
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή αυτού 

του περιεχομένου δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, 

και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

 
 

 
Ed.G.E – Επιμόρφωση των παιδιών και των εφήβων 
για την Έμφυλη Ισότητα  
 

Το Ed.G.E είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο έχει να συμβάλει στην πρόληψη και την 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των 
εφήβων σχετικά με την ισότητα των φύλων, μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων και 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών παιχνιδιών / εφαρμογών που βασίζονται 
στην τέχνη αλλά και της συμμετοχής παιδικών μουσείων και σχολείων.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, διεξήχθησαν τέσσερις εθνικές και μία συνοπτική αναφορά. Η συνοπτική 
αναφορά είναι μία συγκριτική ανάλυση του προγράμματος Ed.G.E. – Επιμόρφωση των παιδιών 
και των εφήβων για την Έμφυλη Ισότητα. Η αναφορά αυτή συνοψίζει και αντιπαραβάλλει τα 
επικρατέστερα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τέσσερις εθνικές αναφορές των χωρών της 
κοινοπραξίας: Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
της κάθε χώρας πάνω στο θέμα της Ισότητας των Φύλων (ΙΦ). Στις αναφορές συμμετείχαν 90 
παιδιά, 107 γονείς ή/και φροντιστές και 95 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι εντόπισαν ανάγκες, κενά, 
αλλά και καλές πρακτικές όσον αφορά σε μεθοδολογίες, δραστηριότητες, εργαλεία και 
τεχνικές στην προσέγγιση της Ισότητας των Φύλων τόσο στο περιβάλλον του σπιτιού όσο και 
του σχολείου.  
 
Με βάση τις τέσσερις εθνικές αναφορές, αναφέρθηκαν από τις ομάδες – στόχο των 
συμβαλλόμενων χωρών:  

• κενά και ανάγκες σε όρους πρόκλησης κοινωνικών κανόνων και στερεοτύπων και 
ρόλων των φύλων 

• κενά στη γνώση, την ευαισθητοποίηση, την αντίληψη, τη διδασκαλία, την κατάρτιση 
καθώς και στην πολιτιστική υποστήριξη αλλά και την υποστήριξη πολιτικών 

• ανάγκες στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης από νωρίς και με 
συστηματικό τρόπο  

• η ανάγκη για ευκαιρίες κατάρτισης και δια βίου μάθησης μαζί με ένα κάλεσμα για 
εύρεση κατάλληλων και αποτελεσματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων  
 

Βασισμένη στα παραπάνω αποτελέσματα, η κοινοπραξία του Ed.G.E. συνεργάζεται επί του 
παρόντος για τη δημιουργία ενός νέου προγράμματος σπουδών με εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και ψηφιακά εργαλεία για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, μουσεία και 
επαγγελματίες μουσείων. 
 
Το πρόγραμμα σπουδών μας θα είναι σύντομα διαθέσιμο!  
Μείνετε συντονισμένοι ώστε να ενημερώνεστε για τα επόμενα βήματά μας!  
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Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  του προγράμματος: 
https://www.genderequality-edge.eu/  
Επικοινωνία: edge@kmop.eu  
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