
Μπορείς να φανταστείς ένα μέλλον όπου τα παιδιά σε όλο τον κόσμο μεγαλώνουν με ίση 
αντιμετώπιση,  σεβασμό, κατανόηση και ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες;

Γνώριζες ότι η δημιουργία στερεοτύπων φύλου περιορίζει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων, 
των ταλέντων και των ικανοτήτων γυναικών και αντρών, κοριτσιών και αγοριών, 
περιορίζοντας την ελευθερία και τις επιλογές τους;

Γνώριζες ότι η δημιουργία και διατήρηση στερεοτύπων φύλου μπορεί να οδηγήσει σε 
έμφυλη βία (βία εξαιτίας του φύλου του ατόμου), που είναι παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων;

Τα παιδιά εκτίθενται σε στερεότυπα φύλου και έμφυλη βία από νεαρή ηλικία. Τα 
στερεότυπα φύλου δημιουργούνται/επηρεάζονται/υπάρχουν στα πλαίσια της 
οικογένειας, της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και της ευρύτερης κοινωνίας. Καθ’ ένας από 
εμάς καθώς και όλοι μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε στην εξάλειψη των στερεότυπων 
φύλου, και συνεπώς στην έμφυλη βία. Ο στόχος του SAFER είναι να εκπαιδεύσει και να 
ευαισθητοποιήσει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα που αφορούν στην 
ισότητα φύλων και την έμφυλη βία.

Το πρόγραμμα SAFER συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2018-2020). Το 
SAFER στοχεύει στην αμφισβήτηση των έμφυλων ρόλων και στερεότυπων, στην 
ευαισθητοποίηση για την έμφυλη βία και τις συνέπειες της, καθώς επίσης στην 
πρόληψή της μέσω της αναφοράς τέτοιων περιστατικών καθώς και της εκπαίδευσης 
σε δεξιότητες ζωής (π.χ. δημιουργία υγειών σχέσεων, υιοθέτηση και διατήρηση αξιών). 
Απευθυνόμαστε σε δασκάλους, μαθητές, διευθυντές σχολείων και γονείς, αλλά και σε 
φορείς χάραξης πολιτικής, και πιστεύουμε ότι η δια-φυλικά ευαισθητοποιημένη 
παιδαγωγική θα πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης.

Στήριξε την
ισότητα

Συνεργάτες



•  Υλικό διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς ∆ημοτικής εκπαίδευσης και παιδιά (8-12 ετών), 
το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο.

•  Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα 
των φύλων και την πρόληψη της έμφυλης βίας.

•  Κινούμενα σχέδια και βίντεο μικρού μήκους με έμφαση στο θέμα της ισότητας των 
φύλων, των στερεοτύπων καθώς και τρόπων δράσης.

Εάν το παρόν υλικό σας προκαλεί δυσφορία ή βιώνετε περιστατικά  βίας εξαιτίας του φύλου σας ή περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας, και επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον επαγγελματία, καλέστε τη Γραμμή Βοήθειας 1440 
(για θέματα βίας στην οικογένεια), ή την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116 111 για Παιδιά και Νέους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "∆ικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει 
μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για 
τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

Οι δράσεις μας για να γίνουμε SAFER…

Οι δράσεις μας για να παραμείνουμε SAFER…

1ο βήμα:
Έρευνα πεδίου σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διευθυντές και φορείς χάραξης πολιτικής 
σε πέντε χώρες. Στόχος η χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τα 
στερεότυπα φύλου και την έμφυλη βία στα σχολεία.

2ο βήμα:
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος για την ευαισθητοποίηση και πρόληψη των 
στερεότυπων φύλου και της έμφυλης βίας σε εκπαιδευτικούς ∆ημοτικής 
εκπαίδευσης. 

3ο βήμα:
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Απρίλιος – Ιούνιος 2019) 

4ο βήμα:
Εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κοινού (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2019)
•  Φεστιβάλ για Παιδιά 
•  Εκπαιδευτική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς 
•  Πολιτιστική εκδήλωση για γονείς
•  Συνέδριο για φορείς χάραξης πολιτικής

5ο βήμα:
Τελική ημερίδα του προγράμματος για παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Ιανουάριος 2020)

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με το πρόγραμμα SAFER

gendersafer.eusafer.eu Safer Gender


