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“Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και ΙΣΟΙ στην
αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα”(Άρθρο 1 της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου)

Να είστε «Ελεύθεροι» από διακρίσεις
Οι διακρίσεις βάσει φύλου διαμορφώνουν τις εμπειρίες, την ταυτότητα και τις ευκαιρίες όλων
των ατόμων. Στα σχολεία, κορίτσια και γυναίκες αντιμετωπίζουν εκτεταμένες διακρίσεις και
σεξουαλική παρενόχληση που παρουσιάζουν καίριες επιπτώσεις στις εκπαιδευτικές εμπειρίες,
στις φιλοδοξίες και στα επιτεύγματα των νέων κοριτσιών. Η Σύμβαση για την Εξάλειψη Όλων
των Μορφών Διακρίσεως Κατά των Γυναικών (1979) αναφέρει ότι η διάκριση κατά των γυναικών
παραβιάζει την «αρχή της ισότητας των δικαιωμάτων» και γίνεται «εμπόδιο για την συμμετοχή
των γυναικών υπό ίσους όρους με τους άνδρες». Οι καθημερινές φραστικές επιθέσεις, ο
εκφοβισμός και τα στερεότυπα, η ενδοοικογενειακή βία, η συναισθηματική κακοποίηση και η
κοινωνική πίεση των συνομήλικων, είναι συμπεριφορές που εμφανίζονται στα σχολεία

Σχετικά με το Έργο
Καλώς ήλθατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του Ευρωπαϊκού έργου FREE «Απαλλαγμένοι
από έμφυλες διακρίσεις: Σύμπραξη εκπαιδευτικών και γονιών». Μέσω στρατηγικών
συνεργασιών και διακρατικής συνεργασίας, το έργο FREE επικεντρώνεται στην πρόληψη
και την καταπολέμηση των διακρίσεων ή του αποκλεισμού που προκαλείται από τη μη
συμμόρφωση με τους αποδεκτούς κανόνες στη σχολική κοινωνία εξαιτίας των διακρίσεων
βάσει φύλου κατά μαθητών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία και
την Ισπανία.
Όπως είναι εμφανές σε πολλές ευρωπαϊκές μελέτες, το σχολείο μπορεί να αποτελέσει σημείο
αναπαραγωγής για διακρίσεις και βία βάσει φύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, παραδείγματα
διακρίσεων λόγω φύλου περιλαμβάνουν τη μη αποδοχή από συμμαθητές, σωματικές
επιθέσεις, απομόνωση, εκφοβισμό και βία. Αυτό συνεπάγεται ότι όσοι υφίστανται διακρίσεις
συχνά είναι καταθλιπτικοί, υποφέρουν από άγχος, έχουν λιγότερους φίλους και υψηλότερα
ποσοστά αυτοκτονίας και αποπειρών αυτοκτονίας.

1.
ΟΗΕ, Σύμβαση για την Εξάλειψη ‘Όλων των Μορφών Διακρίσεως Κατά των Γυναικών, 18 Δεκεμβρίου 1979. Διαθέσιμο στα ελληνικά: https://
unric.org/el/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%8C%CE%BB%CF%89%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86-2/

Το έργο FREE στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, δίνοντας έμφαση στην
σύμπραξη και την συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και της ευρύτερης κοινότητας για την
εξάλειψη των διακρίσεων και της βίας βάσει φύλου σε εκπαιδευτικούς χώρους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, οι παρακάτω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της κατασκευής
πολυάριθμων εκπαιδευτικών εργαλείων και κοινοτικών πρωτοβουλιών με βάση
•
•
•
•

Τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό με γνώμονα τον χρήστη για χρήση στην σχολική
τάξη
Πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικό υλικό για
τους γονείς
Διαδικτυακά βοηθητικά εργαλεία πόρων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη των
ικανοτήτων του εκπαιδευτικού, για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του
έργου
Οργάνωση ενημερωτικών συνεδριών για γονείς και δοκιμή του μοντέλου συνεργασίας
στην πράξη

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
•
•
•

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των δασκάλων και η ευαισθητοποίηση των γονιών
στις διακρίσεις βάσει φύλου καθώς και η παροχή μέσων αλλαγής της σχολικής
κουλτούρας που οδηγεί τους μαθητές να βιώνουν διακρίσεις.
Η εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων των δασκάλων και η ενημέρωση των γονιών σχετικά με το πώς να
αντιδρούν σε περιστατικά έμφυλων διακρίσεων.
Η προαγωγή της συνεργασίας και των συγκεντρωτικών προσπαθειών
δασκάλων και γονιών και η δημιουργία ενός μοντέλου σύμπραξης με τη
χρήση συλλογικών δραστηριοτήτων.

Πρόσφατη ενημέρωση για το έργο
Κατά το τελευταίο έτος, το διεθνές ινστιτούτο IARS και οι οργανισμοί Symplexis, Asociacion
Caminos και Subversive Front, πραγματοποίησαν τοπικές έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ελλάδα, την Ισπανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Σε αυτήν την έρευνα συμμετείχαν γονείς,
δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί από επιλεγμένα σχολεία.

80

εκπαιδευτικοί

80

γονείς

160

συμμετέχοντες

Επιλεγμένοι συμμετέχοντες από κάθε χώρα συμμετείχαν σε 2 τύπους ομάδων εστίασης
όπου γονείς και εκπαιδευτικοί απάντησαν σε ερωτήσεις όπως :
• Πιστεύετε ότι η διάκριση λόγω φύλου ή η σεξιστική συμπεριφορά είναι συχνή στα σχολεία;
• Ποια πιστεύετε ότι είναι η αιτία αυτού του ζητήματος;
• Έχει το σχολείο σας οδηγίες ή προτεινόμενες πρακτικές σχετικά με τις διακρίσεις λόγω
φύλου ή το σεξισμό στα σχολεία;
Επιπλέον, κάποιες πρακτικές διαδόθηκαν μέσω μιας ανώνυμης έρευνας στις 4 χώρες όπου
οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προσδιορίσουν ποιες πρωτοβουλίες θα έχουν το
μέγιστο αντίκτυπο και τι απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την εφαρμογή
αυτών των αποτελεσμάτων.

Περιγραφή των συλλογικών αποτελεσμάτων
Παρόλο που η πληθυσμιακή ομάδα των συμμετεχόντων ήταν ευρεία, μεταξύ της κοινοπραξίας
υπήρχαν παρόμοιες τάσεις σχετικά με τι πίστευαν οι συμμετέχοντες και στις τέσσερις χώρες
ως αποτελεσματικές στρατηγικές παρέμβασης στην αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω
φύλου.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ
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ΒΑΣΙΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΡΧΌΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ FREE
Εδώ θα βρείτε μερικές σημαντικές ημερομηνίες σχετικές με το έργο. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την κοινοπραξία θα διαδοθούν στο μέλλον.

ΝΟΕ - ΔΕΚ 2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1
Σχεδιασμός του πρακτικού και εκπαιδευτικού οδηγού που αντικατοπτρίζει
το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.

ΔΕΚ 2020 - ΙΑΝ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2
Προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για
ενημερωτικό υλικό και οδηγός για τους γονείς.

εκπαιδευτικούς

και

ΙΑΝ 2021- ΜΑΡ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3
Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας που θα διαθέτει εκπαιδευτικές
ενότητες και εκπαιδευτικό υλικό ανάπτυξης ικανοτήτων

ΜΑΡ 2021 - ΑΥΓ 2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 4
Πιλοτική δοκιμή όλων των αποτελεσμάτων. Αυτό θα περιλαμβάνει την
παροχή προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων και δοκιμή των πόρων
στα εργαστήρια

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε με
τον συντονιστή του έργου: contact@iars.org.uk
Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για επερχόμενα εργαστήρια, διαδικτυακές
εκδηλώσεις, συνέδρια.
Βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
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