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Η κοινοπραξία του έργου FREE περιλαμβάνει
5 χώρες που αποτελούν μια ομάδα
πλήρως διαφοροποιημένη και γεωγραφικά
διασκορπισμένη, συνδυάζοντας την εξειδίκευση
και την εμπειρία.
IARS (Ηνωμένο Βασίλειο)
SYMPLEXIS (Ελλάδα)
ASOCIACIÓN CAMINOS
(Ισπανία)
IDEC A.E.
(Ελλάδα)

FREE ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ
Αντιμετώπιση των φυλετικών διακρίσεων στα
σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας, του
Λουξεμβούργο, της Βόρειας Μακεδονίας και της
Ισπανίας.

NOVEL GROUP SARL (Λουξεμβούργο)
Subversive Front
(Βόρεια Μακεδονία)

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

www.projectfree.eu

ΤΟ FREE ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΊ ΣΕ 5 ΧΏΡΕΣ (ΗΒ,
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, ΕΛΛΑΔΑ, ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ,
ΙΣΠΑΝΙΑ, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
ΤΟ FREE ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ:
Την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των
διακρίσεων λόγω φύλου
Τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση
περιστατικών διάκρισης λόγω φύλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΟ ΕΡΓΟ

Το FREE είναι ένα πανευρωπαϊκό έργο που έχει
σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει το θέμα των
διακρίσεων λόγω φύλου στα σχολεία.
Δυστυχώς, οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι ένα
πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία σε όλο τον κόσμο.
Η διάκριση λόγω φύλου μπορεί να έχει αρνητικό
αντίκτυπο στην ευημερία και την επιτυχία των παιδιών
που την βιώνουν, για πολύ καιρό αφού εγκαταλείψουν το
σχολικό περιβάλλον.
Αναγνωρίζοντας αυτό το πρόβλημα, το FREE θα φέρει
κοντά γονείς και δασκάλους από όλη την Ευρώπη και θα
αναπτύξει εργαλεία και τεχνικές για την αντιμετώπισή
του. Με αυτόν τον τρόπο, από κοινού, θα εξασφαλίσουμε
ότι οι σχολικές εμπειρίες των παιδιών είναι τόσο
ασφαλείς, θετικές και ευχάριστες όσο τους αξίζουν.

Να βοηθήσει τους γονείς και τους δασκάλους
να συνεργαστούν στην καταπολέμηση των
διακρίσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟ FREE ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ:
Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να
αναπτύξουν τις δεξιότητες, τη στάση
και τη γνώση ώστε να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά τις διακρίσεις λόγω φύλου
στην τάξη τους
Να βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν
το θέμα της διάκρισης λόγω φύλου στα
σχολεία
Να βοηθήσει τα σχολεία να ακολουθήσουν
μια «ολιστική σχολική προσέγγιση» για την
αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου.

