

- Spanje) en Fondazione Mondo Digitale (FMD - Italië) en de European School Heads Association 

(ESHA). 

 

In deze nieuwsbrief  presenteren we u het laatste nieuws over de activiteiten van de afgelopen 6 

maanden en kijken we vooruit naar de toekomst, vooral de GEM-conferentie op 11  en 12  juni in 

Dublin. 

 

 
 

Algemene update 

 

Lesmaterialen voor het basis- en voortgezet onderwijs en traininsmaterialen voor leerkrachten, 

ouders en opleiders zijn nu af en worden uitgebreid getest in Ierland, Griekenland,  Spanje  en Italië. 

Alle partners zijn bezig met het organiseren van opleidings- en disseminatie-evenementen. Neem 

gerust een kijkje naar alle materialen die zijn geüpload naar de GEM website. Met name de  
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multimediale resources op https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/multimedia-resources/ en 

de MOOC op https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/massive-open-online-course-mooc/    

zijn  van  groot belang voor ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolhoofden die geïnteresseerd 

zijn in het onderwerp van dit project. 

 

Nieuws van Dublin City University (DCU) 

 

DCU heeft de lerarenopleiding afgerond. De lessen worden momenteel met leerlingen opgevolgd. 51 

leraren werden opgeleid in achtentwintig basisscholen in Dublin, Wexford en Wicklow. 

Traningsprogramma’s voor ouders zijn nu gaande. 

 

DCU organiseert op 11 en 12 juni 2020 de afsluitende conferentie van het GEM-project. De thema's 

van de conferentie zijn genderstereotypering, gendergebaseerd pesten en gendergerelateerd 

geweld. De keynote sprekers zijn Prof. Kathleen Lynch, Prof. James O'Higgins-Norman, Dr. Anne 

Looney en Mr. Peter Dankmeijer.  

 

Het conferentieformaat omvat posters, researchuitkomsten en workshoppresentaties alsmede een 

paneldiscussie. Er zal ook een showcase workshop van de geteste klasmaterialen plaatsvinden. 

 

De conferentie vindt plaats van donderdag 11 juni 2020, 17:00 – vrijdag 12 juni 2020, 18:00 uur bij DCU 

Institute of Education,  St Patrick's Campus DCU, D09DY00 Drumcondra, Ierland. Meer informatie is 

te vinden onder Conferentie over  www.genderequalitymatters.eu. 

 

Deelname aan de GEM conferentie is gratis, u kunt zich inschrijven op 

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

 

Nieuws van onze Spaanse partners 

 

De Research Group in Educational Technology van de Universiteit van Murcia (GITE - UM) heeft grote 

vooruitgang boeken. 13 leerkrachten van 10 scholen en ongeveer 200 leerlingen hebben 

deelgenomen. UM is begonnen met het digitaliseren van de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. 

De algemene beoordeling van het project door alle onderwijsfunctionarissen tot nu toe is zeer 

positief. 

 

UM is daarom zeer tevreden en trots op het werk en de betrokkenheid van de docenten die het 

project hebben uitgevoerd en dankbaar voor hun enorme interesse om met hun studenten samen te 

werken aan alle activiteiten die waren voorgesteld. Hiermee heeft UM haar educatieve interventie 

op scholen in Spanje voltooid. Nu is de tijd gekomen om aan het verwerken van alle gegevens en 

analyseren van de resultaten te beginnen. 
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https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/massive-open-online-course-mooc/
http://www.genderequalitymatters.eu/
https://www.eventbrite.com/e/gem-conference-tickets-89747355757
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Nieuws van Fondazione Mondo  Digitale  (FMD) 

 

 

 

Op 7 december 2019 organiseerde Fondazione Mondo Digitale de eerste GEM lerarenopleiding met 

docenten in het voortgezet onderwijs. Dit heeft tot 8 uur intensief werk met scholen geleid. De  

geselecteerde scholen bevinden zich in heel Italië. Alle deelnemende scholen waren bereid om 

genderstereotypen en gendergebaseerd pesten in hun scholen tegen te gaan. 

Respect, rechten, dialoog: dit zijn de drie sleutelwoorden die de studenten het vaakst hebben 

gekozen aan het einde van de trainingsbijeenkomsten die GEM. 

Uit interviews, focusgroepen en lerarenverhalen blijkt verder dat jongeren onderwerpen zoals 

gendergebaseerd pesten erkennen, ervaringen moeten delen en begrijpen hoe ze moeten reageren 

en omgaan met geweld en ongelijkheid die zich voordoen in hun klaslokalen. 

Zelfs voor leerkrachten wareh de cursussen een fundamentele kans om de dynamiek binnen hun 

klassen te ontdekken en analyseren. Het bleek dat veel gevallen van pesten en gendergerelateerd 

geweld verborgen beleven of onderschat werden door studenten en docenten. Tijdens de uitvoering 

van GEM kwamen deze onderwerpen aan het licht. 
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Nieuws van Social Action and Innovation Center (KMOP) 

 

In Griekenland is de uitvoering van het project bij leerkrachten, studenten en ouders nog steeds in 

volle gang en worden de resultaten in de komende maanden verwacht. In verband met de 

disseminatie en exploitatie van  de projectresultaten heeft KMOP contact gehad met een regisseur 

die onder auspiciën van KMOP een theaterstuk over Gender Equality Matters heeft gepland. 

 

Nieuws van European School Heads Association (ESHA) 

 

ESHA heeft tijdens de LifeLong Learning Week in Brussel (van 2 – 6 december 2019) het GEM project 

gepresenteerd. We bedanken hierbij de organisatoren van de LLL-Week om ESHA de kans te geven 

om het GEM-project onder de aandacht te brengen in hun sessie over inclusie in scholen: van beleid 

tot praktijk op 6 december. 

 

Tijdens de tweedaagse Algemene Vergadering van ESHA op 14 en 15 februari in Lissabon 

presenteerde ESHA het GEM-project aan de voorzitters van de ESHA-ledenorganisaties. Het 

evenement omvatte ook een workshop over de lesmaterialen. 

 

Verder organiseert ESHA eind juni een eendaagse trein-de-trainer sessie in Amsterdam. Neem 

contact op met  edwin.katerberg@esha.org voor het geval u geïnteresseerd bent in het delen van 

uw ervaringen op het gebied van gendergelijkheid. 

 

Hoeveel kost deelname aan GEM? 

 

Omdat dit project wordt medegefinancierd door het Programma voor Rechten, Gelijkheid  en 

Burgerschap (REC) van de Europese Unie worden alle GEM-projectmaterialen kostenloos 

beschikbaar gesteld aan schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen. Houd  onze website in de gaten 

voor nationale en internationale evenementen, artikelen, informatie over nationale initiatieven en 

projecten, bronnen en hulpmiddelen voor schoolmaterialen,  trainingmodules en -handleidingen. 

 

Waarom is mijn deelname als schoolhoofd, leraar, ouder, student of aanverwante professional 

nodig? 

 

Gendergelijkheid is een onderwerp dat ons allen raakt, of we nu leerlingen, ouders, familieleden, 

leraren, schoolpersoneel of schoolhoofden zijn. In het geval u geïnteresseerd bent in het verlenen 

van uw steun aan GEM, nodigen wij iedereen uit http://www.esha.org/esha-projects/  en  

www.genderequalitymatters.eu te raadplegen en rechtstreeks contact op te nemen met lokale GEM-

partners. Raadpleeg  https://www.genderequalitymatters.eu/partners/  voor partnergegevens. 

 

We hopen dat u actief zult deelnemen en uw mening te delen over de GEM social media accounts op 

Twitter,  Facebook  en  LinkedIn. 

 

mailto:edwin.katerberg@esha.org
http://www.genderequalitymatters.eu/
http://www.esha.org/esha-projects/
http://www.genderequalitymatters.eu/
https://www.genderequalitymatters.eu/partners/
https://twitter.com/GenderEqualityM
https://www.facebook.com/GEM.GenderEqualityMatters/
https://www.linkedin.com/groups/8704210/
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De inhoud van deze publicatie vertegenwoordigt alleen de standpunten van de auteur en is zijn/haar enige verantwoordelijkheid. De Europese 

Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die zij bevat. 

 

Volg ons op de sociale media 

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

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

               https://twitter.com/GenderEqualityM 

 

http://www.genderequalitymatters.eu/ 
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