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 Γιάπκεια Οθηώβξηνο 2014 - επηέκβξηνο 2016 

 κοπόρ και ηόσοι:  

 Πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ςγιών και ιζόηιμων ζσέζεων αλάκεζα ζηα 

δύν θύια θαη αλάπηπμε μηδενικήρ ανοσήρ ζηη βία κέζα από 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθήβσλ σο πξνο: 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πγηώλ θαη κε πγηώλ ζρέζεσλ 

 ηελ επίδξαζε πνπ αζθνύλ ζηηο ζρέζεηο ηνπο νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο θαη 

νη θνηλσληθά επηβεβιεκέλνη ξόινη ησλ δύν θύισλ 

 ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε άληζε θαηαλνκή ηζρύνο αλάκεζα ζηα δύν θύια 

ζπλδέεηαη κε ηελ εκθάληζε ςπρνινγηθήο, ζσκαηηθήο θαη ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο ησλ γπλαηθώλ/θνξηηζηώλ θαζώο θαη 

 ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ νη έθεβνη/-εο ζηελ 

απνηξνπή ηεο εκθάληζεο όισλ ησλ κνξθώλ έκθπιεο βίαο. 
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 Κππξηαθή Έθδνζε GEAR against IPV  

 Δπιμοπθωηικά ζεμινάπία 50 εθπαηδεπηηθώλ από ηελ Λεπθσζία 

 5 βιωμαηικά επγαζηήπια εςαιζθηηοποίηζηρ εθήβων ζε ζρνιεία Β’ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν 

 Καμπάνια ενημέπωζηρ και εςαιζθηηοποίηζηρ εθήβων για ηην έμθςλη βία 

κέζα από πιηθά θαη κελύκαηα πνπ πξνθύπηνπλ ζηα εξγαζηήξηα από έξγα ησλ ίδησλ 

ησλ εθήβσλ  

 Ηκεξίδα παποςζίαζηρ ηων αποηελεζμάηων ηνπ έξγνπ -ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εθήβσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην πξόγξακκα 

 Δνέπγειερ πποώθηζηρ ηεο ένηαξηρ ηνπ εκπαιδεςηικού ςλικού θαη ησλ 

επγαζηηπίων εςαιζθηηοποίηζηρ εθήβων ζην ππόγπαμμα ηων ζσολικών 

δπαζηηπιοηήηων ηεο Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο  

 Δςπωπαϊκό ςνέδπιο ζηελ Αζήλα κε ζηόρν  

ηε επξεία δηάδνζε ηεο πξνζέγγηζεο GEAR against  

IPV ζε όια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ.  
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Η πποζέγγιζη GEAR against IPV 

 

κηα πξόηαζε ζπζηεκαηηθήο παξέκβαζεο ζην ζρνιηθό (ή θαη 

ζε άιιν πιαίζην), όπνπ θνξίηζηα θαη αγόξηα, κέζα από κηα 

ζεηξά βησκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, δηεξεπλήζαλ αιιά θαη 

αλαζεώξεζαλ ηα ζηεξεόηππα θύινπ πνπ έρνπλ 

«θιεξνλνκήζεη» θαη λα πξνζεγγίζνπλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα δύν θύια σο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη όρη σο 

ραξαθηεξηζηηθά ππεξνρήο ηνπ ελόο θύινπ έλαληη ηνπ άιινπ.  
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2010 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο πξνέξρνληαη από:  

 πλαθέο πιηθό επαηζζεηνπνίεζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαη πηινηηθά ειεγρζεί, ζην πιαίζην 

πξνεγνύκελσλ πξνγξακκάησλ 

 Αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 

 Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηειηθά επηιέρζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

εκπινπηίζηεθαλ κε πιεξνθνξίεο, θύιια εξγαζίαο θαη/ή ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 

2010-2011 

 Αμηνιόγεζε  
 από εκπεηξνγλώκνλεο   

 νκάδεο εζηηαζκέλεο ζπδήηεζεο (focus groups) κε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο/-ξηεο 

2014-2015  

 Αλαζεώξεζε ηνπ πιηθνύ κε βάζε ηελ εκπεηξία από ηελ πινπνίεζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο 
 

Μέρξη ζήκεξα, ην πιηθό είλαη δηαζέζηκν γηα  

7 Κπάηη – Μέλη ηηρ ΔΔ (Ιζπαλία, Διιάδα, Κξναηία, Ρνπκαλία, Κύπξνο, Απζηξία, 

Γεξκαλία) 
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 ειπά 4 εγσειπιδίων γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ οπγάνωζη, πποεηοιμαζία, 

εθαπμογή θαη αξιολόγηζη επιμοπθωηικών ζεμιναπίων εκπαιδεςηικών θαη 

παπεμβάζεων εςαιζθηηοποίηζηρ εθήβων (ζε ζρνιηθό ή ζε άιιν πιαίζην). 

ηόσορ: πξσηνγελήο πξόιεςε ηεο έκθπιεο βίαο. 

 

 Τεύσορ Ι. Το Ππόγπαμμα GEAR against IPV: Εςαιζθηηοποίηζη για ηην 

Ιζόηηηα ηων Δύο Φύλων ενάνηια ζηη Βία μεηαξύ Επωηικών Σςνηπόθων     

 

 Τεύσορ ΙΙ. Οδηγόρ Υλοποίηζηρ ενόρ GEAR against IPV Σεμιναπίος 

Εκπαιδεςηικών  

 

 Τεύσορ ΙΙI. Εγσειπίδιο Εκπαιδεςηικού  

 

 Τεύσορ ΙV. Βιβλίο Δπαζηηπιοηήηων για Μαθηηέρ και Μαθήηπιερ 
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  Παπέσει 

 πιεξνθνξίεο γηα ην πώο λα οπγανώζεηε ην  

πξόγξακκα  

 ηε βήμα-ππορ-βήμα διαδικαζία γηα λα ην  

 ςλοποιήζεηε 

 ηεκμηπιώζεηε  

 αξιολογήζεηε  

 

 Σν θύξην κέξνο ηνπ Σεύρνπο III απνηειεί κία 

πινύζηα ζςλλογή δπαζηηπιοηήηων 
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 Οη δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ΒΔ θαη ηεο Β ζηηο 

ξνκαληηθέο/ζπληξνθηθέο ζρέζεηο ησλ έθεβσλ.  

 Αλαγλώξηζε/εληνπηζκόο έθεβσλ πνπ επεξεάδνληαη από 

ΒΔ θαη Β ζηελ Κύπξν 

 Πξνζηαζία έθεβσλ πνπ επεξεάδνληαη από ΒΔ θαη Β 

ζηελ Κύπξν 

 Πξσηνγελήο θαη δεπηεξνγελήο πξόιεςε γηα ηελ ΒΔ θαη Β 

ζηηο ζπληξνθηθέο ζρέζεηο εθήβσλ 

 

Γηαζέζηκε: www.medinstgenderstudies.org  
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Τινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε δύο ζεμιναπίων 

επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ  

• 15, 16, 23 Ιαλνπαξίνπ 2016  

• 2-4 Ινπλίνπ 2016 

ύλνιν: 28 εθπαηδεπηηθνί  
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«Δπραξηζηώ γηα ηελ επθαηξία λα 

ζπκκεηέρσ ζε έλα ηόζν 

δηαδξαζηηθό, απνιαπζηηθό θαη 

επνηθνδνκεηηθό ζεκηλάξην. Ήηαλ 

ην θαιύηεξν ζεκηλάξην πνπ έρσ 

παξαθνινπζήζεη ηα ηειεπηαία 

ρξόληα σο θαζεγήηξηα!» 

«Σν πιηθό είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν 

ζηε δνπιεηά καο θαη πνιύ 

εύρξεζην!» 

Ήηαλ δηαθσηηζηηθό λα 

κπαίλσ ζηα παπνύηζηα 

ησλ καζεηώλ θαη 

καζεηξηώλ κνπ! Η 

πξνζνκνίσζε ήηαλ 

πξαγκαηηθά εθπιεθηηθή 

θαη ηα κελύκαηα πνπ 

βγαίλνπλ γηα ηα 

ζηεξεόηππα ησλ θύισλ, 

ηελ ζπληξνθηθή βία, ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηηο 

πγηείο ζρέζεηο ζα καο 

θαζνδεγνύλ ζην έξγν 

καο! 



Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

DAPHNE III ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δςπωπαϊκό Γίκηςο καηά ηηρ Βίαρ 
 

Σν ζεκηλάξην καο έδσζε ηελ 

επθαηξία λα αληαιιάμνπκε 

απόςεηο, εκπεηξίεο θαη λα 

ζπδεηήζνπκε ηηο πξνθιήζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο καο – αθόκε θαη 

ηηο δηθέο καο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο σο θαζεγεηέο/ξηεο! 

Δίμαι εςγνώμων για ηιρ 

ππακηικέρ δεξιόηηηερ πος 

απέκηηζα για ηην 

ςλοποίηζη βιωμαηικήρ 

εκπαίδεςζηρ με ηην 

οπηική ηος θύλος ζε 

μαθηηέρ και μαθήηπιερ, 

καθώρ και ζηον ενηοπιζμό 

και ανηιμεηώπιζη 

πεπιζηαηικών ΒΔ και Β 

ζηο ζσολικό πεπιβάλλον! Κέξδηζα γλώζε! Πνηθηιία 

αζθήζεσλ. Παξαγσγηθό 

ζεκηλάξην από ηζρπξέο θαη 

ελζνπζηώδεηο εθπαηδεύηξηεο! 

Παηρληδηάξηθν!  
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Μέθοδοι:  

• Βησκαηηθέο αζθήζεηο πξνζέγγηζεο GEAR IPV ζε πξνζνκνίσζε 

• πδήηεζε εκπεηξηώλ 

• Θεσξεηηθή θαηάξηηζε γηα ηα ζηεξεόηππα ησλ θύισλ, ηελ ΒΔ θαη ηελ 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ  

• πδήηεζε γηα δηαρείξηζε πεξηζηαηηθώλ θαθνπνίεζεο 

 πλερήο ζηήξημε θαη εηνηκαζία πιηθνύ πξνο ηηο εθπαηδεπηηθνύο 

Αποηέλεζμα: 

 5 καθηγήηπιερ (Implementers) 

 6 ζσολεία  

 8 ηάξειρ 

 173 μαθηηέρ και μαθήηπιερ   
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Φόξκεο αλαθνξάο εθπαηδεπηηθώλ  

Πξν & Μεηά Δξσηεκαηνιόγηα γηα ζεκηλάξηα 

εθπαηδεπηηθώλ  

Πξν & Μεηά Δξσηεκαηνιόγηα γηα εξγαζηήξηα 

ελεκέξσζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ  

Καηαγξαθή θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ  

Δθζέζεηο πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο: 

1. Γηα ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθώλ  

2. Γηα εξγαζηήξηα ελεκέξσζεο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 
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 Ιζηοζελίδα Ππογπάμμαηορ GEAR against IPV II  

 www.gear-ipv.eu  

 πεξηερόκελν ζηα Aγγιηθά 
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 Download (ειεθηξνληθή έθδνζε πιηθνύ) 
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 Δνημεπωηικό Φςλλάδιο ηος Ππογπάμμαηορ 
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Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ζπζηάζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από ηα ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθώλ (Ινύιηνο- επηέκβξηνο 

2016)  

Δλεκεξσηηθό θπιιάδην ζπζηάζεσλ πνπ ζα πξνθύςνπλ 

από ηα ελεκεξσηηθά εξγαζηήξηα καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

(Ινύιηνο- επηέκβξηνο 2016)  

 πζηάζεηο από ην ζπλέδξην (Λεπθσζία, Ινύιηνο-

επηέκβξηνο 2016) 

Δπξσπατθό ζπλέδξην GEAR IPV (Αζήλα, επηέκβξηνο 

2016) 
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 Σο ππόγπαμμα ηελειώνει – ηο ίδιο και η σπημαηοδόηηζη!  

Σο ςλικό όμωρ ΤΠΑΡΥΔΙ!  

 

 Με ποιοςρ ηπόποςρ μποπεί να ενηασηεί ην εκπαιδεςηικό ςλικό θαη ηα 

επγαζηήπια εςαιζθηηοποίηζηρ εθήβων ζην ππόγπαμμα ηων 

ζσολικών δπαζηηπιοηήηων ηεο Β’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο; 

 

 Δηζεγήζεηο; 


