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ΘΕΜΑ: «Ενημζρωςη και ευαιςθητοποίηςη εκπαιδευτικών ςε θζματα ζμφυλησ βίασ,
διακρίςεων και ιςότητασ των φφλων»
Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΔϋΑκινασδια τθσ υπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςε
ςυνεργαςία με το Κζντρο Ερευνϊν για κζματα Ιςότθτασ (ΚΕΘΙ) και με τισ Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Αϋ, Γϋ Ακινασ και Δυτικισ Αττικισ κα πραγματοποιιςει διαδικτυακό ςεμινάριο τθν Σετάρτη
2 Φεβρουαρίουκατά τισ ώρεσ ςτισ 18:00-20.00.
τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα
ιςότθτασ των φφλων, ζμφυλθσ βίασ και ζμφυλων διακρίςεων, θ αλλαγι ςτερεοτυπικϊν αντιλιψεων για
τισ ςχζςεισ των φφλων, κακϊσ και θ καλλιζργεια ςτάςεων και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τον ςεβαςμό
των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν πρόλθψθ των ζμφυλων διακρίςεων αλλά και τθσ βίασ.
Ειςθγιτρια ςτο ςεμινάριο κα είναι θ κα Ειρινθ Μάρθ, ψυχολόγοσ, ειδικι ςε κζματα ςυμβουλευτικισ
με τθν οπτικι του φφλου.το ςεμινάριο κα παρουςιαςτεί το προτεινόμενο υποςτθρικτικό υλικό του
Κζντρου Ερευνϊν για κζματα Ιςότθτασ που πθγάηει από τθν ζκδοςθ των ΚΕΘΙ- UNICEF Greece «Ο
κόςμοσ από τθν αρχι».
Σο υλικό που ζχει αποςταλεί μπορεί να αποτελζςει τθν βάςθ για τθν ανάπτυξθ προβλθματιςμοφ ςτα
κζματα τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν και των κοριτςιϊν, ςτθν ζμφυλθ διαπαιδαγϊγθςθ των
κοριτςιϊν και των αγοριϊν, ςτθν ιςότθτα ανδρϊν και γυναικϊν ςτισ επιλογζσ ηωισ, ςτθν αυτοδιάκεςθ
ανεξαρτιτωσ φφλου, ςτθν ιςότθτα των φφλων ςτο δικαίωμα τθσ εκπαίδευςθσ αλλά και ςε κζματα που
ςχετίηονται με τισ ζμφυλεσ μορφζσ του εκφοβιςμοφ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
κοπόσ του ςεμιναρίου είναι να ςυηθτθκοφν οι προχποκζςεισ αλλά και οι δυςκολίεσ για να
επιτευχκοφν τα παραπάνω, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί ότι ο/θ εκπαιδευτικόσ κα υποςτθριχκεί
ικανοποιθτικά ςτθν προςπάκειά του να διαςφαλίςει τθν πρόκυμθ ςυμμετοχι των μακθτϊν και
μακθτριϊν του/τθσ. τόχοσ του ςεμιναρίου επίςθσ είναι να ενδυναμϊςει τον διδάςκοντα και τθ
διδάςκουςα ςτο πωσ να πειραματιςτεί με βιωματικζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, να εξαςκιςει δεξιότθτεσ
ενεργθτικισ ακρόαςθσ, να υποςτθρίξει τθν ομάδα ςτθν εργαςία τουσ, να διευκολφνει, να ςυμμετζχει και
να πλθςιάςει τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριζσ του/τθσ, ςε μια κοινι πορεία ανακάλυψθσ και κατανόθςθσ
ςε κζματα ιςότθτασ φφλων.

Σζλοσ κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ θ οποία κα περιλαμβάνει ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ με
ςτόχο τθν περαιτζρω ευαιςκθτοποίθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ για κζματα ζμφυλθσ βίασ και ζμφυλων
ςτερεοτφπων κακϊσ και για τθν ετοιμότθτά του/τθσ να τα διαχειριςτεί μζςα ςτθν τάξθ.
Οδηγίεσ Τποβολήσ Αιτήςεων Εκπαιδευτικών – Προεγγραφήσ
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο ςυμπλθρϊνοντασ
τθ ςχετικι φόρμα που βρίςκεται ςτον ςφνδεςμο: https://bit.ly/KETHI-2FEB
Η φόρμα θα δζχεται αιτήςεισ ζωσ και το άββατο 29 Ιανουαρίου 2022, ώρα 13:00.
(υνιςτάται θ αντιγραφι και επικόλλθςθ του ςυνδζςμου ςτθ γραμμι διευκφνςεων του
χρθςιμοποιοφμενου προγράμματοσ περιιγθςθσ (Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, κτλ).
Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων/ουςϊν από κάκε Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ είναι περιοριςμζνοσ. ε
περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ αιτιςεων κα ακολουκιςει θλεκτρονικι κλιρωςθ. Ο ςφνδεςμοσ κα ςταλεί
ςτα e-mail των εκπαιδευτικϊν.
Η παρακολοφκθςθ είναι προαιρετική, δωρεάν και εκτόσ διδακτικοφ ωραρίου για τουσ
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ.
Παρακαλοφνται πολφ οι Διευκυντζσ των χολείων για τθν ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν.
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