Ποιος θα ωφεληθεί;
Επικοινωνία:
8000

παιδιά και έφηβοι
σχολικής ηλικίας

www.genderequality-edge.eu
info@genderequality-edge.eu
Εταίροι του έργου:

180

καθηγητές, επαγγελματίες
μουσείων / τεχνών, εθελοντές
που / θα συμμετάσχουν στην
εκπαίδευση για να τερματίσουν
την έμφυλη βία

1200
γονείς

KMOP Social Action and
Innovation Centre | Ελλάδα
www.kmop.gr

Eπιμόρφωση των παιδιών
και εφήβων για
την Έμφυλη Ισότητα

CARDET | Κύπρος
www.cardet.org

DISCOVER Children’s Story
Center | Ηνωμένο Βασίλειο
www.discover.org.uk

HELLENIC CHILDREN’S
MUSEUM | Ελλάδα
www.hcm.gr

HANDS ON! International
Association of Children
in Museums | Αυστρία
www.hands-on-international.net

ALCHEMILLA
Cooperativa Sociale | Ιταλία
www.alchemillalab.it

Το περιεχόμενο αυτού του φυλλαδίου αντιπροσωπεύει μόνο τις
απόψεις του συγγραφέα και είναι αποκλειστική ευθύνη του. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των
πληροφοριών που περιέχει.

Χρηματοδοτούμενο από
το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων,
Ισότητας και Ιθαγένειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020)

Λίγα λόγια για το Εd.G.E
Η έμφυλη βία είναι μια παγκόσμια πανδημία
που πλήττει 1 στις 3 γυναίκες στη ζωή τους,
σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Το Ed.GE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που στοχεύει να συμβάλει στην πρόληψη και
την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση των παιδιών
και των εφήβων σχετικά με την ισότητα των
φύλων μέσω πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Οι στόχοι του Ed.G.E είναι:
Αύξηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών
και των εφήβων σχετικά με τα πρότυπα
φύλου, την ισότητα των φύλων και την
έμφυλη βία μέσω δημιουργικών καλλιτεχνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των
γονέων σχετικά με το ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν στην εκπαίδευση των
παιδιών τους σχετικά με την έμφυλη ισότητα.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών των μουσείων και
άλλων, σε δημιουργικές προσεγγίσεις πολιτιστικής εκπαίδευσης που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Παροχή απαραίτητων εργαλείων στους
εκπαιδευτικούς ώστε να εργαστούν με τα
παιδιά πάνω στο θέμα της πρόληψης της
έμφυλης βίας.

Πως θα πετύχει το Ed.G.E;

και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων διαδι-

∆ιοργανώνοντας 3 14ωρα
εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων

κτυακών παιχνιδιών / εφαρμογών που βασίζονται στην τέχνη αλλά και της συμμετοχής
παιδικών μουσείων και σχολείων.

Προσδιορίζοντας τα κενά
των παιδιών σχολικής ηλικίας όσον αφορά
την κατανόηση των προτύπων φύλου,
την ισότητα των φύλων, τις διακρίσεις και
την έμφυλη βία.

για 10-15 εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες
μουσείων και άλλους σχετικούς επαγγελματίες, προκειμένου να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε σχολεία, μουσεία και
άλλους χώρους μάθησης.

Αναπτύσσοντας διαδραστικά εργαλεία
για την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων
σχετικά με την ισότητα των φύλων και την
πρόληψη της βίας, συμπεριλαμβανομένων
εκπαιδευτικών εφαρμογών/ παιχνιδιών και
εργαλείων που βασίζονται στην τέχνη.

Με την εφαρμογή και αξιολόγηση
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
που βασίζονται στην τέχνη σε 5 δημοτικά
ή δευτεροβάθμια σχολεία.

