
Ελληνική έκδοση Κύ ρος

 



 



 



Εργαλεία για την υποστήριξη 

εκπαιδευτικών και σχολικών 

μονάδων στην αντιμετώπιση της 

ΕΜΦΥΛΗΣ βίας 

  

 

 

  

     



Περίληψη

 



 

Περίληψη...................................................................................................................... 8 

Εισαγωγή .................................................................................................................... 10 

Ισπανία ............................................................................................................................................. 12 

Κύπρος ............................................................................................................................................. 18 

Εσθονία ............................................................................................................................................ 22 

Ιταλία ................................................................................................................................................ 26 

Ρουμανία ......................................................................................................................................... 30 

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις..................................................... 34 

Καλές πρακτικές........................................................................................................ 38 

Ηλικίες 8-12 ..................................................................................................................................... 46 

 Ηλικίες 13-16 .................................................................................................................................. 86 

Παράρτημα: .............................................................................................................. 122 

Αναφορές ..................................................................................................................................... 124

 



Περίληψη

 



Περίληψη   
Το κείμενο ου ακολουθεί α οτελεί το ρώτο αραδοτέο του έργου εργαλεία για την

υ οστήριξη εκ αιδευτικών και εκ αιδευτικών ιδρυμάτων στην ρόληψη της έμφυλης βίας ενός

έργου ου βασίζεται στη συνεργασία εταίρων α ό διαφορετικές χώρες Ισ ανία Ιταλία

Ρουμανία Κύ ρος και Εσθονία Το έργο στοχεύει στην έγκαιρη ρόληψη εριστατικών έμφυλης βίας

αιδιά σχολικής ηλικίας μεταξύ ετών ροτού εμφανιστούν μέσω της κατάρτισης ε αγγελματιών

στον τομέα της ρόληψης της βίας καθώς και των οικογενειών και της βελτίωσης των ικανοτήτων τους

χάρη στη δημιουργία εργαλείων ΤΠΕ Ε ι ρόσθετα το στοχεύει στον εντο ισμό

σεξιστικών συμ εριφορών α ό τα αιδιά χάρη στην ανά τυξη μιας εφαρμογής με σχετικό εκ αιδευτικό

εριεχόμενο μέσω της ανά τυξης και διασφάλισης ε αρκούς συναισθηματικής ωριμότητας για τη

μείωση της ιθανότητας εμ λοκής τους σε εριστατικά έμφυλης βίας και την οικοδόμηση υγιών σχέσεων

με άλλους Το εγχειρίδιο αντα οκρίνεται στην ανάγκη ύ αρξης ηγών για ρόληψη της έμφυλης βίας

ανάμεσα στους μαθητές Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και

ετών λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών και των κοινωνικών ρακτικών των αιδιών και των νέων

σε αυτές τις ηλικίες Παρά τις διαφορές αυτές έχει αρατηρηθεί ότι σε αυτές τις ηλικίες εφηβεία οι νέοι

μ ορεί να ξεκινήσουν τις ρώτες τους σχέσεις οι ο οίες συχνά εμφανίζουν σεξιστικές συμ εριφορές ου

ροωθούν την έμφυλη βία και ε ηρεάζονται έντονα α ό τις ΤΠΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Το

εγχειρίδιο στοχεύει ε ίσης στο συντονισμό οικογενειών και ε αγγελματιών ου εργάζονται με αιδιά και

εφήβους καθώς η α οτελεσματική ρόληψη της βίας μ ορεί να ε ιτευχθεί μόνο μέσω συνεργασίας α ό

διαφορετικά εκ αιδευτικά εριβάλλοντα ε ίσημα μη τυ ικά και ανε ίσημα

Το εγχειρίδιο είναι δωρεάν και α ευθύνεται σε καθηγητές ψυχολόγους σεξολόγους κοινωνικούς

λειτουργούς εκ αιδευτικούς αλλά και οικογένειες Περιλαμβάνει ανάλυση των εθνικών δεδομένων των

χωρών ου συνεργάζονται στο έργο αυτό ανάλυση των ρωτοκόλλων και των μεθοδολογικών

κατευθυντήριων γραμμών μια συλλογή καλών ρακτικών ταξινομημένων ανά ηλικία καθώς και

ρόσθετους όρους για την ρόληψη της έμφυλης βίας ΕΒ ου σχεδιάστηκαν και α ευθύνονται σε

αιδιά σχολικής ηλικίας
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Ισπανία 

Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Η Ισ ανία είναι μια χώρα στα νοτιοδυτικά της Ευρώ ης Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής

χερσονήσου με δύο αρχι ελάγη Κανάριοι και Βαλεαρίδες Νήσοι καθώς και τις αυτόνομες όλεις της

Θέουτα και Μελίλια στη Βόρεια Αφρική με συνολική έκταση χλμ όντας η μόνη χώρα της

Ευρώ ης ου μοιράζεται σύνορα με μια αφρικανική χώρα

Ο συνολικός ληθυσμός της ανέρχεται σε Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής η Ιανουαρίου

α ό τους ο οίους οι α οτελούν τον αιδικό ληθυσμό ετών ου αντι ροσω εύει το

Σύμφωνα με την ίδια ηγή οι κύριες εθνικότητες είναι Ισ ανία Μαρόκο Ρουμανία

Κίνα Εκουαδόρ Βολιβία και Βενεζουέλα Το υ όλοι ο είναι α ό

ετερογενείς καταγωγές Πρέ ει να σημειωθεί ότι η Ισ ανία έγινε η τέταρτη χώρα της ΕΕ στις αιτήσεις

ασύλου ερισσότερες α ό το ό ου το των αφίξεων έγινε α ό τη θάλασσα στόσο

μόνο ένα μικρό οσοστό κυρίως α ό τη Βενεζουέλα εγκρίθηκε αυτό το έτος

Τα Ισ ανικά είναι η ε ίσημη γλώσσα της χώρας με τέσσερα ε ι λέον ιδιώματα να θεωρούνται ε ίσημα

στις ανάλογες εριοχές ό ου ισχύουν Γαλικιανά Βασκικά Καταλανικά Βαλενθιανά

Στην Ισ ανία υ ήρξε διοίκηση υ ό τη μορφή Δημοκρατίας με ιο ρόσφατη τη η Δημοκρατία

η ο οία διακό ηκε α ό τον Εμφύλιο Πόλεμο Ο εμφύλιος κερδήθηκε α ό την Εθνική

φατρία με αρχηγό τον Φράνκο του ο οίου το καθεστώς δικτατορία διήρκησε μέχρι το θάνατό του το

και μετά ακολούθησε η Μεταβατική ό ως ονομάστηκε ερίοδος Α ό τότε συστάθηκε το

ισ ανικό Σύνταγμα το ο οίο εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη μορφή εξουσίας της χώρας

Η Ισ ανία εντάχθηκε στην ΕΕ το Είναι μέλος των Ηνωμένων Εθνών α ό τις Δεκεμβρίου και

υ έγραψε τη συνθήκη της Βορειοατλαντικής συμμαχίας Μαρτίου

Ταξινόμηση της χώρας 

Η κυβέρνηση στην Ισ ανία α οτελεί κοινοβουλευτική μοναρχία σύμφωνα με το ισ ανικό σύνταγμα του

με ε ικεφαλής τον βασιλιά ως αρχηγό του κράτους Η νομοθετική εξουσία α οτελείται α ό το

Κοινοβούλιο το ο οίο α αρτίζεται α ό το Κογκρέσο των Αντι ροσώ ων και τη Γερουσία Διευθύνεται
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α ό τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης συνοδευόμενο α ό το Συμβούλιο Υ ουργών Α ό την άλλη λευρά

το υψηλότερο δικαστικό σώμα είναι το Ανώτατο Δικαστήριο

Η νομοθετική εξουσία κατέχεται α ό το Γενικά Δικαστήρια ου συγκροτήθηκε α ό το

Κογκρέσο των Αντι ροσώ ων και τη Γερουσία

Η Ισ ανία έχει τρία ε ί εδα διακυβέρνησης Κεντρική Αυτόνομη και Το ική Δήμοι Κάθε αυτόνομη

κοινότητα κατέχει υψηλό βαθμό κυριαρχίας σε θέματα ό ως η εκ αίδευση η ιατρική ερίθαλψη οι

κοινωνικές υ ηρεσίες κλ Η κυβέρνηση των Αυτόνομων Κοινοτήτων βασίζεται ε ίσης σε ένα

κοινοβουλευτικό σύστημα ου έχει ανατεθεί σε ρόεδρο και Συμβούλιο Υ ουργών υ εύθυνους για

μονομερή νομοθετική συνέλευση Η διαδικασία για την ρόταση και την έγκριση των νόμων έχει ως εξής

Η κυβέρνηση αρουσιάζει ένα νομοσχέδιο το ο οίο εγκρίνεται α ό το Συμβούλιο

Υ ουργών και στη συνέχεια υ οβάλλεται στο Κογκρέσο των Αντι ροσώ ων

Ε ι λέον το Κογκρέσο των Αντι ροσώ ων και της Γερουσίας μ ορεί να υ οβάλει ρόταση νόμου

Πρόταση νόμου για υ οβολή τους στο Κογκρέσο των Αντι ροσώ ων για έγκριση Εκτός αυτού οι

συνελεύσεις των αυτόνομων κοινοτήτων μ ορούν να ζητήσουν α ό την κυβέρνηση να εγκρίνει ένα

νομοσχέδιο ή μια ρόταση νόμου μέσω της Διεύθυνσης του Κογκρέσου των Αντι ροσώ ων Η Γερουσία

έχει το δικαίωμα υ οβολής βέτο Η έγκριση τρο ο οίηση ή κατάργηση οργανικών ράξεων α αιτεί τη

συνολική λειοψηφία των μελών του Κογκρέσου σε τελική ψηφοφορία ε ί του νομοσχεδίου στο σύνολό

του

Στοιχεία για τη συχνότητα έμφυλης βίας μεταξύ των νέων 

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του ρογράμματος υ ήρξαν θύματα ατόμων

γεννημένων στη Ισ ανία ετών συν γεννημένων σε άλλες χώρες

Μελέτη ου ραγματο οιήθηκε σε σχολεία έδειξε αύξηση των κοριτσιών

εφήβων ου αραδέχθηκαν ότι υ έστησαν κακο οίηση α ό τον σύντροφό τους Πρέ ει ε ίσης να

σημειωθεί η δικαιολογία της ζήλιας ως ένδειξη αγά ης αντί κακο οίησης η δύναμη του Διαδικτύου στη

διαμόρφωση αντιλήψεων για την κακο οίηση οι ανισότητα στα εριστατικά βίας η βία α ό αγόρια

δικαιολογείται φορές ερισσότερο α ό ότι στα κορίτσια

Ο έλεγχος είναι το συχνότερο εριστατικό με οιον μιλά ού ηγαίνει Η ύ αρξη των έξυ νων

κινητών συμβάλει στον έλεγχο Ε ι λέον το των κοριτσιών έχουν υ οστεί κά οια στιγμή

ίεση με στόχο σεξουαλικούς σκο ούς Α ό την άλλη λευρά η σωματική κακο οίηση αναφέρθηκε α ό

το των κοριτσιών

Δεδομένα της χώρας σε σχέση με την έμφυλη βία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ η Ισ ανία κατέλαβε την η θέση

στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Χάσματος ανάμεσα στα φύλα ενώ στον Δείκτη Ανισότητας των

Φύλων ου ε εξεργάστηκε ο ίδιος οργανισμός η Ισ ανία κατατάχθηκε στην η θέση με τιμή

το δείχνοντας μια φθίνουσα τάση α ό το η ο οία δείχνει μια βελτίωση δεδομένου ότι αυτός

ο δείκτης αντικατο τρίζει τις διαφορές στην κατανομή των ε ιτευγμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών

Α ό την άλλη λευρά η Ισ ανία σημείωσε α ό όντους στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων ου

εκ όνησε ο ο ο οίος χρησιμο οιεί δεδομένα α ό το κατατάσσοντας την έτσι στην η

θέση στην ΕΕ Αν και αυτό το σκορ είναι υψηλότερο α ό το σκορ της ΕΕ και η τιμή έχει αυξηθεί μεταξύ

και κατά βαθμούς αντικατο τρίζοντας την ρόοδο ρος την ισότητα των φύλων ταχύτερα

α ό ό τι σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υ άρχουν διαφορές μεταξύ των τομέων ου χρησιμο οιούνται στον

υ ολογισμό αυτό Ενώ οι βαθμολογίες της Ισ ανίας είναι οι υψηλότερες στον τομέα της υγείας

βαθμοί οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι ιο έντονες στον τομέα της δύναμης βαθμοί



Περιγραφή του εθνικού συστήματος σχετικά με την Έμφυλη Βία  

Οι κυριότερες ρυθμίσεις σχετικά με την έμφυλη βία στην Ισ ανία είναι οι ακόλουθες

Οργανικός Νόμος της ης Δεκεμβρίου σχετικά με ολοκληρωμένα μέτρα ροστασίας κατά της

έμφυλης βίας

Οργανικός Νόμος της ης Μαρτίου για την ισότητα γυναικών ανδρών

Νόμος της ης Α ριλίου του καταστατικού των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών

Βασιλικό διάταγμα της ης Αυγούστου σχετικά με ε είγοντα μέτρα για την ανά τυξη κρατικού

συμφώνου κατά της έμφυλης βίας

Βασιλικό διάταγμα της ης Μαρτίου σχετικά με ε είγοντα μέτρα για την εξασφάλιση ίσης

μεταχείρισης και ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες στην ε αγγελματική α ασχόληση

Νόμος της ης Νοεμβρίου σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση οινικών α οφάσεων στην ΕΕ

για τη ρύθμιση των Ευρω αϊκών Ερευνητικών Εντολών

Οργανικός νόμος της ης Δεκεμβρίου για την ροστασία των ροσω ικών δεδομένων και την

εγγύηση των ψηφιακών δικαιωμάτων

Οργανικός νόμος της ης Μαρτίου των σωμάτων των δυνάμεων ασφαλείας

Οι αυτόνομες εριοχές έχουν ανα τύξει διαφορετικούς όρους και νομοθεσίες για την ε ικράτειά τους

Κοινότητα της Ανδαλουσίας Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Νοεμβρίου

ρόληψη και ολοκληρωμένη ροστασία α ό έμφυλη βία Για βοήθεια σε θύματα εγκλημάτων το

δημιουργήθηκε η Υ ηρεσία Βοήθειας Θυμάτων Ανδαλουσίας Η ομάδα α αρτίζεται α ό τους

ακόλουθους ε αγγελματίες τυχιούχους δικαίου τυχιούχους στην κοινωνική εργασία και

ψυχολόγους Συνολικά ε αγγελματίες γυναίκες και άνδρες Το βρίσκεται σε όλες τις

ε αρχίες της Ανδαλουσίας

Αραγονία Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ας Μαρτίου ρόληψη και ολοκληρωμένη

ροστασία των γυναικών θυμάτων βίας στην Αραγονία Για βοήθεια των θυμάτων στην Αραγονία

υ άρχουν γραφεία βοήθειας στη και κατό ιν συμφωνίας της κυβέρνησης της

Αραγονίας στις Μαΐου

Κανταβρία Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Α ριλίου κατά της βίας των γυναικών

και την ροστασία των θυμάτων της Για τη βοήθεια στα θύματα εγκληματικών ράξεων στην Κανταβρία

το Γραφείο Βοήθειας ρος τα θύματα είναι οργανισμός ου συνδέεται με την ρυτανεία του Σανταντέρ

Το ροσω ικό του Γραφείου Βοήθειας στα Θύματα της Κανταβρίας α οτελείται α ό έναν υ άλληλο της

Διοίκησης Δικαιοσύνης Διαδικαστικός Διευθυντής κι ένα ψυχολόγο ου διορίζεται α ό το Κολλέγιο

Ψυχολογίας της Κανταβρίας

Καταλονία Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Α ριλίου δικαίωμα των γυναικών

στην εξάλειψη της σεξιστικής βίας Όσον αφορά τη βοήθεια στα θύματα εγκλήματος στην Καταλονία

δημιουργήθηκαν τα γραφεία ροσοχής στα θύματα εγκλήματος το Διάρθρωση του Υ ουργείου

Δικαιοσύνης

Κοινότητα Μαδρίτης Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Δεκεμβρίου κατά της

έμφυλης βίας Για τη βοήθεια στα θύματα εγκληματικών ράξεων στην Κοινότητα της Μαδρίτης υ άρχει

η Υ ηρεσία Βοήθειας Θυμάτων των Ποινικών Δικαστηρίων της Μαδρίτης ισοδύναμη με τα Γραφεία

Βοήθειας στα θύματα εγκλήματος Αυτή η υ ηρεσία δημιουργήθηκε σύμφωνα με το νόμο της ης

Δεκεμβρίου για βοήθεια στα θύματα βίαιων εγκλημάτων και της σεξουαλικής ελευθερίας Ε ι λέον

υ άρχει η υ ηρεσία για την ροστασία θυμάτων αυτο τών μαρτύρων και άλλων ατόμων ου

κινδυνεύουν Δημιουργήθηκε το στο λαίσιο συνεργασίας ου υ εγράφη μεταξύ του γραφείου του
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Εισαγγελέα και της Κοινότητας της Μαδρίτης Αυτή η υ ηρεσία θα εξαφανιστεί σύντομα ως α οτέλεσμα

της αύσης της ροαναφερθείσας συμφωνίας

Κοινότητα της Βαλένθια Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Νοεμβρίου κατά της

βίας εναντίον των γυναικών στην κοινότητα της Βαλένθια Ένα δίκτυο γραφείων της Γενικής Διεύθυνσης

για αροχή βοήθειας στα θύματα εγκληματικών ενεργειών μέσω της δημιουργήθηκε

στις Νοεμβρίου το ο οίο δημιουργεί και ελέγχει τη δικτύωση των γραφείων ό ως και ο νόμος

της ης Ιουνίου ου ελέγχει και αρέχει βοήθεια στα θύματα των εριοχών του

Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Φεβρουαρίου για την ισότητα γυναικών

και ανδρών Η Υ ηρεσία Προσοχής Θυμάτων ου δημιουργήθηκε το

α οτελείται α ό μια ολυε ιστημονική ομάδα κοινωνική εργασία νόμος ψυχολογία και διοίκηση

α οτελούμενη α ό ε αγγελματίες Όσον αφορά την το οθεσία του υ άρχουν γραφεία στην

και ό ου υ άρχουν γραφεία ένα στο κι ένα στο

Γαλικία Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Ιουλίου για την ρόληψη και την

ολοκληρωμένη αντιμετώ ιση της έμφυλης βίας Τα γραφεία βοήθειας για τα θύματα βρίσκονται στις

Κοινοτικές Υ ηρεσίες Βοήθειας ρος τους ολίτες και ρος τα θύματα υ ό τους ε ικεφαλής των

όλεων της Γαλικίας και Οι κανόνες με τους

ο οίους τα γραφεία στη Γαλικία δημιουργούνται είναι υ ό το ψήφισμα της ης Φεβρουαρίου της

Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης η ο οία α οτελεί την υ ηρεσία βοήθειας υ ό την εκ ροσώ ηση των

δικαστηρίων των όλεων και και το ψήφισμα της ης Σε τεμβρίου της Γενικής

Διεύθυνσης Δικαιοσύνης για τη θέσ ιση κοινών υ ηρεσιών για τη φροντίδα των ολιτών και τη βοήθεια

των θυμάτων στο λαίσιο των ε ικεφαλής των δικαστηρίων των όλεων

και

Κοινότητα Λα Ριόχα Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Μαρτίου για την ρόληψη

την ροστασία και τον θεσμικό συντονισμό για τη βία Το γραφείο βοήθειας στη Λα Ριόχα δημιουργήθηκε

το Όσον αφορά το ροσω ικό του Γραφείου α οτελείται α ό Κοινωνικούς Λειτουργούς

Ψυχολόγους Νομικούς Εγκληματολόγο Υ εύθυνος Διοικητικούς και Τεχνικός Υ άρχει ένα

γραφείο για κάθε δικαστικό μέρος και όλα με έδρα το αντίστοιχο Δικαστήριο

Κοινότητα Φοράλ της Ναβάρα Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Α ριλίου για την

κατα ολέμηση της βίας κατά των γυναικών Υ άρχει ένα τμήμα για βοήθεια στα θύματα εγκλήματος και

συνεργασία με δικαστικά όργανα

Πριγκι άτο των Αστουριών Νομοθεσία για την έμφυλη βία Νόμος της ης Μαρτίου για την

ισότητα γυναικών και ανδρών και την εξάλειψη της έμφυλης βίας Υ άρχουν δύο γραφεία βοήθειας

θυμάτων στο και το Όσον αφορά τα μέλη του ροσω ικού των γραφείων είναι ένας

ψυχολόγος εργατικό ροσω ικό και ένας υ άλληλος του Διαδικαστικού Φορέα Διαχείρισης Τα γραφεία

βρίσκονται στα Δικαστήρια του και το

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 

Το Υ ουργείο Προεδρίας Σχέσεων και Ισότητας έχει χώρο στον ιστότο ο Υ ουργείο Ισότητας

ό ου στοχεύει σε εκστρατείες ευαισθητο οίησης οι ο οίες εριλαμβάνουν υλικό α ό διάφορες

ηγές Κυβέρνηση Αυτόνομες Κοινότητες

  



Δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

• Αυξημένη ροσοχή
σε φαινόμενα
έμφυλης βίας

• Ύ αρξη σχεδίων
στρατηγικών και
νόμων

• Συστήματα ου
αρακολουθούν
εριστατικά έμφυλης

βίας

• Πόροι για την καταστολή των θυτών αστυνομία

• Εισροή μετανάστευσης εριοχές όλεις ό ου συγκεντρώνεται η
μετανάστευση Μετανάστριες κοινωνικά οικονομικά εξαρτώμενες
α ό σύντροφο οικογένεια Είναι ιο δύσκολο για αυτές να
αναφέρουν βία Ενισχύεται α ό γλωσσικούς εριορισμούς

• Α οδοχή συμ εριφορών α έναντι στις γυναίκες ροσβολή
χτύ ημα έλεγχος οικονομική κακο οίηση εκμετάλλευση
έλεγχος ή ακόμη και καταναγκαστικό σεξ στη σχέση κρυφές
μορφές έμφυλης βίας

• Αντιμετώ ιση του φαινομένου ως ιδιωτικού ζητήματος

• Πολιτικά θέματα ό ως χ στην Ανδαλουσία ου τα δεξιά κόμματα
ζήτησαν κατάλογο εργαζομένων στην έμφυλη βία



Εισαγωγή

 



Κύπρος 

Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Υ ηρεσίας Πληροφοριών η Κυ ριακή Δημοκρατία είναι ένα

νησί στην ανατολική Μεσόγειο με συνολική έκταση χλμ εκ των ο οίων χλμ

καταλαμβάνονται α ό τα τουρκικά στρατεύματα μετά την εισβολή τον Ιούλιο του Η ρωτεύουσα

της Κύ ρου είναι η Λευκωσία

Η Κύ ρος έχει ληθυσμό κατοίκους βάσει στατιστικών στοιχείων α ό τον Ιούλιο του α ό

τους ο οίους το είναι αιδιά ετών και νέοι ετών

Δύο εθνικές ομάδες εκ ροσω ούνται στην Κύ ρο Έλληνες και Τούρκοι Με βάση τα

στατιστικά στοιχεία του το οσοστό μετανάστευσης είναι μετανάστες ανά κατοίκους

εκτίμηση Πρέ ει ε ίσης να ε ισημανθεί η αρουσία ροσφύγων ου ροέρχονται α ό τη Συρία

με αριθμό

Υ άρχουν δύο ε ίσημες γλώσσες στη χώρα η Ελληνική και η Τουρκική

Η Κύ ρος έτυχε Ανεξαρτησία στις Αυγούστου η ο οία κηρύχθηκε δύο μήνες αργότερα η

Οκτωβρίου και εντάχθηκε στην Ευρω αϊκή Ένωση τον Μάιο του

Ταξινόμηση της χώρας 

Το ολίτευμα της Κύ ρου είναι η Δημοκρατία ό ου ο Πρόεδρος της Κύ ρου είναι ο αρχηγός του κράτους

και αρχηγός της κυβέρνησης Η εκτελεστική εξουσία ασκείται α ό την κυβέρνηση Η νομοθετική εξουσία

ανήκει τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο κοινοβούλιο Το δικαστικό σώμα είναι ανεξάρτητο α ό το

εκτελεστικό και το νομοθετικό σώμα

Η Κύ ρος είναι ένα διχοτομημένο νησί α ό το όταν η Τουρκία εισέβαλε στη βόρεια λευρά του

νησιού Έκτοτε η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυ ριακή Δημοκρατία ελέγχει τα δύο τρίτα του νότου Η

Κυβέρνηση της Κυ ριακής Δημοκρατίας α οτελεί τη μοναδική διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή στο νησί αν

και στην ράξη η εξουσία της εκτείνεται μόνο στην εριοχή ου ελέγχεται α ό την κυβέρνηση



Εισαγωγή

Στοιχεία για τη συχνότητα έμφυλης βίας μεταξύ των νέων 

Δεν έχουν βρεθεί καταχωρημένα ε ίσημα στοιχεία για το θέμα αυτό

Δεδομένα της χώρας σε σχέση με την έμφυλη βία 

Συνο τική αναφορά του α ό την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών

για τις διαφορετικές μορφές βίας α έναντι στις

γυναίκες της Κύ ρου δείχνει ως το οσοστό σωματικής και ή σεξουαλικής βίας α ό μόνιμο σύντροφο

είναι στο ενώ α ό μη μόνιμο σύντροφο είναι στο Δεν υ άρχουν δεδομένα για τις γυναίκες

θύματα ανθρω οκτονίας Τα ιο άνω δεδομένα είναι χαμηλότερα α ό τα αναφερόμενα στην ΕΕ

Όσον αφορά τη σοβαρότητα της έμφυλης βίας το των γυναικών στην Κύ ρο είχαν βιώσει συνέ ειες

στην υγεία τους λόγω σωματικής ή και σεξουαλικής βίας α ό την ηλικία των ετών οσοστό

χαμηλότερο α ό ό τι στην ΕΕ αλλά ο αριθμός των γυναικών ου το είχαν βιώσει τους τελευταίους

μήνες ήταν υψηλότερος α ό ό τι στην ΕΕ Πρέ ει να ληφθεί υ όψη ότι το οσοστό

ου καταγγέλλει βία είναι χαμηλότερο α ό τον μέσο όρο της ΕΕ καθώς των γυναικών ου βίωσαν

σωματική ή και σεξουαλική βία τους τελευταίους μήνες δεν το έχουν ει σε κανέναν συγκριτικά με το

οσοστό της ΕΕ

Άλλοι δείκτες έμφυλης βίας στην Κύ ρο δείχνουν χαμηλότερα οσοστά γυναικών ου έχουν βιώσει

ψυχολογική βία α ό τωρινό ή ρώην σύντροφο α ό ό τι στην ΕΕ καθώς και χαμηλότερο οσοστό

γυναικών ου έχουν υ οστεί σεξουαλική αρενόχληση α ό ο οιονδή οτε δράστη στην Κύ ρο αντί

στην ΕΕ Αντίθετα είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η Κύ ρος ανέφερε οσοστό γυναικών και

κοριτσιών ανά γυναίκες ου έ εσαν θύματα εμ ορίας ανθρώ ων έναν υψηλό αριθμό σε

σύγκριση με το στην ΕΕ

Η Κύ ρος κατέχει βαθμολογία Δείκτη Ισότητας των Φύλων α ό τους όντους και για

τον τομέα της βίας είναι ελαφρώς χαμηλότερο α ό τον μέσο όρο της ΕΕ Γυναίκες του

ΟΗΕ Αντίθετα κατέλαβε την η θέση στην κατάταξη του δείκτη ανισότητας των φύλων και την η

στην κατάταξη του αγκόσμιου δείκτη

Περιγραφή του εθνικού συστήματος σχετικά με την Έμφυλη Βία  

Η Κύ ρος διαθέτει ένα σχετικά εριεκτικό σύνολο νόμων ου ροστατεύουν το γυναικείο ληθυσμό Οι

ισχύοντες νόμοι καλύ τουν τη μη διάκριση στο χώρο εργασίας την οινικο οίηση διαφορετικών μορφών

βίας κατά των γυναικών και την ενδοοικογενειακή βία αλλά και νόμο για την ρόληψη και κατα ολέμηση

της εμ ορίας ανθρώ ων Οι ερισσότερες μορφές σωματικής και ψυχολογικής βίας τιμωρούνται στην

Κύ ρο ο καταναγκαστικός γάμος ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων η

σεξουαλική βία και ο βιασμός σύμφωνα με διάφορες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα Η ενδοοικογενειακή

βία α οτελεί αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους ερί βίας στην οικογένεια ρόληψη και ροστασία των

θυμάτων του και Μέσα σε αυτό το λαίσιο αναγνωρίζεται ο βιασμός εντός γάμου και τα

αιδιά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας αναγνωρίζονται ως θύματα Η εμ ορία γυναικών για λόγους

σεξουαλικής ή εργασιακής εκμετάλλευσης οινικο οιείται σύμφωνα με το νόμο του σχετικά με

την ρόληψη την κατα ολέμηση της εμ ορίας ανθρώ ων και την εκμετάλλευση ανθρώ ων και την

ροστασία των θυμάτων Παρά την οινικο οίηση διαφορετικών μορφών βίας κατά των γυναικών βάσει

διαφορετικών νόμων δεν υ άρχει ολοκληρωμένος νόμος ειδικά για την κατα ολέμηση της βίας κατά των

γυναικών στην Κύ ρο

Στην έκθεση του Στρατηγικού και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ρόληψη της έμφυλης βίας

συνοψίζονται οι κύριες δράσεις του κράτους σε Νομοθετικό Ε ί εδο Κυ ριακή Δημοκρατία

Εκστρατείες ευαισθητο οίησης

Η Αγωγή Υγείας διδάσκεται ε ίσημα στα σχολεία Υ άρχει ε ίσημο ρόγραμμα σ ουδών για αυτό το

μάθημα Ε ίσης υ άρχουν ΜΚΟ ου ροωθούν σχετικές με την ισότητα των φύλων μελέτες για

https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/cyprus#1
https://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/asia/cyprus#1
https://euromedrights.org/publication/cyprus-report-violence-women/


αράδειγμα το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου

ό ως και ανε ιστήμια με ομάδες για ανάληψη δράσεων

σχετικών με την ρόληψη της έμφυλης βίας Πανε ιστήμιο

Δυνατά σημεία και αδυναμίες

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

• Αγόρια και κορίτσια ηλικίας ετών
βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και
σχηματίζουν ισχυρές α όψεις σχετικά με την

ρόληψη της έμφυλης βίας μέσω της
τυ ικής εκ αίδευσης με τη χρήση ε ίσημου
υλικού και έγκυρης αξιολόγησης

• Υ άρχει έλλειψη εκ αιδευτικού λαισίου
για το γυμνάσιο ηλικίες Ειδικά σε
αυτήν την ευαίσθητη ερίοδο της μετάβασης
α ό αιδιά σε εφήβους



Εισαγωγή

 



Εσθονία 

Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Η Δημοκρατία της Εσθονίας είναι μια χώρα στην ανατολική ακτή της Βαλτικής Θάλασσας στη Βόρεια

Ευρώ η με συνολική έκταση χλμ και ληθυσμό εκατομμυρίων στοιχεία α ό την η

Ιανουαρίου α ό την ο οία το α οτελεί τον αιδικό ληθυσμό ηλικίας ετών η

Ιανουαρίου με σύνολο άτομα

Στην Εσθονία υ άρχουν διαφορετικές εθνικές ομάδες Εσθονοί Ρώσοι Ουκρανοί

Λευκορώσοι Φινλανδοί ενώ το υ όλοι ο α οτελεί άλλες ομάδες

Η ρωτεύουσα της Εσθονίας είναι το Ταλίν και η ε ίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Εσθονική

Στις Φεβρουαρίου του η Δημοκρατία της Εσθονίας ανακυρήχθηκε ανεξάρτητο κράτος αλλά

καταλήφθηκε α ό τους Σοβιετικούς και τους Γερμανούς α ό το έως το Η ανεξαρτησία της

α οκαταστάθηκε στις Αυγούστου Τον Μάιο του η Εσθονία ροσχώρησε στην Ευρω αϊκή

Ένωση Ε ι λέον η Εσθονία είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών α ό τις Οκτωβρίου

και της Βορειοατλαντικής Συμφωνίας Μαρτίου

Το ολίτευμα της Εσθονίας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με μονομελές κοινοβούλιο

Κρατικός αρχηγός είναι ο ρόεδρος νυν ενώ κυβερνητικός αρχηγός ο ρωθυ ουργός

νυν Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το Ανώτατο δικαστικό σώμα

Ταξινόμηση της χώρας

Η εκτελεστική εξουσία στην Εσθονία ανήκει στην κυβέρνηση αυτό ορίζεται στο σύνταγμα του

στόσο είναι δύσκολο να μιλήσουμε για μια ενιαία εκτελεστική εξουσία διότι η δομή της στο σύνολό της

είναι ολύ διαφορετική και έχει ένα ευρύ φάσμα εργασιών Η εσωτερική και εξωτερική ολιτική ασκείται

α ό την κυβέρνηση και διαμορφώνεται α ό το κοινοβούλιο Το κοινοβούλιο διευθύνει ε ίσης

και συντονίζει το έργο των κυβερνητικών θεσμών και φέρει την λήρη ευθύνη για όλα όσα βρίσκονται στην

ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας Ο ρωθυ ουργός διορίζεται α ό το κοινοβούλιο μετά α ό σύσταση

του Προέδρου στόσο σε σημαντικά εθνικά ζητήματα το κοινοβούλιο έχει την τελευταία λέξη και

νομοθετική εξουσία Εσθονικό Ινστιτούτο



Εισαγωγή

Πριν τεθούν σε ισχύ οι νόμοι ρέ ει να εγκριθούν α ό το κοινοβούλιο Μόνο τα μέλη του

κοινοβουλίου οι ε ιτρο ές και η κυβέρνηση έχουν το δικαίωμα να θεσ ίσουν νόμο η λειονότητα των

σχεδίων για νέους νόμους ροέρχεται α ό κυβερνητικούς αξιωματούχους Σε ολύ σ άνιες ερι τώσεις

οι ε ιτρο ές και τα μέλη του κοινοβουλίου αρουσιάζουν σχέδια Συνήθως τα σχέδια ου αρουσιάζει

η κυβέρνηση έχουν συζητηθεί α ό ριν ε ομένως η κρατική ολιτική ηγεσία λαμβάνει την α όφαση ιο

γρήγορα Μετά την αρουσίαση του σχεδίου το νομοθετικό σχέδιο μ ορεί να ανασταλεί εντελώς να

εγκριθεί ή να α ορριφθεί και η α όφαση λαμβάνεται α ό το κοινοβούλιο

Στοιχεία για τη συχνότητα έμφυλης βίας μεταξύ των νέων 

Δεν έχουν βρεθεί καταχωρημένα ε ίσημα στοιχεία για το θέμα αυτό

Δεδομένα της χώρας σε σχέση με την έμφυλη βία 

Η Εσθονία καταλαμβάνει τη η θέση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων με αν και κάνει

θετικά βήματα ως ρος την ισότητα των φύλων ανεβαίνοντας στην κατάταξη κατά τέσσερις θέσεις α ό το

Μεταξύ των μετρήσεων η Εσθονία έχει την υψηλότερη βαθμολογία στην κατανομή του

χρόνου ου αφιερώνεται σε δραστηριότητες φροντίδας κάτι ου δείχνει ότι η κατανομή του χρόνου

αυτού είναι ιο ίση α ό ό τι σε άλλες χώρες της Ευρώ ης Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι ιο

έντονες στους τομείς της εξουσίας και της εκ αίδευσης Πρέ ει ε ίσης να τονιστεί ότι η Εσθονία έχει ένα

α ό τα χαμηλότερα σκορ της ΕΕ στον τομέα της υγείας

Όσον αφορά στο δείκτη ανισότητας των φύλων Πρόγραμμα ανά τυξης των Ηνωμένων Εθνών η

Εσθονία έχει τιμή κατατάσσοντας την η ανάμεσα σε χώρες του δείκτη αυτού

Έρευνα ου ραγματο οιήθηκε το δείχνει ότι α ό την ηλικία των ετών το των γυναικών

έχουν έσει θύματα σωματικής ή και σεξουαλικής βίας αλλά αυτοί οι αριθμοί εξακολουθούν

να είναι ανακριβείς δεδομένου ότι η υ οβολή αναφορών και το στίγμα συνεχίζει να ε ικρατεί στην

Εσθονία όσον αφορά τη βία κατά των γυναικών

Περιγραφή του εθνικού συστήματος σχετικά με την Έμφυλη Βία  

Αναφορικά με τα νομοθετικά εργαλεία είναι τα εξής

Νόμος για την ισότητα των φύλων Σκο ός του νόμου είναι να διασφαλίσει την ίση

μεταχείριση ανδρών και γυναικών ό ως ροβλέ εται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Εσθονίας και να

ροωθήσει την ισότητα ανδρών και γυναικών ως θεμελιώδες ανθρώ ινο δικαίωμα και για το δημόσιο

καλό σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής

Νόμος ερί ίσης μεταχείρισης Ο σκο ός του νόμου είναι να διασφαλίσει την

ροστασία των ατόμων α ό διακρίσεις λόγω εθνικότητας εθνικής καταγωγής φυλής χρώματος

θρησκείας ε οιθήσεων ηλικίας ανα ηρίας ή σεξουαλικού ροσανατολισμού

Νόμος για την υ οστήριξη των θυμάτων Ο νόμος αυτός αρέχει τις βάσεις για

κρατική οργάνωση υ οστήριξης θυμάτων υ ηρεσία υ οστήριξης γυναικών υ ηρεσία υ οστήριξης

θυμάτων τρομοκρατίας θυμάτων σωματεμ ορίας σεξουαλικά κακο οιημένων ανηλίκων α οζημίωσης

του κόστους ψυχολογικής ερίθαλψης ου καταβάλλεται στο λαίσιο αροχής υ ηρεσίας υ οστήριξης

θυμάτων και οργάνωσης ληρωμής κρατικής α οζημίωσης στα θύματα εγκλημάτων βίας

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ ης για την ρόληψη και κατα ολέμηση της βίας κατά των

γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Σύμβαση Κωνσταντινού ολης Ε ικυρώθηκε στην

Εσθονία στις Οκτωβρίου και ψηφίστηκε την η Φεβρουαρίου

Ανα τυξιακό Σχέδιο Πρόνοιας Το Σχέδιο Ανά τυξης Πρόνοιας

στοχεύεις στην αγορά εργασίας στην κοινωνική ροστασία στην ισότητα των φύλων και των ολιτικών

για την ίση μεταχείριση για την ερίοδο



Στρατηγική για την ρόληψη της βίας για την ερίοδο Η στρατηγική

εριλαμβάνει θέματα βίας μεταξύ αιδιών κακο οίησης αιδιών ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ

συντρόφων σεξουαλική βία και σωματεμ ορία Θύματα βίας υ άρχουν ανεξαρτήτως κοινωνικού και

ολιτιστικού υ όβαθρου ηλικίας ή φύλου Οι συνέ ειες της βίας διαφέρουν ανάλογα με τον τύ ο και το

φύλο των θυμάτων

Στρατηγική ρόληψης της βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων

Μνημόνιο

Αναφορικά με διοικητικούς όρους

● Το Υ ουργείο Κοινωνικών Υ οθέσεων είναι υ εύθυνο για την ίση μεταχείριση σχετικά με τον

σεξουαλικό ροσανατολισμό την ηλικία την ανα ηρία και την ροετοιμασία αντίστοιχων

νομοσχεδίων Ισότητα των φύλων το υ ουργείο σχεδιάζει την κατάλληλη ολιτική για την

ε ίτευξη της ισότητας των φύλων και εφαρμόζει ολιτικές ου ροωθούν άμεσα την ισότητα

των φύλων Τμήμα Πολιτικών Ισότητας

● Ο Ε ίτρο ος για την Ισότητα των Φύλων και την Ίση Μεταχείριση είναι ανεξάρτητος και

αμερόλη τος φορέας ου αρακολουθεί τη συμμόρφωση στις α αιτήσεις του νόμου ερί ίσης

μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων και εκτελεί λειτουργίες ου ε ιβάλλονται α ό το νόμο

● Το Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων είναι ένα συμβουλευτικό όργανο στο Υ ουργείο Κοινωνικών

Υ οθέσεων ου

 εγκρίνει τους γενικούς στόχους της ολιτικής για την ισότητα των φύλων και εκτελεί τα

καθήκοντα ου ορίζονται στον αρόντα νόμο και στο καταστατικό του

 συμβουλεύει την κυβέρνηση σε θέματα ου σχετίζονται με στρατηγικές για την ροώθηση

της ισότητας των φύλων

 Γνωματεύει την Κυβέρνηση σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών ρογραμμάτων ου

αρουσιάζουν τα υ ουργεία με το άρθρο του νόμου Νόμος ερί Ισότητας των Φύλων

Δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

• Νόμοι και Στρατηγικές

• Εθνικές δομές για την ρόληψη της έμφυλης
βίας

• Συνειδητο οίηση του ροβλήματος της
έμφυλης βίας και ανά τυξη σχεδίων δράσης
για την ρόληψη

• Εθνικά στατιστικά στοιχεία όχι συχνά

• Το θέμα βρίσκεται στο σχολικό ΑΠ

• ΜΚΟ κατά της έμφυλης βίας

• Υλικό μεθοδολογίας για εκ αιδευτικούς

• αρά τη συνειδητο οίηση του
ροβλήματος τα στατιστικά δείχνουν ότι το

των γυναικών έχει υ οστεί σωματική ή
ψυχική βία Το των γυναικών έχει βιώσει
τη βία α ό τους συντρόφους τους

• Οι ρόλοι των φύλων ροέρχονται α ό την
αιδική ηλικία και είναι θέμα συμ εριφοράς

των γονέων

• Δεν υ άρχουν οδηγίες ρος τους γονείς
μικρών αιδιών
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Ιταλία 

Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Η Ιταλία βρίσκεται νότια της Ευρώ ης Το βόρειο της τμήμα οριοθετείται α ό το τόξο των Άλ εων

Συνορεύει με τη Γαλλία την Ελβετία την Αυστρία και τη Σλοβενία Βρέχεται α ό τη θάλασσα της Λιγουρίας

των Τυρρηνικών του Ιονίου και της Αδριατικής και τη Μεσόγειο ου βρέχει τη χερσόνησο της Ιταλίας και

ολλά νησιά τα μεγαλύτερα είναι η Σικελία και η Σαρδηνία Οι ολιτείες του Βατικανού και του Αγίου

Μαρίνου είναι θύλακες της Δημοκρατίας ενώ η εξαιρείται Η συνολική έκταση της

Ιταλίας είναι χλμ

Η Ιταλία έχει συνολικό ληθυσμό κατοίκους η Ιανουαρίου εκ των ο οίων οι

είναι άνδρες και οι γυναίκες Ο αιδικός ληθυσμός ηλικίας Ιανουαρίου είναι

αντι ροσω εύοντας το του συνολικού ληθυσμού

Οι εθνικές ομάδες ου ζουν στην Ιταλία είναι του συνολικού αλλοδα ού ληθυσμού Ρουμανία

Αλβανία Μαρόκο Κίνα Ουκρανία Φιλι ίνες Ινδία

Μ αγκλαντές Μολδαβία και Αίγυ το Ο συνολικός ληθυσμός κατοίκων

αλλοδα ών αθροίζει κατοίκους

Η ρωτεύουσα της Ιταλίας είναι Ρώμη και η ε ίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Ιταλική

Το ολίτευμα της χώρας είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία α ό το θεσμικό δημοψήφισμα της

Προηγουμένως το καθεστώς ήταν η Βασιλεία Βασίλειο της Ιταλίας ου διακηρύχθηκε στις Μαρτίου

και έ αψε να υ άρχει το μετά α ό είκοσι χρόνια φασισμού ηττημένο στον Δεύτερο Παγκόσμιο

Πόλεμο και τον Πόλεμο της Α ελευθέρωσης

Ταξινόμηση της χώρας 

Η εκτελεστική εξουσία στην Ιταλία ανήκει στην κυβέρνηση με ε ικεφαλής τον Πρόεδρο του Υ ουργού

Συμβούλων και τους ανα ληρωτές υ ουργούς και άλλους υ ουργούς ου α οτελούν το Συμβούλιο των

Υ ουργών Το ανώτατο δικαστικό σώμα είναι το Δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο

Η νομοθετική εξουσία ανήκει στο Κοινοβούλιο ου συγκροτείται α ό την Βουλή των Αντι ροσώ ων και

τη Γερουσία Εκτός αυτού η Ιταλία έχει τρία ε ί εδα διακυβέρνησης Κεντρική Περιφερειακή Τακτική
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και Αυτόνομη με ειδικό καθεστώς και Το ική Ε αρχίες Μητρο όλεις Δήμοι Οι κοινές εριοχές

διαθέτουν χαμηλό βαθμό κυριαρχίας ενώ οι αυτόνομες ε αρχίες έχουν υψηλό βαθμό κυριαρχίας σε

θέματα ό ως η ιατροφαρμακευτική ερίθαλψη η εργασία και οι κοινωνικές υ ηρεσίες έχει βασικούς

νόμους και οι κοινότητες τις ανα τύσσουν με εριφερειακούς νόμους Η κυβέρνηση των Περιφερειών

βασίζεται σε ένα κοινοβουλευτικό σύστημα ου ανήκει σε έναν Πρόεδρο και ένα Περιφερειακό

Συμβούλιο υ εύθυνο για τη μονομερή νομοθετική συνέλευση

Η διαδικασία ρότασης και έγκρισης των νόμων έχει ως εξής

Η νομοθεσία σύμφωνα με το Σύνταγμα ασκείται συλλογικά α ό τα δύο Ε ιμελητήρια άρθρο Για να

γίνει νόμος ένα νομοσχέδιο ρέ ει να εγκριθεί και α ό τη Βουλή και τη Γερουσία

Η διαδικασία για τη διαμόρφωση νόμων λεγόμενη διαδικασία χωρίζεται σε διαδοχικά στάδια

• την αρουσίαση του έργου νομοθετική ρωτοβουλία

• την έγκριση του Ε ιμελητηρίου στο ο οίο υ οβλήθηκε ρώτα

• τη διαβίβαση του κειμένου στο άλλο τμήμα και την έγκρισή του στην ίδια διατύ ωση ή με

τρο ο οιήσεις εάν τρο ο οιηθεί το ροσχέδιο ερνά α ό το ένα τμήμα στο άλλο έως ότου

εγκριθεί και α ό τα δύο στην ίδια διατύ ωση λεγόμενη μετάβαση

• την έγκριση α ό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ο οίος μ ορεί να αρα έμψει το νόμο στα

Σώματα για ε ανεξέταση και δημοσίευσή του στην Ε ίσημη Εφημερίδα

Συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

Ιδρυτικό μέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης συμμετέχει στο ΝΑΤΟ στο Συμβούλιο της Ευρώ ης και στον

ΟΟΣΑ Είναι μέλος του ΟΗΕ και της Συνθήκης Σένγκεν Είναι ε ίσης μέλος της και της

Στοιχεία για τη συχνότητα έμφυλης βίας μεταξύ των νέων 

Τα δεδομένα συλλέγονται α ό το το εθνικό ινστιτούτο στατιστικής

Δεν έχουν βρεθεί καταχωρημένα ε ίσημα στοιχεία για το θέμα αυτό

Δεδομένα της χώρας σε σχέση με την έμφυλη βία

Τα δεδομένα του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής δείχνουν ότι γυναίκες δολοφονήθηκαν το

Πρέ ει να ληφθεί υ όψη ότι ενώ αυτός ο αριθμός μειώθηκε στην ερί τωση των ανδρών

αραμένει σταθερός στην ερί τωση των γυναικών Α ό αυτές τις γυναίκες το δολοφονήθηκε

α ό γνωστό τους άτομο κυρίως τον νυν ή τον ρώην σύντροφο και α ό έναν συγγενή

συμ εριλαμβανομένων αιδιών ή γονέων Ο αρακάτω ίνακας στατιστικά στοιχεία για την έμφυλη βία

Θύτες και θύματα εγκλημάτων βίας ου ροσάχθηκαν στις δικαστικές αρχές της Ιταλίας

Τύ ος δράσης Α Γ

Αριθμός δραστών ου αναφέρθηκαν
συνελήφθησαν α ό την Αστυνομία

Φόνος εν βρασμώ

Ξυλοδαρμός

Καταδίωξη

Σεξουαλική βία

Αριθμός θυμάτων Φόνος εν βρασμώ

Ξυλοδαρμός

Καταδίωξη

Σεξουαλική βία

Πηγή

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia


Η Ιταλία σημείωσε σκορ στον Δείκτη Ανισότητας των Φύλων Πρόγραμμα Ανά τυξης των Ηνωμένων

Εθνών κατατάσσοντάς την η μεταξύ χωρών

Α ό την άλλη η Ιταλία σημείωσε σκορ α ό τα στο Δείκτη Ισότητας των Φύλων η

ο οία είναι ελαφρώς χαμηλότερη α ό την βαθμολογία της ΕΕ κατατάσσοντάς την η στην ΕΕ Μεταξύ

και η Ιταλία σημείωσε ρόοδο στην ισότητα των φύλων με ολύ ταχύτερο ρυθμό α ό ό τι

άλλα κράτη μέλη βελτιώνοντας την κατάταξη κατά θέσεις με αύξηση μονάδων

Πρέ ει να ε ισημανθεί ότι οι ιο έντονες ανισότητες μεταξύ των φύλων βρίσκονται στους τομείς της

εξουσίας και της εργασίας ό ου κατέχει τη χαμηλότερη βαθμολογία όλων των μελών της ΕΕ γεγονός ου

αντικατο τρίζει τα υψηλότερα οσοστά ανεργίας στις γυναίκες καθώς και την άνιση κατανομή σε

διαφορετικούς τομείς Για αράδειγμα υ άρχει ένα τεράστιο χάσμα στους τομείς της εκ αίδευσης της

υγείας και της κοινωνίας ό ου ερί ου το των γυναικών εργάζονται σε αντίθεση με το των

ανδρών Αντίθετα μόνο το των γυναικών εργάζονται σε ε αγγέλματα ε ιστήμη τεχνολογία

μηχανική και μαθηματικά σε σύγκριση με τους άνδρες Αξίζει ε ίσης να σημειωθεί ότι η ρόοδος

της Ιταλίας στη μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων έχει μειωθεί όσον αφορά το χρόνο εργασίας

γεγονός ου αντικατο τρίζει ότι οι γυναίκες είναι ακόμη ιο ιθανό να ξοδεύουν σημαντικό οσό

καθημερινής εργασίας για μαγείρεμα και οικιακές εργασίες ή άλλου τύ ου φροντίδα

Περιγραφή του εθνικού συστήματος σχετικά με την Έμφυλη Βία  

Όσον αφορά το νομοθετικό λαίσιο ρέ ει να ληφθούν υ όψη τα εξής

• Νόμος αρ της ης Φεβρουαρίου κατά της σεξουαλικής βίας

• Οδηγία Πρόεδρου του Συμβουλίου Ενέργειες για την ροώθηση της χειραφέτησης και ευθύνης

των γυναικών για την αναγνώριση και την εγγύηση της ελευθερίας ε ιλογής και της κοινωνικής

οιότητας στις γυναίκες και τους άνδρες

• Νόμος της ης Αυγούστου Κανόνες κατά της εκμετάλλευσης ορνείας της

ορνογραφίας και του αιδικού σεξουαλικού τουρισμού ως νέες μορφές δουλείας

• Νόμος αριθ της ης Α ριλίου Μέτρα κατά της βίας στην οικογένεια

• Νόμος αριθ της ης Ιανουαρίου Πρόνοια για την ρόληψη και την α αγόρευση

ρακτικών ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

• Διάταγμα αριθ της ής Μαΐου Κείμενο για δα άνες δικαιοσύνης

• Ποινικός Κώδικας για ρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

• Νόμος αριθ της ης Α ριλίου ε είγοντα μέτρα στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας

και κατα ολέμησης της σεξουαλικής βίας καθώς και ράξεις δίωξης

• Νόμος αρ της ης Ιουνίου Ε ικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της

Ευρώ ης για ρόληψη και κατα ολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της

ενδοοικογενειακής βίας ου έγινε στην Κωνσταντινού ολη στις Μαΐου

• Ο λεγόμενος νόμος για τη γυναικοκτονία Νομοθετικό Διάταγμα αριθ της ης Αυγούστου

ου μετατρά ηκε σε Νόμο της ης Οκτωβρίου για την κατα ολέμηση της

έμφυλης βίας

• Άρθρο αράγραφος του νόμου αρ της ης Αυγούστου ου ενσωματώνει την

αράγραφο του άρθρου του νομοθετικού διατάγματος αρ της ης Μαρτίου

• Άρθρο αράγραφος του Νόμου αρ της ης Ιουλίου Μεταρρύθμιση του εθνικού

συστήματος εκ αίδευσης και κατάρτισης και ανάθεση αναδιοργάνωσης των ισχυουσών

νομοθετικών διατάξεων

• Άρθρο του νομοθετικού διατάγματος αρ της ης Ιουνίου Γυναίκες θύματα έμφυλης

βίας

• Δ Νομοθετικό διάταγμα αρ της ης Δεκεμβρίου

• Τρο ο οιήσεις αστικού και οινικού κώδικα κώδικα οινικής δικονομίας και άλλων

διατάξεων υ έρ των ορφανών α ό οικογενειακά εγκλήματα
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• Νόμος αριθ της ης Ιουλίου Τρο ο οιήσεις του Ποινικού Κώδικα του Κώδικα Ποινικής

Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την ροστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης

βίας

Όσον αφορά διοικητικές διατάξεις ευθύνη έχει το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών του Υ ουργικού Συμβουλίου

Δημοσιεύονται τα ακόλουθα σχέδια δράσης κατά της βίας ανδρών σε γυναίκες

• Στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανδρική βία κατά των γυναικών

• Σχέδιο δράσης κατά της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας

Όσον αφορά την ευαισθητο οίηση και τις δημόσιες εκστρατείες το Τμήμα Ίσων Ευκαιριών δημοσίευσε

την εκστρατεία Ε ίσης το έργο εμ λέκει άνδρες και σχολεία

Δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

• Αυξημένη ροσοχή στο
φαινόμενο της έμφυλης βίας

• Πρόσφατοι νόμοι και
αρεμβάσεις για την καλύτερη
ροστασία των θυμάτων βίας

νόμος

• Αυξημένες εκστρατείες
ενημέρωσης και κατάρτισης

• Εκ αιδευτικά ρογράμματα
για αστυνομικούς δικηγόρους
γιατρούς δημοσιογράφους

• Χαμηλοί οικονομικοί όροι για κέντρα κατά της βίας

• Διαδεδομένη και εδραιωμένη αρουσία στερεοτύ ων
στην κοινωνία και την αγορά εργασίας

• Ύ αρξη χάσματος μεταξύ των φύλων

• Η βία θεωρείται ιδιωτική υ όθεση

• Μη ομοιογενής αρουσία κέντρων κατά της βίας στις
διάφορες εριοχές

• Ανάγκη κατάρτισης εμ λεκομένων εκ αιδευτικοί

κοινωνικοί λειτουργοί υγεία δικαστικοί

• Ανάγκη για μόνιμες και δομημένες αρεμβάσεις για τους
νέους

 



Ρουμανία 

Γενικά χαρακτηριστικά της χώρας 

Η Ρουμανία είναι ένα κράτος ου βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Κεντρικής Ευρώ ης στον κάτω

Δούναβη βόρεια της χερσονήσου των Βαλκανίων και στη βορειοδυτική ακτή του Εύξεινου Πόντου με

συνολική έκταση και ληθυσμό κάτοικους

Διαφορετικές εθνικές ομάδες ζουν στη Ρουμανία Ρουμάνοι Ούγγροι Ρομά

Γερμανοί Τούρκοι Ρώσοι μεταξύ άλλων Βούλγαροι Έλληνες Τσέχοι Πολωνοί

Η ρωτεύουσα της Ρουμανίας είναι το Βουκουρέστι και η ε ίσημη γλώσσα τα Ρουμανικά

Η Ρουμανία ήρε την Ανεξαρτησία της α ό την Οθωμανική Αυτοκρατορία στις Μαΐου αλλά δεν

αναγνωρίστηκε μέχρι τις Ιουλίου Η Ρουμανία ιδρύθηκε α ό τις αρχές της Μολδαβίας και της

Βλαχίας το και ονομάστηκε Μικρή Ένωση Ακολούθησε η μεγάλη Ένωση Μολδαβία Ρουμανική Χώρα

και Τρανσυλβανία μέχρι τον Δεκέμβριο του

Η Ρουμανία ροσχώρησε στην Ευρω αϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του

Ταξινόμηση της χώρας 

Η Ρουμανία είναι εθνικό κυρίαρχο και ανεξάρτητο ενιαίο και αδιαίρετο κράτος Η Ρουμανία χωρίζεται σε

ιστορικές εριοχές και

Η μορφή της κυβέρνησης του ρουμανικού κράτους είναι Δημοκρατία Το κράτος οργανώνεται σύμφωνα με

την αρχή του διαχωρισμού και της ισορρο ίας των εξουσιών νομοθετικό εκτελεστικό και δικαστικό μέσα

σε μια συνταγματική δημοκρατία Το κοινοβούλιο της Ρουμανίας είναι διμερές α οτελούμενο α ό τη

Γερουσία και το Βουλευτήριο

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ρουμανίας το Κοινοβούλιο εγκρίνει συνταγματικούς νόμους οργανικούς

νόμους και κοινούς νόμους Το Κοινοβούλιο και η κυβέρνηση έχουν ε ίσης το δικαίωμα νομοθετικής

ρωτοβουλίας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα η κυβέρνηση της Ρουμανίας εκ ροσω εί την εκτελεστική εξουσία μαζί με τον

ρόεδρο Η κυβέρνηση είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις βάσει

ενός κυβερνητικού ρογράμματος ου ροηγουμένως εγκρίνει το κοινοβούλιο



Εισαγωγή

Η κυβέρνηση α αρτίζεται α ό έναν ηγέτη ου ονομάζεται ρωθυ ουργός και ένα αριθμό υ ουργών ου

ηγούνται εξειδικευμένων υ ουργείων σε ορισμένους τομείς με ολλούς οργανισμούς και θεσμικά

όργανα με διαφορετικούς βαθμούς εντός της εκτελεστικής εξουσίας Η κυβέρνηση της Ρουμανίας κατέχει

στο Βουκουρέστι ως έδρα των δραστηριοτήτων της το

Στοιχεία για τη συχνότητα έμφυλης βίας μεταξύ των νέων 

Στη Ρουμανία δεν υ άρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία υ άρχουν μόνο στατιστικά

στοιχεία σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία

Σε εθνικό ε ί εδο το άνω α ό ερι τώσεις βίας εναντίον αιδιών ήρθαν στην ροσοχή

των Γενικών Διευθύνσεων Κοινωνικής Βοήθειας και Προστασίας των Παιδιών στη Ρουμανία και ο αριθμός

των ερι τώσεων αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ου

δημοσιεύθηκαν α ό την Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού άνω α ό το

των ερι τώσεων κακο οίησης αραμέλησης εκμετάλλευσης αιδιών ου συμβαίνουν στην

οικογένεια και σχεδόν το ένα τέταρτο των αιδιών ου είναι θύματα κά οιας μορφής βίας λαμβάνουν

ειδικό σύστημα ροστασίας

Η βία στα νεαρά κορίτσια είναι η ιο κοινή

κορίτσια ηλικίας ετών σωματική ή σεξουαλική βία α ό ενήλικα

κορίτσια με ηλικίες κάτω των ετών σωματική ή σεξουαλική βία α ό ενήλικα

Οι ράξεις βίας α ευθύνονται κυρίως σε γυναίκες και συνήθως είναι σωματικές ή σεξουαλικές ε ιθέσεις

Εάν οι διαφορές μεταξύ των φύλων στο οσοστό θυματο οίησης είναι σχετικά μικρές ράγμα ου

σημαίνει ότι η συχνότητα βίας εναντίον κοριτσιών είναι μεγαλύτερη α ό τα αγόρια οι διαφορές μεταξύ

αστικών και αγροτικών εριοχών είναι ολύ μεγάλες Κατά την ερίοδο το οσοστό σε αστικές

εριοχές κυμαινόταν μεταξύ και θυμάτων ανά αιδιά ενώ στις αγροτικές κυμαινόταν

μεταξύ και θανάτων ανά αιδιά

Δεδομένα της χώρας σε σχέση με την έμφυλη βία 

Στη Ρουμανία δεν υ άρχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την έμφυλη βία υ άρχουν μόνο στατιστικά

στοιχεία σχετικά με την ενδοοικογενειακή

Κατά την ερίοδο Ιανουαρίου έως Μαΐου η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας και

Προστασίας του Παιδιού μελέτησε ερι τώσεις εκ των ο οίων αραμελημένα αιδιά

συναισθηματικά σωματικά και σεξουαλικά κακο οιημένα αιδιά Ο αριθμός κοριτσιών και

αγοριών θυμάτων ήταν ίσος

Η κατανομή του αριθμού αιδιών θυμάτων διαφόρων μορφών βίας ου έχει καταχωρηθεί στη Γενική

Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας και Προστασίας του Παιδιού κατά την ερίοδο Ιανουαρίου έως

Μαΐου έχει ως εξής

Ανά ηλικία τα δεδομένα των ρώτων έντε μηνών του δείχνουν ότι τα ερισσότερα αιδιά θύματα

στην κομητεία είναι έφηβοι ετών α οτελώντας το όλων των θυμάτων ου καταγράφει η

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας και Προστασίας των Παιδιών Η ε όμενη ηλικιακή ομάδα αιδιών

θυμάτων είναι μεταξύ έως ετών α οτελώντας το του συνόλου Το οσοστό αιδιών θυμάτων

κάτω των ετών είναι ερί ου εκ των ο οίων το είναι κάτω του έτους Το των

ερι τώσεων αιδιά κάτω των ετών είναι εγγεγραμμένα στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας

και Προστασίας του Παιδιού

Τα δεδομένα των ρώτων έντε μηνών του δείχνουν ότι το των ερι τώσεων κακο οίησης

αραμέλησης εκμετάλλευσης σημειώθηκαν σε αστικές εριοχές Καθώς ο συνολικός ληθυσμός των

αιδιών ετών της κομητείας ερί ου ζει σε αστικές και σε αγροτικές εριοχές

δια ιστώνουμε ότι η συχνότητα βίας είναι σημαντικά υψηλότερη στις αγροτικές εριοχές συγκριτικά με



τις αστικές σύμφωνα με ανάλυση του οσοστού θυματο οίησης του Σωματική και

συναισθηματική κακο οίηση σημειώνεται σε μεγάλο βαθμό σε αστικές εριοχές ενώ υψηλότερες είναι

οι ερι τώσεις αραμελημένων αιδιών στις αγροτικές εριοχές

Η κατανομή του αριθμού αιδιών θυμάτων διαφόρων μορφών βίας ου έχει καταχωρηθεί στη Γενική

Διεύθυνση Κοινωνικής Βοήθειας και Προστασίας του Παιδιού κατά την ερίοδο Ιανουαρίου έως

Μαΐου έχει ως εξής

Περιοχές διαμονής Συνολικός αριθμός
ερι τώσεων

Είδος βίας Αστικές Αγροτικές

Φυσική κακο οίηση

Συναισθηματική κακο οίηση

Σεξουαλική κακο οίηση

Παραμέληση

Σεξουαλική εκμετάλλευση

Σύνολο

α ό σύνολο

Περιγραφή του εθνικού συστήματος σχετικά με την Έμφυλη Βία  

Σύμφωνα με το στη Ρουμανία δεν υ άρχει νομοθεσία κατά της βίας των γυναικών στόσο

υ άρχει ένας νόμος για την ρόληψη και την κατα ολέμηση της βίας εντός της οικογένειας ο ο οίος

τρο ο οιήθηκε το Νόμος ου τρο ο οιήθηκε με τον Νόμο ου εριλαμβάνει

λεκτική ψυχολογική σωματική σεξουαλική οικονομική και κοινωνική βία Προβλέ εται νέος νόμος για

την ευθυγράμμιση του κανονισμού με τη Σύμβαση της Κωνσταντινού ολης Το η ρουμανική

κυβέρνηση δημοσίευσε εθνική στρατηγική για την ρόληψη και την κατα ολέμηση της ενδοοικογενειακής

βίας

Α ό το Φεβρουάριο του η Εθνική Υ ηρεσία Ίσων Ευκαιριών μεταξύ γυναικών ανδρών

είναι το υ εύθυνο κυβερνητικό όργανο για την ανά τυξη και εφαρμογή δημόσιων ολιτικών στον τομέα

της ρόληψης και της κατα ολέμησης της βίας στην οικογένεια

  



Εισαγωγή

Δυνατά σημεία και αδυναμίες 

Δυνατά σημεία Αδυναμίες

• Υ άρχει εθνική στρατηγική για την ισότητα
και την ροώθηση ίσων ευκαιριών μεταξύ
γυναικών και ανδρών και την ρόληψη και

κατα ολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας
για την ερίοδο

• Σε εθνικό ε ί εδο η Ρουμανία έχει εθνική
αρχή για ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και
γυναικών ου ανα τύσσουν εκστρατείες
ενημέρωσης και ευαισθητο οίησης σχετικά
με την έμφυλη βία

• Σχολεία και ΜΚΟ ανα τύσσουν εκστρατείες
ληροφόρησης και ευαισθητο οίησης

σχετικά με την έμφυλη βία και εισήχθησαν
σχετικές έννοιες στα σχολικά ρογράμματα

• Οι εκ αιδευτικοί εκ αιδεύονται α ό
ψυχολόγους στον τομέα της έμφυλης βίας
δημιουργώντας μέσα α ό αυτήν την
εκ αίδευση υλικό για αιδιά και εφήβους

• Στη Ρουμανία η έμφυλη βία δεν υ όκειται
σε ξεχωριστό νόμο αλλά εριλαμβάνεται
στην ενδοοικογενειακή βία

• Τα σχετικά εκ αιδευτικά ρογράμματα
υ οστηρίζονται α ό ψυχολόγους οι ο οίοι
έχουν εξειδίκευση στον κλινικό τομέα αλλά
όχι στην έμφυλη βία

• Η έννοια της έμφυλης βίας είναι λιγότερο
γνωστή στη Ρουμανία και συχνά συγχέεται με
την ενδοοικογενειακή βία

 



Θεωρητικές και 

μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις 
 

Η έμφυλη βία εριλαμβάνει ράξεις σωματικής σεξουαλικής

λεκτικής και συναισθηματικής κακο οίησης και άλλες μορφές

εξαναγκασμού καθώς και έλεγχο συμ εριφορών Είναι

ριζωμένη σε κοινωνικές δομές ου αντικατο τρίζουν άνισες

σχέσεις μεταξύ των φύλων και ου με τη σειρά τους διατηρούν

τη νομιμότητα της ανδρικής βίας το οθετώντας τις γυναίκες σε

θέσεις υ οταγής Γίνεται

αντικειμενο οίηση των γυναικών με τα μέσα να ροωθούν

ενισχύουν και διαιωνίζουν ιδεολογίες ανδρικής κυριαρχίας

κατοχυρώνοντάς τις έρα α ό το συνειδητό Υ ό αυτήν την

έννοια τα μέσα ενημέρωσης αρέχουν εργαλεία κοινωνικής

μάθησης για αιδιά και εφήβους στην ανά τυξη ιδεών σχετικά

με τις συμ εριφορές τους συμ εριλαμβανομένων εκείνων ου

σχετίζονται με το σεξ και την ε ιθετικότητα αν και ο λήρης

αντίκτυ ός τους στην έμφυλη βία δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί



Θεωρητικές και μεθοδολογικές ροσεγγίσεις

 



Επεξήγηση των μεθόδων ή / και του θεωρητικού πλαισίου που 
χρησιμοποιείται στις καλές πρακτικές που περιγράφονται 

Οι εμ ειρίες οι εμ ειρίες έμφυλης βίας κατά την αιδική ηλικία α οτελούν κίνδυνο ου αυξάνει την

ιθανότητα ανα αραγωγής βίας στην ενηλικίωση στόσο οι ερισσότεροι ου αντιμετώ ισαν αυτό το

ρόβλημα στις οικογένειές τους δεν το ανα αράγουν στις δικές τους οικογένειες αν ανα τυχθούν

χαρακτηριστικά μέσω εκ αίδευσης ώστε να σ άσει ο κύκλος της βίας

• Δημιουργία μη βίαιων κοινωνικών σχέσεων και δημιουργία εναλλακτικών κοινωνικών δομών

• Α όρριψη ο οιασδή οτε μορφής βίας

• Δέσμευση για μη ενεργό εξάσκηση βίας

• Α όκτηση δεξιοτήτων για αντιμετώ ιση και ε ίλυση κοινωνικών συγκρούσεων

Αυτές οι μεθοδολογίες και ρακτικές ρέ ει να ροωθηθούν στην εκ αίδευση για να αύσει η

ανα αραγωγή μοντέλων κυριαρχίας υ οταγής αντικαθιστώντας τα με μοντέλα βασισμένα στον αμοιβαίο

σεβασμό Αν και ισχύει η ισχυρή τάση ανα αραγωγής τέτοιων μοντέλων και σχέσεων α ό γενεά σε γενεά

υ άρχει η δυνατότητα αναχαίτησης ό ου α αιτείται η εφαρμογή άλλων ρακτικών Η ικανότητα

αμφισβήτησης των μοντέλων αυτών είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά την αιδική και εφηβική ηλικία

αράλληλα με την ικανότητα ενδοσκό ησης και αυξανόμενης ανάγκης αυτονομίας σε αυτές τις ηλικίες

Οι ρακτικές και το υλικό ου εριλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο εριλαμβάνουν τρία βασικά

στοιχεία συνεκ αίδευση και δημιουργία σχέσεων συνεργασίας ανά τυξη ενός ρογράμματος σ ουδών

χωρίς βία συμ εριλαμβανομένων δραστηριοτήτων με τις ιο συχνές μορφές της χρήση ενεργών και

συμμετοχικών μεθοδολογιών Η σχέση μεταξύ των ε ιλεγμένων ρακτικών και των ιο άνω στοιχείων

συνοψίζεται στον ακόλουθο ίνακα

● Όσον αφορά τη συνεκ αίδευση και την οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων η εκ αίδευση

κατά της έμφυλης βίας θα ρέ ει να βασίζεται σε εκ αιδευτικές ροσεγγίσεις ου ροσφέρουν

στα αιδιά εμ ειρίες ε ικεντρωμένες στην ε ίτευξη κοινών στόχων σε αντίθεση με μοντέλα ου

βασίζονται στην ανα αραγωγή κυριαρχίας σχέσεων υ οταγής Ακόμη θα ρέ ει να ροωθεί

ευκαιρίες συνεργασίας και οικοδόμησης βαθιών σχέσεων μεταξύ ατόμων ου οδηγούν σε

ενίσχυση των συμ εριφορών μεταξύ ομάδων Ο διαχωρισμός και οι μεμονωμένες μεθοδολογίες

μ ορεί να μειώσουν τις ιθανότητες σύγκρουσης αλλά και να μειώσουν τη δυνατότητα να

μάθουν για την οικιλομορφία και τη διαφορετικά μεταξύ α όψεων Είναι ε ίσης σημαντικό να

βοηθήσουμε τα αγόρια και τους άνδρες να αντιληφθούν ότι η α ελευθέρωση α ό την ίεση του

σεξισμού θα ενισχύσει την ανά τυξή τους

● Η ανά τυξη ρογράμματος σ ουδών χωρίς βία σχετίζεται με την αντίληψη των ερισσότερων

μορφών βίας ως αντανάκλαση των μοντέλων κυριαρχίας υ οταγής αιδιά και οι νέοι ου

χρησιμο οιούν βίαιες συμ εριφορές και στάσεις εναντίον των συνομηλίκων τους ή των

δασκάλων και των γονέων τους χρησιμο οιούν ε οιθήσεις ου εξομαλύνουν τη βία στις

σχέσεις τους με τη μορφή ρατσισμού σεξισμού ή ξενοφοβίας Αυτές οι στάσεις συνδέονται με

ανε αρκείς εναλλακτικές δεξιότητες ό ως η ενσυναίσθηση η ανοχή στην α ογοήτευση και η

αυτοκριτική οδηγώντας τους στη χρήση της βίας ως τη μόνη μορφή ου ξέρουν να εφαρμόζουν

● Προώθηση ενεργών και συμμετοχικών μεθοδολογιών είναι ευρέως α οδεκτό ότι οι

μεθοδολογίες ενεργούς μάθησης έχουν ως α οτέλεσμα την α όκτηση γνώσης και δεξιοτήτων

μέσω ροσαρμοσμένων δραστηριοτήτων Το εγχειρίδιο αυτό ροωθεί τη συνεργασία

εκ αιδευτικών φορέων οικογένεια δάσκαλοι ε αγγελματίες με ροτεινόμενες

δραστηριότητες για όλους Η οικοδόμηση της γνώσης βασίζεται στην κοινωνική αλληλε ίδραση

η ο οία αρέχει το λαίσιο αναφοράς για την οικοδόμηση μιας κουλτούρας

δικαιοσύνης



Θεωρητικές και μεθοδολογικές ροσεγγίσεις

 



Καλές πρακτικές 
 

Οι συνεργάτες του ετοίμασαν μια

συλλογή καλών ρακτικών ου συλλέχθηκαν α ό

διάφορες ηγές διαδίκτυο ενέργειες ου

εφαρμόστηκαν α ό εκ αιδευτικούς θεσμικές

εκστρατείες κατά της έμφυλης βίας ως ρότυ ο

εφαρμογής αρόμοιων ενεργειών σε άλλα εκ αιδευτικά

εριβάλλοντα Οι γονείς και οι ε αγγελματίες μ ορούν

να χρησιμο οιήσουν αυτές τις ρακτικές αυτούσιες ή να

τις ροσαρμόσουν στις ανάγκες τους λαμβάνοντας

υ όψη τη μεθοδολογική ροσέγγιση της

συνεκ αίδευσης ου χρησιμο οιείται καθώς και την

εθνική κατάσταση το ολιτιστικό υ όβαθρο με αλλαγή

ορισμένων στοιχείων



Καλές ρακτικές

 



Οι ρακτικές χωρίζονται σε δύο ομάδες ετών και ετών με γνώμονα τα διαφορετικά ψυχολογικά

χαρακτηριστικά των αιδιών και τις κοινωνικές ρακτικές στις ο οίες συμμετέχουν στόσο ορισμένες

α ό αυτές μ ορούν να χρησιμο οιηθούν και στις δύο ομάδες με μικρή ροσαρμογή στις δραστηριότητες

Οι ρακτικές στην ρώτη ομάδα σχετίζονται κυρίως με την ψυχοσυναισθηματική υγεία αυτοεκτίμηση

έκφραση συναισθημάτων ρόλοι φύλου ενώ στη δεύτερη ομάδα αυτές ενισχύονται έννοια της αγά ης

αλήθειες και μύθοι

Όλες οι ρακτικές έχουν κοινό ρότυ ο και κριτήρια ό ως ο ροσδιορισμός των ωφελειών και το

αντίκτυ ό τους η ροσαρμογή τους η α ουσία κινδύνου η ολοκληρωμένη ροσέγγιση ώστε να

αντιμετω ίζει διαφορετικούς τύ ους έμφυλης βίας Τα κριτήρια ε ιλογής τους εξαρτώνται και α ό την

ανάλογη ηλικιακή ομάδα

Ομάδα Ηλικία

• Στερεότυ α φύλου Εκ αίδευση για την ισότητα τα αγόρια και τα κορίτσια μ ορούν να κάνουν

τα ίδια ράγματα να σ άσουν τις ροκαταλήψεις στις θέσεις εργασίας κλ

• Προώθηση των γυναικών και ενθάρρυνση για ιο ενεργή συμμετοχή των κοριτσιών μιλώντας για

τις γυναίκες στην ιστορία

• Ισότητα στις ευθύνες στο σ ίτι

• Προώθηση δεξιοτήτων μη βίας για ε ίλυση συγκρούσεων

• Κανόνες για την ενσυναίσθηση τη δυναμική των ρόλων και τη συνεργατική μάθηση σε

ετερογενείς ομάδες

• Χωρίς δικαιολογία η χρήση της βίας Εντο ισμός καταστάσεων διακρίσεων

• Α οφυγή αιχνιδιών ου συνδέονται με το φύλο Προώθηση της χρήσης αιχνιδιών και

αιχνιδιών ου δεν σχετίζονται με ρόλους φύλου ή χρήση τους για να σ άσει η ροκατάληψη

Για αράδειγμα α οφυγή σύνδεσης αυτοκινήτων και κατασκευών για τα αγόρια και κουζίνες και

κούκλες για τα κορίτσια

• Ισότητα στην εργασία σε όλα τα ε αγγέλματα και χώρους

Ομάδα Ηλικία

• Συμ εριλαμβάνει την κατα ολέμηση του σεξισμού και της βίας κατά των γυναικών στο

εκ αιδευτικό ρόγραμμα σ ουδών για τους εφήβους Περιλαμβάνει γνωστικές και

συναισθηματικές αλλαγές ου σχετίζονται με το σεξισμό και ευαισθητο οίηση των γυναικών

μέσω του ρογράμματος σ ουδών Ιστορικά οι αγώνες για τα δικαιώματα αναγνώριση και

αντιμετώ ιση των στερεοτύ ων των φύλων ευαισθητο οίηση για τους τους κινδύνους και τους

εριορισμούς λόγω στερεοτύ ων αυτοεκτίμηση συναισθηματικό ε ί εδο ε αγγελματική

ανά τυξη

• Ενθαρρύνει την κατασκευή της δικής τους θετικής ταυτότητας και αυτοεκτίμησης

• Καθοδηγεί την αντίδραση ερι τώσεων ευ αθών ατόμων αγόρια και κορίτσια σε καταστάσεις

ευ άθειας

• Εμ ειρίες συζήτησης και συνεργατική μάθηση σε ετερογενείς ομάδες φύλο στάσεις ε ιδόσεις

• Ενσωμάτωση της κατα ολέμησης της σεξιστικής βίας μέσω μιας ευρύτερης ροο τικής

υ εράσ ιση των ανθρω ίνων δικαιωμάτων ανακάλυψη ροβλημάτων ου ε ηρεάζουν όχι

μόνο τα άτομα θύματα αλλά και ολόκληρη την κοινωνία

• Κατανόηση των οικουμενικών ανθρω ίνων δικαιωμάτων

• Κατανόηση της φύσης της έμφυλης βίας κύκλος βίας αράγοντες κινδύνου

• Ενίσχυση των δια ροσω ικών δεξιοτήτων στις σχέσεις αντί της βίας διεκδικητική ε ίλυση

συγκρούσεων

• Ενσωμάτωση της αρέμβασης σε όλες τις δομές της κοινωνίας

Ε ι λέον οι εταίροι δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο ου α ευθύνθηκε σε διαφορετικούς

εμ ειρογνώμονες σε κάθε χώρα ό ως ψυχολόγους δασκάλους κοινωνικούς λειτουργούς σχετικούς



Καλές ρακτικές

για την ρόληψη της έμφυλης βίας με σκο ό την αξιολόγηση των καλών ρακτικών και των

μεθοδολογιών ου εξετάστηκαν

Συνο τικός ίνακας των καλών ρακτικών με την ροσω ική μας γνώμη γιατί να την χρησιμο οιήσετε

σε οιον αναφέρεται και ώς μ ορεί εύκολα να ροσαρμοστεί σε οικογένειες

Οι εριλήψεις των ρακτικών στο εγχειρίδιο είναι στην εθνική σας γλώσσα αλλά εδώ αρατίθενται οι

ρωτότυ ες γλώσσες για ερισσότερες ληροφορίες

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΓΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Ιστορίες να ζήσεις
Ιστορίες να
σκεφτείς

Α οτρέ ει την εμφάνιση
σεξιστικών ρόλων με το μήνυμα

ότι αγόρια και κορίτσια μ ορούν

να κάνουν τα ίδια ράγματα

Διαβάζοντας τη ιστορία καθιστά
το μήνυμά σας ιο

α οτελεσματικό για τα αιδιά

Εκ αιδευτικο
ί

Οικογένειες

Εύκολα ροσαρμόσιμο α λά
ρέ ει να διαβάσετε την ιστορία

Ε ίσης εάν θέλετε να άτε σε

βάθος έχετε έναν διδακτικό οδηγό

για να εργαστείτε σε διαφορετικούς
στόχους Μ ορεί να εφαρμοστέι

ξεχωριστά

Είσαι ένα κορίτσι

είσαι ένα αιδί

Να καλλιεργήσει στα αιδιά
κριτική ματιά για τις κοινωνικές
ανισότητες ανάμεσα στα φύλα

να τα εκ αιδεύεσει στην έννοια

των δικαιωμάτων χωρίς διάκριση
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

Εκ αιδευτικο

ί

Δεν είναι ροσαρμόσιμο γιατί

καλύτερα να δουλεύεται σε ομάδα
Α αιτεί ε ίσης κά οια γνώση

καθοδήγησης

Ένα χρωματιστό

άρτι γενεθλίων
Συνεργαζόμαστε με τα αιδιά για

να εκφράσουμε συναισθήματα
και ενσυναίσθηση αλλά και αξίες

ό ως η ισότητα

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Μ ορεί να εφαρμοστέι

μεμονωμένα Οι οικογένειες

μ ορούν να το δουλέψουν με τα

αιδιά τους γιατί είναι α λό υλικό

Εξαρτάται και α ό

τους δύο μας

Χρησιμο οιεί καλλιτεχνικά
θέματα για να διδάξει τους
ρόλους φύλου στο δημοτικό
σχολείο

Εκ αιδευτικο
ί

Οικογένειες

Οι οικογένειες μ ορούν να μάθουν
το τραγούδι ή να κατεβάσουν το
υλικό για ζωγραφική στο σ ίτι ως

βάση για συζήτηση των ρόλων στο
σ ίτι

Η Μαρτίνα λάμ ει

ξανά

Χρήσιμο βιβλίο ως βάση για

συζήτηση με τα αιδιά για το τι
είναι μια υγιής σχέση βοηθώντας

τα αιδιά να εντο ίσουν

σημάδια κακο οίησης

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Διαβάζοντας το βιβλίο με τα αιδιά

συζητούμε για τις σχέσεις τι είναι

μια υγιής σχέση ώς ρέ ει να
είναι μια σχέση ώς θα νιώθαμε αν

ήμασταν η Μαρτίνα έχουμε δει

αυτά τα εριστατικά στις σχέσεις

μας ή στις σχέσεις των φίλων μας

Εγώ μετρώ εσύ

ζωγραφίζεις αυτή

ροσθέτει

Χρήσιμο ως αράδειγμα

ολοκληρωμένης ροσέγγισης

ξεκινά την εκ αίδευση

εκ αιδευτικών σε θέματα φύλου
και εφαρμόζει μεθοδολογίες και
ένα λήρες ρόγραμμα

διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια
εκ αίδευση

Εκ αιδευτικο

ί

Οι οικογένειες μ ορούν να

συνεργάζονται στις δραστηριότητες
ου ροτείνονται ως κατ οίκον

εργασία

Η καλή
συμ εριφορά

α ωθεί την έμφυλη

βία

Χρήσιμο καθώς τα εργαστήρια
βοηθούν τα αιδιά η τάξη

δημοτικού να εντο ίσουν τα
χαρακτηριστικά μιας υγιούς
σχέσης

Παιδιά

Εκ αιδευτικο

ί

Οι γονείς μ ορούν να συζητήσουν

με τα αιδιά τα θέματα των

εργαστηρίων

Ψάχνοντας την
καλή αγά η

Α οφεύγοντας την

Είναι χρήσιμο γιατί εστιάζει στους
ίδιους τους νέους καθώς

βοηθούμενοι α ό τους

καθηγητές τους εντο ίσουν

Παιδιά

Εκ αιδευτικο

ί

Οι γονείς μ ορούν να α αντήσουν

με τα αιδιά τους τα

ερωτηματολόγια για κορίτσια και



αγά η ου

σκοτώνει

μύθους για την αγά η και

ενδείξεις μη υγιεινών σχέσεων

αγόρια και να συζητήσουν στο σ ίτι

τα α οτελέσματα

Συνεκ αίδευση στη

σχολική αυλή την

τάξη και το
εργαστήριο

Αυτή η ρακτική είναι χρήσιμη

ε ειδή α οτελεί συνεκ αίδευση

και χρησιμο οιεί τη διαθεματική

ροσέγγιση

Εκ αιδευτικο

ί

Δεν α ευθύνεται στους γονείς

αλλά οι δραστηριότητες μ ορούν

να συζητηθούν στο σ ίτι για την

ενίσχυση των στόχων

Καταιγισμός ιδεών Η έκφραση και ανταλλαγή
σκέψεων και ιδεών είναι ένας
τρό ος καλύτερης κατανόησης

ενός ροβλήματος α ό

διάφορες ο τικές γωνίες Αυτό

μ ορεί να βοηθήσει τα αιδιά να
εκφράσουν τις σκέψεις τους
χωρίς να φοβούνται να
ε ικριθούν

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

ς μορφή ενός αιχνιδιού

ελεύθερης έκφρασης μεταξύ των
μελών της οικογένειας Οι γονείς

μ ορούν να ηγηθούν δίνοντας ένα

αράδειγμα Οι γονείς ρέ ει

ε ίσης να ροσέξουν να μην είναι

ε ικριτικοί

Συζήτηση Μέσω της συζήτησης τα αιδιά

μαθαίνουν να ακούν και να
σέβονται τις α όψεις άλλων
Ταυτόχρονα
ε ιχειρήματολογούν Ο

ε οικοδομητικός διάλογος

μ ορεί να οδηγήσει σε

κατανόηση ροβλημάτων α ό

διαφορετικές ο τικές γωνίες

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Οι γονείς μ ορούν να ορίσουν μια

ώρα και ένα ήσυχο μέρος στο σ ίτι

για μια οικογενειακή συνάντηση

ό ου όλοι θα άρουν τη σειρά τους

για να εκφράσουν τη γνώμη τους
Κάθε φορά ένα μέλος της
οικογένειας μ ορεί να είναι ο

συντονιστής ώστε να ακούγονται

όλοι οι ομιλητές και να γίνονται
σεβαστές όλες οι α όψεις

Αυτοσχεδιασμός Τα αιδιά μαθαίνουν ότι είμαστε

υ εύθυνοι για τις ράξεις μας
Ε ιτρέ οντάς τους να

αυτοσχεδιάζουν τους
ε ιτρέ ουμε να ε ιλέξουν τον

καλύτερο τρό ο αντιμετώ ισης

μιας κατάστασης και ώς αυτή η
ε ιλογή μ ορεί να ε ηρεάσει τη

διανοητική σωματική και

συναισθηματική κατάσταση των
άλλων

Εκ αιδευτικο

ί

Δεν είναι άντα εύκολο για τους

γονείς να είναι συνε είς στην
τήρηση αυστηρών κανόνων ή
ορίων Παρ όλα αυτά το να

ενημερώσουν τα αιδιά για τις

συνέ ειες των ενεργειών τους είναι

ένας καλός τρό ος για να
καλλιεργήσουν ενσυναίσθηση και
να είναι ροσεκτικοί ροτού

α οφασίσουν να ενεργήσουν με

έναν τρό ο ειδικά όταν ρόκειται

να βλάψουν κά οιον Αυτό μ ορεί
να γίνει με τρό ο ου δεν

τιμωρείται αλλά μέσω συζήτησης
μεταξύ γονέων και αιδιών

Έμφυλη και
οικογενειακή βία

Εγχειρίδιο για
δασκάλους
δημοτικού
σχολείου

Το εγχειρίδιο αρέχει οδηγίες για

την αντιμετώ ιση της έμφυλης

και της ενδοοικογενειακής βίας

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Το θεωρητικό μέρος είναι
εφαρμόσιμο για όλες τις ομάδες

στόχους

Θέματα Ισότητας
Φύλων εχγειρίδιο

στην ρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια
εκ αίδευση

Χρήσιμο για δασκάλους και
όσους θα ήθελαν να έχουν
λε τομερείς γνώσεις σχετικά με

το φύλο και το σεξ και ρακτικά

αραδείγματα για το ώς να τα

ροσαρμόσουν στα σχολικά

μαθήματα

Το θεωρητικό μέρος είναι για
όλους Στο ρακτικό μέρος θα
βρείτε καλά θέματα και ερωτήσεις

ου θα μ ορούσατε να

χρησιμο οιήσετε με τα αιδιά

Διαφορετικοί και
ίδιοι Το αιχνίδι

του σεβασμού

Παιγνιώδης ροσέγγιση για

αιδιά μαθαίνω αίζοντας

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Πολύ εύκολο στη χρήση αλλά οι

ενήλικες ρέ ει να διαβάσουν

ροσεκτικά τους κανόνες

Η διαφορετικότητα

μαθαίνεται στο
σχολείο

Πρακτικό εγχειρίδιο για θέματα

φύλου για εκ αιδευτικούς και

οικογένειες

Εκ αιδευτικο

ί

Οικογένειες

Εργαλεία εριεχόμενο και

εκ αίδευση για οικογένειες



Καλές ρακτικές

Τρά εζα φιλίας Μ ορεί να χρησιμο οιηθεί α ό
ολύ μικρή ηλικία και έχει υψηλό

βαθμό εφαρμοστικότητας σε

άλλες χώρες

Εκ αιδευτικο

ί

Οι γονείς μ ορούν να μάθουν ώς
να ακούνε τα ροβλήματα των

αιδιών τους

Μεθόδοι
διαχείρισης

ερι τώσεων

Αναφέρεται σε ερι τώσεις

βίας α ό μια διε ιστημονική

ομάδα ειδικών

Παιδιά

οικογένειες

Γονείς

Αυτο ε οίθηση Χρησιμο οιεί δημιουργικές

μορφές τέχνης και το αιχνίδι

ρόλων Η χρήση αυτών των

μεθόδων ροσω ικής

ανά τυξης έχει μακρο ρόθεσμα

α οτελέσματα

Παιδιά Οι γονείς μ ορούν να βελτιώσουν

την ε ικοινωνία με τα αιδιά τους

χρησιμο οιώντας μεθόδους

ροσω ικής ανά τυξης

ΚΑΛΈΣ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛ
Η ΓΙΑ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

Η εικόνα της
οικογένειας μέσα
α ό τις ταινίες του

Είναι ένας ολύ ελκυστικός
ιστότο ος για τα στερεότυ α για

αιδιά μέσω ταινιών της

Έχει ολύ καλό διδακτικό υλικό

ό ως κάρτες τις ο οίες μ ορούν

να χρησιμο οιήσουν και τα

αγόρια

Δασκάλοι
Οικογένειε
ς

Οι καρτέλες κάθε ταινίας βοηθούν τις
οικογένειες να ε εξεργάζονται με τα

αιδιά το εριεχόμενο της ταινίας

α ό την ο τική του φύλου

Μη χάνεσαι χωρίς

ελευθερία δεν
υ άρχει αγά η

Είναι ενδιαφέρον να

εκ αιδεύονται οι νέοι να
εντο ίζουν τα ρώτα σημάδια

έμφυλης βίας Ο διδακτικός

οδηγός έχει ολύ ενδιαφέρον

εριεχόμενο και είναι λήρης

για την α οτρο ή βίαιης

συμ εριφοράς σε νέους

Δασκάλοι Για να ε ιτευχθεί ολύ συγκεκριμένη

εκ αίδευση ρέ ει να εργαστείτε σε

μια ομάδα

Οδηγός της καλής

αγά ης

Πολύ καλό υλικό για τους μύθους

της ρομαντικής αγά ης ως
υλώνα τοξικών και βίαιων

σχέσεων μεταξύ των νέων Για

α οδόμηση του μύθου ώστε να

δημιουργήσουν ισότιμες και
υγιείς σχέσεις

Δασκάλοι Περιλαμβάνει έναν οδηγό εννοιών

ου είναι χρήσιμες για τους γονείς
καθώς και ορισμένα κλειδιά για την
αντιμετώ ιση της έμφυλης βίας α ό

ολόκληρη την κοινωνία

Πρόληψη της
έμφυλης βίας βάσει
φύλου Οδηγίες για

εκ αιδευτικούς

Χρήσιμο γιατί αρέχει στους

εκ αιδευτικούς οδηγίες για τον
εντο ισμό της έμφυλης βίας στην

τάξη και στο σχολείο

Δασκάλοι Τα μέλη της οικογένειας μ ορούν να

χρησιμο οιήσουν τον οδηγό για να
μιλήσουν με τους γιους και τις κόρες
τους

Εργαστήριο
αγά ης

Πλήρες σύνολο δραστηριοτήτων
ου μ ορούν να

ραγματο οιηθούν σε ομάδες

για θέματα ό ως αυτοεκτίμηση

μύθοι αγά ης ρόλοι φύλου

Δασκάλοι Πολλές α ό τις δραστηριότητες
βασίζονται σε συζητήσεις ου

μ ορούν να διεξαχθούν στο σ ίτι Η

εύκολη γλώσσα ε ιτρέ ει στον

ο οιοδή οτε να χρησιμο οιήσει τον

οδηγό χωρίς εκ αίδευση

Η Ανδαλουσία
αναχαιτίζει τις
ανισότητες

Χρήσιμο γιατί ε ικεντρώνεται

στις αντιλήψεις των ίδιων των
νέων

Δασκάλοι
και νέοι

Οι οικογένειες μ ορούν να

συζητήσουν τα βίντεο ου έφτιαξαν

οι νέοι

τραγούδια για

εντο ισμό της

έμφυλης βίας σε
εκ αιδευτικά

εριβάλλοντα

Οι ρακτικές αναλύουν γνωστά

τραγούδια με αραδείγματα για

το ώς οι ρόλοι των φύλων

αντικατο τρίζονται στη μουσική

Δασκάλοι

και νέοι
Οι οικογένειες μ ορούν να ε ιλέξουν

αραδοσιακά τραγούδια και να

κάνουν συζητήσεις με τα αιδιά
σχετικά με το ρόλο των αγοριών και
των κοριτσιών στα τραγούδια



Πρόγραμμα
ρόληψης της

έμφυλης βίας με
στόχο την
Εκ αιδευτική

Κοινότητα Τέλος

στην βία μεταξύ
των φύλων

Χρήσιμο για τους εκ αιδευτικούς
για να αναγνωρίζουν την έμφυλη
βία στην καθημερινότητα και να
την κατανοούν με την ευρεία
έννοια και να γνωρίζουν τις
διαφορετικές μεθοδολογίες για
να αρέχουν ρακτικές γνώσεις

στους συμμετέχοντες

Δασκαλοι
ειδικοί

γονείς

Οι οικογένειες μ ορούν μέσα α ό τη
δυναμική της ομάδας να
δημιουργήσουν ένα χώρο

ροβληματισμού και συλλογικής

γνώσης ου ε ιτρέ ει τη σύνδεση
των ροσω ικών και

ε αγγελματικών εμ ειριών του

συμμετέχοντα Μ ορούν ε ίσης να

χρησιμο οιήσουν το θέατρο και το

αιχνίδι ρόλων

Μηδενικά
στερεότυ α

Μεθοδολογία για εκ αίδευση

μεταξύ ομοτίμων
Δασκάλοι Οι νέοι γίνονται διαμεσολαβητές

αλλαγής υ ό την ε ίβλεψη

εμ ειρογνωμόνων και

εκ αιδευτικών

Όχι στη βία

Διαλέγω σεβασμό

Εγχειρίδιο και οδηγίες για νέους Παιδιά Πληροφορίες για έμφυλη βία

σχέσεις φύλα

Στα α ούτσια

θέση του άλλου

Εγχειρίδιο και οδηγίες για τη

δημιουργία εκ αιδευτικών

ενοτήτων

Καθηγητές Ενότητες εκ αίδευσης για θέματα

φύλου και ου σχετίζονται με την

έμφυλη βία

Κόκκοι άμμου Διδάσκει τα αιδιά να
αναγνωρίζουν διαφορετικές
μορφές κακο οίησης αλλά και

τις συναισθηματικές τους
εμ ειρίες να ανακαλύ τουν

τους εσωτερικούς τους όρους
και να ανα τύσσουν δεξιότητες

θετικών σχέσεων

Δασκάλοι

ειδικοί

οικογένειες

Οι γονείς μ ορούν να δουν το βίντεο

μαζί με τα αιδιά τους και μετά να

συζητήσουν για αυτό

Εκ αιδευτικοί για

κοινωνική ευθύνη

Η συνεργασία των γονέων ως
συμμετέχοντες μ ορεί να

ευαισθητο οιήσει τα αιδιά για

τη σημασία του ρόλου τους στην
εκ αίδευση

Δασκάλοι
ειδικοί

οικογένειες

Νέοι κατά της

βίας

Η κατά ρόσω ο εκ αίδευση η

συζήτηση ο ελεύθερος λόγος το

αιχνίδι ρόλων οι ομαδικές
ασκήσεις έχουν στόχο τη μείωση

της βίας και την καλύτερη
αρακολούθηση της ε ιθετικής

συμ εριφοράς στα σχολεία

Δασκάλοι

ειδικοί

οικογένειες



Καλές ρακτικές

 



Ηλικίες 8-12  
 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 1: Ιστορίες να ζήσεις, Ιστορίες να σκεφτείς. 

ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής Δημιουργώ και ανα τύσσω ταυτότητα ώς είμαι και ώς με βλέ ουν οι

άλλοι

• Ανά τυξη ετερότητας σεβασμός στη διαφορετικότητα και στα άλλα άτομα

• Σύνδεσμος ρος το λησιέστερο εριβάλλον δημιουργίας ροτύ ων για την ισότητα του

φύλου Εργασία με τις οικογένειες

• Εργάζομαι για την αλλαγή ρος μια ισότιμη κοινωνία

• Διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου α έναντι στους συνομηλίκους

• Ο τικο οιώ αισθάνομαι και α οδομώ την ολιτιστική κατασκευή στερεοτύ ων φύλου

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Προσδιορίζει τους ρόλους και τα στερεότυ α για ανάδειξη των ίσων δικαιωμάτων

αραγωγική εργασία α οκλεισμός α ό ε αγγέλματα κατοχή χώρου

• Κοινωνική κατασκευή του φύλου μέσω της ιστορίας μοντέλα έκφρασης  

Ομάδα στόχος Μαθητές με χρόνων

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

●        Φυσική βία χτύ ημα σ ρώξιμο

●   Σεξουαλική βία εκβιασμός εκβιασμός για σεξουαλικές σχέσεις α οστολή γυμνών διάδοση ιδιωτικών

φωτογραφιών

●     Ψυχολογική βία εκβιασμός ψυχολογική χειραγώγηση

Μεθοδολογία θεωρίες

Δια ολιτισμική εκ αίδευση για την έννοια του φύλου Μοντέλο α ό

Ισότητα των φύλων α ό την ο τική των ανθρω ίνων δικαιωμάτων

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Ολοκληρωμένη ροσέγγιση συμ εριλαμβάνει το εκ αιδευτικό και οικογενειακό λαίσιο και μια εγκάρσια
ροσέγγιση στο ρόγραμμα σ ουδών

Έχει σημαντικό αντίκτυ ο διότι ενεργεί στην ανά τυξη της ταυτότητας των ανηλίκων ο ότε το α οτέλεσμα θα
είναι ολύ μακρο ρόθεσμο

Ρίσκο Χαμηλό

Συστάσεις και μαθήματα

Προσδιορίζει τους ρόλους και τα στερεότυ α για ανάδειξη των ίσων δικαιωμάτων αραγωγική εργασία
α οκλεισμός α ό ε αγγέλματα κατοχή χώρου

Κοινωνική κατασκευή του φύλου μέσω της ιστορίας μοντέλα έκφρασης

Οικογενειακές ιστορίες μοντέλα έκφρασης

Δυνατότητα μεταφοράς

Υψηλή δυνατότητα μεταφοράς χάρη στον εκ αιδευτικό οδηγό ου ε ιτρέ ει την υλο οίηση όλων των
δραστηριοτήτων

Χαμηλό κόστος εφαρμογής δεν α αιτείται εκ αίδευση ή υλικό



Καλές ρακτικές

Περισσότερες ληροφορίες

 

 

https://youtu.be/bGkR-UF0mSo


Καλή Πρακτική 2: Είσαι ένα κορίτσι, είσαι ένα παιδί... 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΕΙΣΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της πρακτικής: 

● Εισαγωγή των μαθητών στον προσδιορισμό στοιχείων και προτύπων συμπεριφοράς ανάλογα με το φύλο, μέσα 
από 8 δραστηριότητες. 

●  Στο τέλος, και ως σύνθεση, προτείνεται να γράψουν μια επιστολή που να προτείνει λύσεις για τις ανισότητες στις 
ευκαιρίες λόγω φύλου. Η εργασία ολοκληρώνεται σε 4 συνεδρίες τάξης. 

Αντίκτυπος, επιτεύγματα, οφέλη: 

●    Δράσεις από το μοντέλο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προάγει την αλλαγή στο σύστημα αξιών. 

●     Συμμετοχικό μοντέλο δράσης, προάγει την αλλαγή μέσω της δράσης 

Ομάδα στόχος: Μαθητές 8 με 10 χρόνων. 

Διαχρονικότητα της εφαρμογής: 

Υψηλή επίδραση λόγω εύκολης εφαρμογής, απαιτεί χαμηλό κόστος και σύντομη εκπαίδευση. 

Ρίσκο: Χαμηλό 

Δυνατότητα μεταφοράς:  

Υψηλή, αφού μπορεί να προσαρμοστεί για μεγαλύτερες ηλικίες και εφήβους. 

Υψηλή δυνατότητα μεταφοράς, χάρη στον εκπαιδευτικό οδηγό που επιτρέπει την υλοποίηση όλων των 
δραστηριοτήτων. 

Χαμηλό κόστος εφαρμογής, δεν απαιτείται εκπαίδευση ή υλικό. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

https://youtu.be/bGkR-UF0mSo 

 

https://youtu.be/bGkR-UF0mSo


Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 3: Ένα χρωματιστό πάρτι γενεθλίων 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑ ΧΡ ΜΑΤΙΣΤΟ ΠΑΡΤΥ ΓΕΝΕΘΛΙ Ν

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά Αγγλικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ανά τυξη ταυτότητας ώς είμαστε και ώς μας βλέ ουν οι άλλοι

• Αναγνώριση συναισθημάτων έκφραση και ενσυναίσθηση

• Ανά τυξη ετερότητας σεβασμός της διαφορετικότητας και του άλλου ατόμου

• Σύνδεση με το κοντινότερο εριβάλλον α εικόνισης της ισότητας των φύλων Εργασία με τις

οικογένειες

• Αλλαγή ρος μια ισότιμη κοινωνία

• Προώθηση της συναισθηματικής αγωγής

• Ο τικο οίηση αίσθηση και α οδόμηση των στερεότυ ων

• Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη Ε ιτρέ ει αλλαγές α ό την μεταμόρφωση του ατόμου

ετυχαίνοντας στόχους ό ως

• Καλλιέργεια ενσυναίσθησης

• Έκφραση συναισθημάτων ανεξαρτήτως κουλτούρας και φύλου

• Προσδιορισμός ευαισθητο οίηση σχετικά με τους ρόλους και τα στερεότυ α ως αράδειγμα

ισότητας

• Αισθήματα και συναισθήματα ψευδαίσθηση χαρά α ογοήτευση και ενσυναίσθηση διαμοιρασμός
εργασίας σε ε ί εδο οικογένειας Γενναιοδωρία και φιλία Οικογενειακές ιστορίες τραγούδια και
δημοφιλή αιχνίδια Ε αγγέλματα 

Ομάδα στόχος Μαθητές με χρόνων

Μεθοδολογία θεωρίες

Πηγάζει α ό τη θεωρία της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσω της ταυτο οίησης και της διαχείρισης των
συναισθημάτων στα αιδιά

Καινοτομία Δυναμικές ου καλλιεργούν συναισθήματα μέσω ιστοριών

Ρίσκο

Χαμηλό ρίσκο Δεν συνε άγεται δα άνες για τη συμμετοχή ή την κατάρτιση ε αγγελματιών

Δυνατότητα μεταφοράς

Μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς Υ άρχει έκδοση και στα αγγλικά ου διευκολύνει τη μεταφορά

Περισσότερες ληροφορίες

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 4: Εξαρτάται και από τους δύο μας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά Γαλλικά Αραβικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία εριοχή Αραγονίας και Χουέσκας

Έτος εφαρμογής και διάρκεια Α ό Ιανουάριο του και μετά

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Φεμινισμός και συνεκ αίδευση στην τάξη

• Παρέχει υλικό για διάφορες τυχές χρωμάτισμα ζωγράφισμα μικρές τάξεις χορός μουσική

γλώσσες λεκτική έκφραση ανάλυση στίχων μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες

• Λεκτική ανάλυση μεταξύ μαθητών δασκάλων εκ αίδευση για τους ρόλους των φύλων

βασισμένη στη συνεκ αίδευση συνεκ αίδευση διαφορετικών ομάδων και φύλων

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

Έχει κερδίσει διακρίσεις σε θέματα ισότητας των φύλων Το έργο ροάγει τη μεταφορά του υλικου σε άλλες λέξεις

και το διαμοιρασμό ρος άλλες αρόμοιες ρωτοβουλίες  

Ομάδα στόχος Μαθητές δημοτικού σχολείου

Δομή αρέμβασης

• Ε ίσημη εκ αίδευση μάθηση

• Εκ αίδευση ρος αιδιά δημοτικού

• Καμ άνια Δημόσια εκ αιδευτική καμ άνια

Οι ηγές εριλαμβάνουν διαδίκτυο οδηγίες αφίσες υλικό

• Για να χρησιμο οιήσετε ή να εφαρμόσετε αυτήν την καμ άνια ε ικοινωνήστε με τους συγγραφείς και
συμ ληρώστε το ερωτηματολόγιο

Η ιστοσελίδα συνδυάζει διαφορετικές ρακτικές σε διαφορετικούς τομείς

Μεθοδολογία θεωρίες

Η μεθοδολογία βασίζεται στη συνεκ αίδευση και τη δημιουργία εγκάρσιου υλικού το ο οίο μ ορεί να
χρησιμο οιηθεί σε μια οικιλία θεμάτων και ηλικιακών ομάδων ανάλογα με τη δυσκολία

Σε όλα τα θέματα του υλικού ενισχύονται η α οδόμηση ρόλων φύλου η ροβολή της συνεργασίας και ο σεβασμός

Καινοτομία Η χρήση της μουσικής και των τεχνών ως βασικός υλώνας Η δικτύωση καθώς ροωθείται η
ροσαρμογή του τραγουδιού σε διαφορετικές γλώσσες και η συμμετοχή στον ιστότο ο ου ανεβαίνουν τα βίντεο

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Το έργο έχει ανα τυχθεί σε διάφορα σχολεία στην Ισ ανία και στο εξωτερικό

Για να αρακολουθείται η χρήση του υλικού οι συγγραφείς δημιούργησαν ένα ερωτηματολόγιο

Δυνατότητα μεταφοράς

Το υλικό είναι διαδικτυακό και οι συγγραφείς ροωθούν την εφαρμογή του και σε άλλες χώρες και γλώσσες ήδη
στα αραβικά και στα γαλλικά

Ε ίσης οι στίχοι χρησιμο οιούν εικονογράμματα χωρίς α οκλεισμούς

Περισσότερες ληροφορίες

Άλλες ηγές για το δημοτικό
 



Καλές ρακτικές

 

 



Καλή Πρακτική 5: Η Μαρτίνα λάμπει ξανά 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Η ΜΑΡΤΙΝΑ ΛΑΜΠΕΙ ΞΑΝΑ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Χώρα εριοχή Ισ ανία Κανάριοι νήσοι

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα να αναφέρεται ο συγγραφέας

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Να εντο ιστούν οι αράγοντες της έμφυλης βίας μύθοι σχετικοί με την αγά η αράγοντες ρίσκου

ροστασία α ό την κακο οίηση διαφορετικοί τύ οι έμφυλης βίας

• Ανά τυξη κοινωνικών δεξιοτήτων συναισθηματική ολοκλήρωση

• Ενισχύει τη δόμηση υγιών σχέσεων βασισμένο στην καλή και θετική συμ εριφορά

• Εκ όνηση εκστρατείας διάδοσης και διαλόγου για την καλή συμ εριφορά

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Εντάχθηκε σε δημοτικό σχολείο στο λαίσιο του αναλυτικού Ενσωματώθηκε στη η τάξη του

γυμνασίου

Ομάδα στόχος Παιδιά ης τάξης δημοτικού

Δομή αρέμβασης

• Οδηγίες

• Διαδικτυακό μάθημα

• Παιχνίδι

• Εργαστήριο

• Εφαρμογή

• Όλα τα αρα άνω

• Άλλο

Η αρέμβαση εριλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο διδακτικό εγχειρίδιο Διδακτική Δράση για διαφορετικά
μαθήματα με στόχους δραστηριότητες και κριτήρια αξιολόγησης

Κοινωνικές Ε ιστήμες

• Κοινωνικές Αξίες και Πολιτότητα

• Γλώσσες

Μεθοδολογία θεωρίες

Η δραστηριότητα α οτελείται α ό την ανάγνωση ενός βιβλίου ενός κοριτσιού θύματος
έμφυλης βίας

Μαζί με το βιβλίο γραμμένο με ολύ κατανοητή γλώσσα ο αναγνώστης θα βρει μύθους για τη ρομαντική αγά η
ενδείξεις μιας τοξικής σχέσης κλ και τρό ους αναζήτησης βοήθειας και δημιουργίας δικτύων συνεργασίας

Δυνατότητα μεταφοράς

Έχει μεταφερθεί ήδη στη η τάξη γυμνασίου με το όνομα Ούτε δράκοι ούτε ριγκί ισσες
Είναι ένα θεσμικό ρόγραμμα και ε ομένως εριλαμβάνει εκθέσεις αρακολούθησης

Παρακολούθηση εκθέσεων και διδακτικό υλικό

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuentes1.asp?sec=24&subs=186&cod=1596&page=&v=


Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 6: Εγώ μετρώ, εσύ ζωγραφίζεις, αυτή προσθέτει 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓ ΜΕΤΡ ΕΣΥ Ζ ΓΡΑΦΙΖΕΙΣ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ

Ίδρυμα Πριγκι άτο Αστούριας

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία Πριγκι άτο Αστούριας

Έτος εφαρμογής και διάρκεια Α ό το μέχρι σήμερα

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Να ραγματο οιήσει διάγνωση για την κατάσταση της συνδιδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο να

συλλέξει ληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες τα εμ όδια και τις δυσκολίες αλλά και τα υ άρχοντα

διδακτικά υλικά

• Να συγκεντρωθούν όροι και καλές ρακτικές ου να είναι εύκολες ευέλικτες και ελκυστικές τόσο για

δασκάλους όσο και για αιδιά και να εφαρμοστούν στα σχολεία με βάση το ρόγραμμα σ ουδών και

τις εμ ειρίες διαφορετικών ε αγγελματιών εισάγοντας στην τάξη την εκ αίδευση για την ισότητα

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Εφαρμόστηκε σε δημοτικά σχολεία

Ομάδα στόχος Δάσκαλοι και μαθητές δημοτικού

Για ρόληψη

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

Οδηγίες

• Διαδικτυακό μάθημα

• Παιχνίδι Εργαστήριο

• Εφαρμογή

• Όλα τα αρα άνω

• Άλλο

Η αρέμβαση εριλαμβάνει δραστηριότητες χωρισμένες σε θεματικές με βάση το ΑΠ Περιβάλλον

εριλαμβάνει φυσικές και κοινωνικές ε ιστήμες Φυσική Αγωγή Γλώσσα και Λογοτεχνία και Μαθηματικά

Συμ εριλαμβάνει στόχους δραστηριότητες ου ταξινομούνται σε διαφορετικά ε ί εδα ρόσθετους όρους

φύλλα εργασίας κ λ

Μεθοδολογία θεωρίες

Βασισμένο στην ροσέγγιση της συνεκ αίδευσης

Καινοτομία

Η καινοτομία του ρογράμματος βρίσκεται στην εξέταση του ε ίσημου ρογράμματος σ ουδών καθώς άλλα

ρογράμματα ή ηγές είναι ολύ συγκεκριμένα και δεν λαμβάνουν υ όψη το ρόγραμμα σ ουδών

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Περιλαμβάνει εκθέσεις αρακολούθησης έως το

Δυνατότητα μεταφοράς



Καλές ρακτικές

• Έχει μεταφερθεί ήδη στη η τάξη γυμνασίου με το όνομα Ούτε δράκοι ούτε

ριγκί ισσες

Περισσότερες ληροφορίες

 



Καλή Πρακτική 7: Η καλή συμπεριφορά απωθεί την έμφυλη βία 

ΤΙΤΛΟΣ Η ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠ ΘΕΙ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή το ική εταιρία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια η τάξη με χρονών σε σχολεία διαφορετικών όλεων α ό το έως το

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Να ροωθήσει καλές συμ εριφορές ου ενισχύουν τη δημιουργία υγιών σχέσεων ισότητας και
σεβασμού μεταξύ κοριτσιών και αγοριών

• Να μεταφέρει το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία σε εκ αιδευτικά λαίσια

• Να α ομυθο οιήσει τους αραδοσιακούς ισχυρισμούς σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους ου
ανατίθενται σε γυναίκες και άνδρες

• Να ε ιτύχει ερισσότερη ευαισθητο οίηση και δέσμευση στο θέμα α ό εκ αιδευτικά κέντρα

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Η δραστηριότητα διεξάγεται α ό το στα σχολεία του

● Το η δραστηριότητα διακρίθηκε α ό το Υ ουργείο Υγείας και τη Διεύθυνση Ισότητας ως βέλτιστη ρακτική

Ομάδα στόχος Κορίτσια Αγόρια ης δημοτικού

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

Δεν είναι λε τομερής αλλά αναφέρει την αυξανόμενη εμφάνιση ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας μεταξύ των
εφήβων

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

Δομή αρέμβασης

• Εργαστήριο

Μεθοδολογία θεωρίες

Η δραστηριότητα βασίζεται στη δυναμική της ομάδας στην ανταλλαγή ιδεών με τη χρήση συμμετοχικών
μεθοδολογιών ό ου οι μαθητές έχουν τον κύριο ρόλο στη συνεισφορά αυτή

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Οι μαθητές υ οτίθεται ότι ρέ ει να διατηρήσουν αυτούς τους ρόλους στο ε όμενο στάδιο δευτεροβάθμια
α αιτείται εκ αίδευση

Χωρίς δεδομένα για τη διαχρονικότητα α ό το

Ρίσκο

• Οι στάσεις και οι συμ εριφορές μ ορεί να είναι αθέατες στα οικιακά εριβάλλοντα

• Οι δραστηριότητες χρειάζονται γονική άδεια

Συστάσεις και μαθήματα

Χρειάζεται ενίσχυση

Δυνατότητα μεταφοράς

Μ ορεί να μεταφερθεί σε άλλα σχολεία εριοχές

Περισσότερες ληροφορίες

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/premiosBuenasPracticas/IConv/docs/BuenasPracticasPremiadas.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/premios/premiosBuenasPracticas/IConv/docs/BuenasPracticasPremiadas.pdf


Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 8: Ψάχνοντας την καλή αγάπη. Αποφεύγοντας την αγάπη 

που σκοτώνει. 

ΤΙΤΛΟΣ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤ ΝΕΙ

Ίδρυμα Περιφερειακή αρχή Καναρίων νήσων

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία Κανάριοι νήσοι

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Α οφυγή μη υγιών σχέσεων ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού

Ομάδα στόχος Νέοι χρόνων Η δραστηριότητα ραγματο οιείται με το δάσκαλο στην τάξη

Για ρόληψη

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Ε ίσης ενδυνάμωση και ευαισθητο οίηση αναφορικά με τις σχέσεις

Μεθοδολογία θεωρίες

• Συνεκ αίδευση Αυτή η δράση βασίζεται σε διάλεξη η ιστορία του και της και σε

διάφορα μαθήματα στην τάξη

• Ένας οδηγός με διαφορετικές δραστηριότητες ου ραγματο οιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος

ερί ου ώρα μέσω ερευνών και ερωτηματολογίων ροβληματισμού συζήτησης αυτοαξιολόγησης

τόσο για κορίτσια όσο και για αγόρια

Δυνατότητα μεταφοράς

Μ ορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες ηλικίες

Περισσότερες ληροφορίες

Ιστορία

Φύλλα εργασίας

ΣΗΜΕΙ ΣΗ Το υλικό έχει ανακτηθεί μέσω του εκ αιδευτικού ιστού στην Κοινότητα της Αραγονίας καθώς

δεν είναι λέον διαθέσιμο στις Καναρίους Νήσους ό ου ραγματο οιήθηκε το έργο

Υ ήρχε ε ίσης και έκθεση με άνελ και ερωτηματολόγια για κορίτσια και αγόρια αλλά δεν είναι διαθέσιμο στο
διαδίκτυο



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 9: Συνεκπαίδευση στη σχολική αυλή, την τάξη και το 

εργαστήριο 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία Ανδαλουσία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της πρακτικής:  

• Προώθηση της ισότητας των φύλων και προώθηση της συνεργασίας, της ανοχής και της αμοιβαίας 
υποστήριξης χρησιμοποιώντας παιχνίδια και μη συμβατικά υλικά ως εργαλεία. 

Αντίκτυπος, επιτεύγματα, οφέλη: 

• Το έργο διακρίθηκε με το βραβείο Irene 2010 (βραβεία που δημιουργήθηκαν το 2006 από το Υπουργείο 
Παιδείας της Ισπανίας για την προώθηση δράσεων κατά της έμφυλης βίας στο σχολείο). 

• Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση της επικοινωνίας. 

Ομάδα στόχος Παιδιά δημοτικού κυρίως ης τάξης

Για ρόληψη

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν
ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Μεθοδολογία θεωρίες

Εκ αιδευτικό μοντέλο βασισμένο στη συνεκ αίδευση Εκ αίδευση για τα συναισθήματα συμ εριφορές και
γνώσεις για τη δημιουργία σχέσεων ου να βασίζονται στον σεβασμό μεταξύ των αιδιών

Καινοτομία

Το λαίσιο της δράσης ήταν καινοτόμος λόγω συνδυασμού διαφορετικών έργων ου συνδέονται με διαφορετικά
θέματα Γλώσσα Ανάγνωση χρήση βιβλίων ως ηγές ε ινόηση ιστοριών σε ομάδες Φυσικές ε ιστήμες Φυσική
αγωγή εφεύρεση νέων αιχνιδιών και α οκατάσταση των αραδοσιακών με την αντικατάσταση του

οδοσφαίρου ή άλλων ου ενισχύουν τις διακρίσεις λόγω φύλου

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η δραστηριότητα αξιολογήθηκε μέσω ερωτηματολογίων και άμεσης αρατήρησης α ό τους εκ αιδευτικούς ου
εμ λέκονται στο έργο

Κατά τη διάρκεια της ορείας αρατηρήθηκε ότι τα κορίτσια αύξησαν τη συμμετοχή τους στα αιχνίδια Οι
αρνητικές συμ εριφορές αγνοήθηκαν ό ως και τα αιδιά ου τις αρήγαγαν χρησιμο οιώντας θετική
ενίσχυση Υ ήρξε ροοδευτικός σεβασμός και υιοθέτηση καλών συμ εριφορών Τα αιδιά έγιναν ιο

συνεργάσιμα καθώς τα ίδια εφηύραν τα αιχνίδια και έθεσαν τους κανόνες

Ρίσκο

Σχολικό λαίσιο η έλλειψη συνεργασίας με τις οικογένειες ολλές α ό τις ο οίες α ορρί τουν τις αξίες ου
διδάσκονται στο σχολείο

Δυνατότητα μεταφοράς

Μ ορεί να μεταφερθεί σε διαφορετικά μαθήματα και ηλικίες



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 10: Καταιγισμός ιδεών 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕ Ν

Ίδρυμα ΥΠΠΑΝ

Συγγραφέας Ομάδα συγγραφής ΥΠΠΑΝ

Γλώσσα Ελληνικά

Χώρα εριοχή Κύ ρος

Έτος εφαρμογής και διάρκεια Κάθε χρόνο

Για ερισσότερες ληροφορίες ανακτήθηκε τον Οκτώβριο του

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ανά τυξη εαυτού και εξέλιξη

• Συναισθηματική αγωγή και αυτοεκτίμηση
• Α οδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και της δια ολιτισμικότητας

• Βασικές αξίες ζωής
Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη
Μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση στην ανά τυξη μιας υγιούς ιθαγένειας σε μια σύγχρονη ολυ ολιτισμική κοινωνία
στην ε ίγνωση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του σεβασμού των ανθρω ίνων δικαιωμάτων της

ροστασίας του εριβάλλοντος και της αειφορίας  

Ομάδα στόχος Μαθητές δημοτικού
Για ρόληψη Όλων των μορφών βίας Η έμφαση δίνεται ανάλογα με το μάθημα
Μεθοδολογία θεωρίες
Αυτή η μέθοδος ε ιτρέ ει στον δάσκαλο να καταλάβει τι γνωρίζουν οι μαθητές για το θέμα καθώς οι μαθητές
καλούνται να ροτείνουν λύσεις σε ένα ρόβλημα Τους δίνεται ένα σενάριο για ένα εριστατικό βίας ου μ ορεί
να αντιμετω ίσουν και τους ζητείται να σκεφτούν λύσεις αλλά οι λύσεις ρέ ει να είναι όλες μη βίαιες Μια άλλη
ε ιλογή είναι ένα είδος γρήγορης δημιουργικής άσκησης Για αράδειγμα αφού τους δοθεί ένα σενάριο οι
μαθητές ροσ αθούν να βρουν την ιθανή κατάληξη μιας ημιτελούς ιστορίας
Καινοτομία
Μέσω της αξιο οίησης ενός νέου αναδιαρθρωμένου ρογράμματος σ ουδών και χρήσης δεικτών ε ιτυχίας και
ικανοτήτων ως εργαλεία ου οδηγούν στον ρογραμματισμό της διδασκαλίας και στην υλο οίησή της

ε ιδιώκεται η βελτίωση στην αξιολόγηση και στη λήψη α οφάσεων ό ως και των μαθησιακών α οτελεσμάτων
Διαχρονικότητα της εφαρμογής
Το θέμα είναι διαχρονικό και μ ορεί να εφαρμοστεί χωρίς να α αιτούνται ειδικοί όροι και με ελάχιστο κόστος
Ρίσκο Κανένα
Συστάσεις και μαθήματα
Οι ευέλικτες ευκαιρίες κατάρτισης στην τάξη και τα κίνητρα για συμμετοχή και αυτο εκ αίδευση για τους
εκ αιδευτικούς α οτελούν τους υλώνες για την ε αγγελματική τους ανά τυξη των ο οίων ο ρόλος είναι
καταλυτικός για την ε ιτυχία κάθε εκ αιδευτικής αρέμβασης
Δυνατότητα μεταφοράς

ς είδος αιχνιδιού ελεύθερης έκφρασης μεταξύ των μελών μιας οικογένειας Οι γονείς μ ορούν να ηγηθούν
δίνοντας ένα αράδειγμα Οι γονείς ρέ ει να είναι ολύ ροσεκτικοί ώστε να μην είναι ε ικριτικοί
Περισσότερες ληροφορίες
Λε τομερής ε εξήγηση της ρακτικής στον ε ίσημο ιστότο ο του ΥΠΠΑΝ υ άρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα  

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 11: Συζήτηση 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ίδρυμα ΥΠΠΑΝ

Συγγραφέας Ομάδα συγγραφής ΥΠΠΑΝ

Γλώσσα Ελληνικά

Χώρα εριοχή Κύ ρος

Έτος εφαρμογής και διάρκεια Κάθε χρόνο

Για ερισσότερες ληροφορίες ανακτήθηκε τον Οκτώβρη του

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ανά τυξη εαυτού και εξέλιξη

• Συναισθηματική αγωγή και αυτοεκτίμηση

• Α οδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και της δια ολιτισμικότητας

• Βασικές αξίες ζωής

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση στην ανά τυξη μιας υγιούς ιθαγένειας σε μια σύγχρονη ολυ ολιτισμική
κοινωνία στην ε ίγνωση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του σεβασμού των ανθρω ίνων
δικαιωμάτων της ροστασίας του εριβάλλοντος και της αειφορίας  

Ομάδα στόχος Μαθητές δημοτικού

Για ρόληψη Όλων των μορφών βίας Η έμφαση δίνεται ανάλογα με το μάθημα

Μεθοδολογία θεωρίες

Με αυτήν τη μέθοδο τα αιδιά καλούνται να άρουν θέση σε ένα ζήτημα και να αιτιολογήσουν την ά οψή τους
Χρησιμο οιώντας τον διάλογο και τον δημοκρατικό τρό ο σκέψης δηλώνουν τη γνώμη τους Εάν ειστούν α ό
άλλα ε ιχειρήματα μ ορούν να αλλάξουν γνώμη Η τάξη χωρίζεται σε δύο ομάδες και ε ιλέγεται ένα
συγκεκριμένο θέμα ή δίνεται ένα σενάριο με δύο αντίθετες α όψεις ή χαρακτήρες χ εργοδότης υ άλληλος Η
μία ομάδα ανα τύσσει μια ά οψη για το θέμα και η άλλη ομάδα αντίθετη ά οψη Κάθε ομάδα έχει τον ίδιο χρόνο
διαθέσιμο για να ανα τύξει ε ιχειρήματα

Καινοτομία

Μέσω της αξιο οίησης ενός νέου αναδιαρθρωμένου ρογράμματος σ ουδών και χρήσης δεικτών ε ιτυχίας και
ικανοτήτων ως εργαλεία ου οδηγούν στον ρογραμματισμό της διδασκαλίας και στην υλο οίησή της
ε ιδιώκεται η βελτίωση στην αξιολόγηση και στη λήψη α οφάσεων ό ως και των μαθησιακών α οτελεσμάτων

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Το θέμα είναι διαχρονικό και μ ορεί να εφαρμοστεί χωρίς να α αιτούνται ειδικοί όροι και με ελάχιστο κόστος

Ρίσκο Κανένα

Συστάσεις και μαθήματα

Οι ευέλικτες ευκαιρίες κατάρτισης στην τάξη και τα κίνητρα για συμμετοχή και αυτο εκ αίδευση για τους
εκ αιδευτικούς α οτελούν τους υλώνες για την ε αγγελματική τους ανά τυξη των ο οίων ο ρόλος είναι

καταλυτικός για την ε ιτυχία κάθε εκ αιδευτικής αρέμβασης

Δυνατότητα μεταφοράς

Οι γονείς μ ορούν να ορίσουν μια ώρα και ένα ήσυχο μέρος στο σ ίτι για μια οικογενειακή συνάντηση ό ου
όλοι θα άρουν τη σειρά τους για να εκφράσουν τη γνώμη τους Κάθε φορά ένα μέλος της οικογένειας μ ορεί να
είναι ο συντονιστής ώστε όλοι οι ομιλητές να ακούγονται και να γίνονται σεβαστές όλες οι α όψεις

Περισσότερες ληροφορίες

Λε τομερής ε εξήγηση της ρακτικής στον ε ίσημο ιστότο ο του ΥΠΠΑΝ υ άρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα 

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 12: Αυτοσχεδιασμός 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ίδρυμα ΥΠΠΑΝ

Συγγραφέας Ομάδα συγγραφής ΥΠΠΑΝ

Γλώσσα Ελληνικά

Χώρα εριοχή Κύ ρος

Έτος εφαρμογής και διάρκεια Κάθε χρόνο

Για ερισσότερες ληροφορίες ανακτήθηκε τον Οκτώβρη του

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ανά τυξη εαυτού και εξέλιξη

• Συναισθηματική αγωγή και αυτοεκτίμηση

• Α οδοχή και διαχείριση της διαφορετικότητας και της δια ολιτισμικότητας

• Βασικές αξίες ζωής

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Μεταξύ άλλων δίνεται έμφαση στην ανά τυξη μιας υγιούς ιθαγένειας σε μια σύγχρονη ολυ ολιτισμική
κοινωνία στην ε ίγνωση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας του σεβασμού των ανθρω ίνων
δικαιωμάτων της ροστασίας του εριβάλλοντος και της αειφορίας  

Ομάδα στόχος Μαθητές δημοτικού

Για ρόληψη Όλων των μορφών βίας Η έμφαση δίνεται ανάλογα με το μάθημα

Μεθοδολογία θεωρίες

Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια στρατηγική ου ανα τύσσει τον αυθορμητισμό των αιδιών Μέσω του
αυτοσχεδιασμού ενισχύονται συμ εριφορές και στάσεις για τη ζωή Υ άρχουν διάφοροι τύ οι αυτοσχεδιασμού
ανάλογα με το ε ί εδο της ομάδας ό ως καθοδηγούμενος δίνονται οι ρόλοι αυτοσχεδιασμός με λέξεις
χρησιμο οιώντας θέματα α ό την καθημερινή τους ζωή αυτοσχεδιασμός ου βασίζεται σε χιουμοριστική

διαφήμιση και αυτοσχεδιασμός με τη χρήση μιας εικόνας Για βελτίωση και ενίσχυση της μεθόδου είναι
ροτιμότερο να συνδυαστεί με συζήτηση

Καινοτομία

Μέσω της αξιο οίησης ενός νέου αναδιαρθρωμένου ρογράμματος σ ουδών και χρήσης δεικτών ε ιτυχίας και
ικανοτήτων ως εργαλεία ου οδηγούν στον ρογραμματισμό της διδασκαλίας και στην υλο οίησή της
ε ιδιώκεται η βελτίωση στην αξιολόγηση και στη λήψη α οφάσεων ό ως και των μαθησιακών α οτελεσμάτων

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Το θέμα είναι διαχρονικό και μ ορεί να εφαρμοστεί χωρίς να α αιτούνται ειδικοί όροι και με ελάχιστο κόστος

Ρίσκο Κανένα

Συστάσεις και μαθήματα

Οι ευέλικτες ευκαιρίες κατάρτισης στην τάξη και τα κίνητρα για συμμετοχή και αυτο εκ αίδευση για τους
εκ αιδευτικούς α οτελούν τους υλώνες για την ε αγγελματική τους ανά τυξη των ο οίων ο ρόλος είναι

καταλυτικός για την ε ιτυχία κάθε εκ αιδευτικής αρέμβασης

Δυνατότητα μεταφοράς Καλύτερα να ραγματο οιηθεί σε σχολικό συγκείμενο

Περισσότερες ληροφορίες

Λε τομερής ε εξήγηση της ρακτικής στον ε ίσημο ιστότο ο του ΥΠΠΑΝ υ άρχει μόνο στην ελληνική γλώσσα  

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 13: Εγχειρίδιο για δασκάλους δημοτικού σχολείου. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΜΦΥΛΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Εσθονική

Χώρα εριοχή Εσθονία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

• 

• 

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Εγχειρίδιο για δασκάλους και νη ιαγωγούς Ιστός σχετικά με την έμφυλη βία και την

ενδοοικογενειακή βία

• Θεωρητικές α όψεις και ροτάσεις θεμάτων για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες η η βαθμίδα

• Προτάσεις για εραιτέρω ληροφορίες και ε αφές στην Εσθονία

• Μεθοδολογικές οδηγίες και ρακτικές οδηγίες φύλλα εργασίας

• Το Εγχειρίδιο εφιστά την ροσοχή σε τυχές των ανθρω ίνων δικαιωμάτων της ισότητας των φύλων και
της αναγνώρισης και ρόληψης της βίας καθώς και ροκαταλήψεων σχετικά με τη βία στην κοινωνία
καθώς και την εισαγωγή νόμων και βοήθειας στα θύματα στην Εσθονία

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Η αντιμετώ ιση θεμάτων βίας στο σχολείο και το νη ιαγωγείο είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς είναι
ένα α ό τα ιο σημαντικά μέρη για τα αιδιά να μάθουν κοινωνική συμ εριφορά ροσω ικές ευθύνες
και δεξιότητες ε ίλυσης συγκρούσεων και ε ίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της

ροσω ικότητας των αιδιών

• Για τα αιδιά με ροβλήματα ενδοοικογενειακής βίας η συμβολή του σχολείου ή του νη ιαγωγείου στην
ανά τυξη στάσεων και τρό ων ζωής για την ρόληψη της βίας μ ορεί να είναι καθοριστική Είναι ολύ
σημαντικό ώς ο δάσκαλος χειρίζεται το θέμα Το εγχειρίδιο δίνει οδηγίες ώς να χειριστείτε αυτά τα

θέματα  

Ομάδα στόχος

Δάσκαλοι και μαθητές δημοτικού σχολείου ηλικίας ετών νη ιαγωγοί και αιδιά νη ιαγωγείου

Για ρόληψη

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

Οδηγίες

Μεθοδολογία θεωρίες

Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε δύο μέρη έμφυλη βία και ενδοοικογενειακή βία Και στα δύο κεφάλαια εριγράφονται

οι ορισμοί και οι μορφές της βίας ο αντίκτυ ος της βίας και ο τρό ος αναγνώρισης του δράστη Στο τέλος κάθε

υ οκεφαλαίου υ άρχει συμ έρασμα και φύλλα εργασίας για μαθητές

Καινοτομία

Η θεωρητική γνώση της βίας ειδικά η έμφυλη συλλέγεται σε ένα εγχειρίδιο Ε ίσης οι νη ιαγωγοί εντάχθηκαν

στο εγχειρίδιο το

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η θεωρητική γνώση ε εκτείνεται ο ότε αν οι συγγραφείς ενημερώνουν τακτικά με τις νέες ληροφορίες τότε

γίνεται βιώσιμο

Ρίσκο

Εάν υ άρχουν μαθητές θύματα βίας θα ρέ ει να αντιμετω ιστούν ιδιωτικά Ο δάσκαλος ρέ ει να γνωρίζει την

τάξη του και τις εμ ειρίες των αιδιών

Μη ενημέρωση των θεωρητικών ληροφοριών και των δεδομένων σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία  
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Καλή Πρακτική 14: Θέματα Ισότητας Φύλων, εγχειρίδιο στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛ Ν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡ ΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Εσθονική

Χώρα εριοχή Εσθονία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ο σκο ός του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει εκ αιδευτικούς ρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκ αίδευσης στην αντιμετώ ιση θεμάτων ισότητας του φύλου

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Το εγχειρίδιο βοηθά τους εκ αιδευτικούς να κατανοήσουν και να διδάξουν στους μαθητές να
διαχωρίζουν το κοινωνικό φύλο και ώς το υ άρχον σύστημα ρόλοι φύλου στερεότυ α φύλου
ιδεολογία φύλου σχέσεις φύλου κ λ ε ηρεάζει την κοινωνία και ροκαλεί ανισότητες στην οικονομία
την ολιτική την υγεία κ λ

• ς ίδρυμα το σχολείο είναι ένα α ό τα λίγα μέρη ό ου μ ορεί συνειδητά να ε ηρεάσει και να
εκσυγχρονίσει τη στάση α έναντι στο ρόλο του φύλου να σ άσει τα αραδοσιακά στερεότυ α και να
ενθαρρύνει τους νέους να κάνουν συνειδητά ε ιλογές στο λαίσιο της μάθησης και της ε αγγελματικής
τους ζωής  

Ομάδα στόχος Δάσκαλοι και μαθητές δημοτικού σχολείου

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

• Σωματική βία 

• Σεξουαλική βία 

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

• Οδηγίες

Μεθοδολογία θεωρίες

Το εγχειρίδιο α οτελείται α ό διάφορες θεωρητικές α όψεις της κοινωνιολογίας των φύλων και των σύγχρονων

μελετών για το φύλο σύμφωνα με τις ο οίες οι διαφορές και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων είναι το α οτέλεσμα

κοινωνικών ρακτικών και όχι το α οτέλεσμα βιολογικών αραγόντων Τα ζητήματα ισότητας των φύλων δεν

αφορούν μόνο τις γυναίκες οι ολιτικές για την ισότητα και τα μέτρα για τη μείωση της ανισότητας των φύλων

ε ιβάλλονται ως κοινωνικός θεσμός και λαμβάνουν υ όψη τους αρνητικούς αράγοντες ου ε ηρεάζουν τόσο

τις γυναίκες όσο και τους άνδρες

Το εγχειρίδιο αρέχει

• μεθοδολογικές συστάσεις σχετικά με τον τρό ο αντιμετώ ισης της ισότητας ανισότητας των φύλων

και των σχετικών θεμάτων και ώς να ενσωματωθούν σε άλλα θέματα  

• εννοιολογικό λαίσιο για την αντιμετώ ιση της ισότητας των φύλων και μια σύντομη ε ισκό ηση των

στερεοτύ ων και των ρόλων τους στις αντίστοιχες μελέτες  

• ρακτικές ροτάσεις σχετικά με την αντιμετώ ιση διαφορετικών ζητημάτων φύλου στη στοιχειώδη και

ανώτερη εκ αίδευση αρέχοντας μελέτες ερι τώσεων και έρευνες Ε ίσης τρό ους ενσωμάτωσης

της ισότητας των φύλων σε άλλα θέματα  

• Ένα συμ ληρωματικό Παράρτημά του έχει δημοσιευτεί ως άρθρο στην Εσθονία και άλλα υλικά ου

μ ορούν να ε ιλεγούν κατά την ροετοιμασία των μαθημάτων ή σε εκ αιδεύσεις  

Καινοτομία
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ς ε ί το λείστον η κοινωνική έρευνα και οι στατιστικές έρευνες στην Εσθονία έχουν χρησιμο οιήσει το φύλο ως

κοινωνικο δημογραφικό χαρακτηριστικό χωρίς να εξετάζουν τις ε ιρροές του υφιστάμενου συστήματος φύλου

ρόλοι φύλου στερεότυ α φύλου ιδεολογία φύλου σχέσεις φύλου κ λ ου ροκαλεί ανισότητες στην

οικονομία την ολιτική την υγεία κ λ

Έτσι αυτό το εγχειρίδιο βλέ ει το φύλο ως κοινωνική κατασκευή

Αυτό το υλικό δημιουργήθηκε μετά α ό ανατροφοδότηση ότι τα εγχειρίδια των κοινωνικών ε ιστημών δεν

ε ικεντρώνονται στο εάν και ώς θα μ ορούσαν να συζητηθούν θέματα ισότητας των φύλων κατά την ανάλυση

εικονογραφήσεων ή κατά την υ οβολή ερωτήσεων

Ρίσκο νέες ανακαλύψεις στην έρευνα για τα φύλα νέα σχολικά ρογράμματα σ ουδών

Δυνατότητα μεταφοράς το εγχειρίδιο είναι στα Εσθονικά και θα μ ορούσε να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες εάν
χρειαστεί και ε ιτρέ εται 

 



Καλή Πρακτική 15: Παιγνιώδης προσέγγιση για παιδιά: μαθαίνω 

παίζοντας. 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ

Ίδρυμα σε συνεργασία με το

Συγγραφέας

Γλώσσα Ιταλικά

Χώρα εριοχή Ιταλία Φριούλι Βενετία Τζούλια Τριέστε
Έτος εφαρμογής και διάρκεια Α ό το
Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Το έργο στοχεύει να αρέμβει σε αιδιά μικρής ηλικίας όταν αρχίζουν να σχηματίζονται οι ρώτες
ολιτιστικές ε οιθήσεις σχετικά με το φύλο

• Το έργο ροτείνει τη χρήση ενός ε ιτρα έζιου αιχνιδιού με κάρτες υ ομνημάτων αιχνίδια ρόλων και

αραμύθια για στερεοτυ ικούς ρόλους φύλου αμοιβαίο σεβασμό μη βίαιη ε ίλυση συγκρούσεων σε
δια ροσω ικές σχέσεις και έμφυλη βία Το αιχνίδι α αιτεί τη συμμετοχή ενός ενήλικα χειριστή ή
γονέα ως ειδικό ικανό να διευκολύνει τη ροή του αιχνιδιού και την ενημέρωση

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Προλη τική ροσέγγιση όχι άμεσα για την έμφυλη βία αλλά την οικιλομορφία των φύλων

• Πολιτιστικός αντίκτυ ος τόσο στα αιδιά όσο και στους ε αγγελματίες του χώρου

• Μέθοδος αιγνιώδους μάθησης

Ομάδα στόχος Παιδιά χρόνων

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

• Σωματική βία  

• Σεξουαλική βία  

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

• Ε ίσημη εκ αίδευση μάθηση

• Καμ άνια Δημόσια εκ αιδευτική καμ άνια

• Συμ ερίληψη ηγών

• Οδηγίες για εκ αιδευτικούς και γονείς

• Παιχνίδι

Μεθοδολογία θεωρίες

• Παιγνιώδης μάθηση

• Προσέγγιση με βάση την εμ ειρία και την ενεργό μάθηση

• Βασισμένη στην ψυχολογική ροσέγγιση και τις μελέτες για την έμφυλη βία του

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

• Υψηλή για την έκδοση οικιακής χρήσης κυκλοφορεί α ό το

• Μέτρια για τη σχολική έκδοση το αιχνίδι διανέμεται στα σχολεία μόνο όταν συνοδεύεται α ό την

ροκαταρκτική εκ αίδευση των εκ αιδευτικών Το κόστος ε ομένως εξυ ηρετεί την κάλυψη των

εκ αιδεύσεων καθώς και τις αρεμβάσεις

Ρίσκο

• Μέτριο Συνιστάται η ροκαταρκτική εκ αίδευση εκ αιδευτικών και ενηλίκων Εάν όχι ο κίνδυνος είναι

ότι ο ενήλικας μεταφέρει ασυνείδητα τα δικά του στερεότυ α και ροκαταλήψεις

Συστάσεις και μαθήματα

• Συνιστάται η ροκαταρκτική εκ αίδευση εκ αιδευτικών και ενηλίκων

Πολλοί εκ αιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εκ αίδευσης συνειδητο οιούν τις ροκαταλήψεις τους τις ο οίες

έχουν εράσει ασυνείδητα Η χρήση του αιχνιδιού ήταν ε ομένως χρήσιμη σε αυτούς ρώτα

Δυνατότητα μεταφοράς

Εύκολη μεταφορά σε ε ί εδο ΕΕ μέσω μετάφρασης

https://giocodelrispetto.org/
https://giocodelrispetto.org/
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Καλή Πρακτική 16: Η διαφορετικότητα μαθαίνεται στο σχολείο. 

ΤΙΤΛΟΣ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ίδρυμα Νη ιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο του

Συγγραφέας Διάφοροι

Γλώσσα Ιταλικά

Χώρα εριοχή Ιταλία Λομβαρδία Σερένιο

Έτος εφαρμογής και διάρκεια η έκδοση η έκδοση

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Το έργο στοχεύει στην ροώθηση της αναγνώρισης και την ενίσχυση των διαφορών μεταξύ των φύλων

ανάμεσα σε μαθητές με ιδιαίτερη ροσοχή σε θέματα ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην

οικογένεια στην αγορά εργασίας στην κοινωνία

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Το έργο ροτείνει συναντήσεις με καθηγητές και γονείς και την ραγματο οίηση δραστηριοτήτων με

μαθητές των εμ λεκόμενων τάξεων

• Η εκ αίδευση ραγματο οιείται α ό έναν ειδικό στην αιδαγωγική του φύλου υ οστηριζόμενο α ό

έναν εκ αιδευτή

• Οι αρεμβάσεις με ενήλικες εστιάζουν στην εκ αίδευση και την ευαισθητο οίηση σε θέματα ίσων

ευκαιριών στην εργασία και στο να κάνουν τους γονείς και τους δασκάλους να αναλογιστούν τον

σημαντικό ρόλο ου μ ορούν να έχουν στην ανά τυξη συμ εριφοράς και ροσανατολισμού στις

μελλοντικές ε ιλογές των νέων γενεών με ιδιαίτερη ροσοχή στα διάφορα θέματα των δύο φύλων

• Οι διαμορφωτικές συναντήσεις με τους μαθητές θέτουν τα θεμέλια της ειραματικής δραστηριότητας
των διαδρομών ευαισθητο οίησης ίσων ευκαιριών και συμβάλλουν στη δημιουργία ρωτότυ ων
μαθησιακών διαδρομών ου μοιράζονται στην ομάδα  

Ομάδα στόχος

Μαθητές και άνω

• Γονείς

•  Δασκάλοι και καθηγητές

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

• Σωματική βία  

• Σεξουαλική βία  

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

• Ε ίσημη εκ αίδευση μάθηση

• Συμ ερίληψη ηγών

Ιστοσελίδα

• Οδηγίες για δασκάλους και γονείς

Μεθοδολογία θεωρίες

• Εκ αίδευση για εκ αιδευτικούς υ άρχουν συναντήσεις ωρών η καθεμία

• Η συμμετοχή των εκ αιδευτικών θεωρείται στρατηγική διότι ε ιτρέ ει την ανα αραγωγή της

ρωτοβουλίας μετά το τέλος του έργου με σκο ό να γίνει συστημική στο λαίσιο της

εκ αιδευτικής ροσφοράς

• Οι δύο ρώτες συναντήσεις ροετοιμάζουν τους εκ αιδευτικούς για το θέμα των ίσων

ευκαιριών και των στερεοτύ ων των φύλων αυξάνοντας την ευαισθητο οίησή τους και

βοηθώντας τους να εντο ίσουν ιθανούς δεσμούς με τα ρογράμματα σ ουδών

• Η η συνάντηση είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση του μαθήματος και σε ροτάσεις

μεταφοράς στο λαίσιο της δραστηριότητας του Ινστιτούτου

• Εκ αίδευση για Γονείς α ευθύνεται σε γονείς αιδιών ρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκ αίδευσης με συναντήσεις ωρών η καθεμία
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• Η η συνάντηση είναι αφιερωμένη στην εκ αίδευση και την ευαισθητο οίηση των γονέων στο

διαμοιρασμο της εργασίας και της έννοιας της ανδρικής και γυναικείας ταυτότητας με ιδιαίτερη

ροσοχή στις συνεχιζόμενες αλλαγές στα οικογενειακά μοντέλα και τους ρόλους στη σύγχρονη

κοινωνία

• Η η συνάντηση ροορίζεται για διαμοιρασμό των εριεχομένων ου έχουν μάθει και για μια

συνολική αξιολόγηση της ορείας

• Εκ αίδευση για μαθητές ετών ετών και άνω των ετών

• Πραγματο οιούνται συναντήσεις των ωρών η καθεμία κατά τις σχολικές ώρες

• Το εριεχόμενο των συναντήσεων ροσδιορίζεται σε συνεργασία με τους καθηγητές σχετικά

με τα θέματα ου εξετάζονται κατά τη διάρκεια της εκ αίδευσης με εκ αιδευτικούς και γονείς

Σε κάθε ερί τωση το θέμα της εργασίας και των ίσων ευκαιριών έχει κεντρική σημασία

• Οι συναντήσεις βασίζονται σε ενεργές διδακτικές μεθοδολογίες με την άμεση συμμετοχή

μαθητών ροκειμένου να διευκολυνθούν στην καλύτερη έκφραση ξεκινώντας α ό τις δικές

τους εμ ειρίες ή ένα ροβληματισμό για τον εαυτό τους χωρίς ορισμούς και στερεότυ α

φύλου

Δραστηριότητες

• το αιχνίδι και η ανάληψη ρόλων

• εριγραφή της ραγματικότητας κά οιου το έργο της μητέρας ή και του ατέρα η κατανομή του

φορτίου φροντίδας στην οικογένεια

• αντι αράθεση και διάλογος με ενήλικες ή συνομηλίκους χρησιμο οιώντας τη συνέντευξη ως αιχνίδι

• ατομική ανατροφοδότηση ερωτηματολόγια

•   ομαδική έρευνα

• η κατάθεση του Συμβούλου Ισότητας

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

• τα αιδιά και οι μαθητές μαθαίνουν για τις διακρίσεις και τις ανισότητες των φύλων σε το ικό και

αγκόσμιο ε ί εδο

• ενεργή συμμετοχή των ενηλίκων δάσκαλοι και γονείς

• ενθαρρύνει μια κριτική ανάλυση των στερεοτύ ων των φύλων σε όλους τους τομείς κοινωνία αγορά

εργασίας

• να ροωθήσει ολιτιστική αλλαγή στις αντιλήψεις της κοινωνίας

Ρίσκο Χαμηλό

Δυνατότητα μεταφοράς

• Υψηλές δυνατότητες μεταφοράς σε ε ί εδο ΕΕ

• Υψηλή δυνατότητα ροσαρμογής για αιδιά ηλικίας ετών

Περισσότερες ληροφορίες  

 

https://www.impariascuola.it/percorso/formazione


Καλή Πρακτική 17: Τράπεζα φιλίας 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΙΛΙΑΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας κλινικός ψυχολόγος

Γλώσσα Ρουμάνικα

Χώρα εριοχή Ρουμανία Κομητεία του Κραϊόβα

Έτος εφαρμογής και διάρκεια στο μάθημα της αγωγής του ολίτη

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Η τρά εζα φιλίας είναι μια τεχνική για την ε ίλυση μιας κατάστασης συγκρούσεων ου μ ορεί να

οδηγήσει σε βία μέσω της ε ικοινωνίας και της ανά τυξης της εμ ιστοσύνης στις δυνάμεις κά οιου

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Οι τρά εζες λειτουργούν ως νησιά καλής ε ικοινωνίας ή οάσεις αυτο ε οίθησης ό ου έχουν

ρόσβαση τα αιδιά σε μια ροβληματική κατάσταση

• Α λά το αιδί ου αντιμετω ίζει μια ροβληματική κατάσταση κάθεται στην τρά εζα όταν
αντιμετω ίζει ρόβλημα δυσκολία ή σύγκρουση για την ο οία δεν έχει λύση Στην ραγματικότητα
αυτό είναι ένα βασικό σημείο η ρώτη φάση ε ίλυσης μιας σύγκρουσης αναγνωρίζοντας την ύ αρξη

ενός ροβλήματος για την α οφυγή μιας βίαιης εκδήλωσης

Ομάδα στόχος Μαθητές χρονών

Ε αγγελματίες καθηγητές

Για ρόληψη

Σωματικής βίας

Ψυχολογικής βίας

Δομή αρέμβασης

Ε ίσημη εκ αίδευση

Εκ αίδευση σε μαθητές χρονών

Καμ άνιες Δημόσιες εκ αιδευτικές εκστρατείες

Οι όροι εριλαμβάνουν οδηγίες αφίσες

Για να χρησιμο οιήσετε ή να εφαρμόσετε αυτήν την καμ άνια

Οδηγίες

Εφαρμογές

Άλλο τις τρά εζες των μαθητών στην τάξη

Μεθοδολογία θεωρίες

Οι τρά εζες φιλίας σε αριθμό α ό δύο έως έντε ή κατά ε ιλογή είναι διακοσμημένες α ό τους μαθητές όσο

το δυνατόν ιο δημιουργικά

Οι τρά εζες λειτουργούν ως νησιά καλής ε ικοινωνίας ή οάσεις αυτο ε οίθησης ό ου έχουν ρόσβαση τα

αιδιά σε μια ροβληματική κατάσταση

Α λά το αιδί ου αντιμετω ίζει μια ροβληματική κατάσταση κάθεται στην τρά εζα όταν αντιμετω ίζει

ρόβλημα δυσκολία ή σύγκρουση για την ο οία δεν έχει λύση Στην ραγματικότητα αυτό είναι ένα βασικό

σημείο η ρώτη φάση ε ίλυσης μιας σύγκρουσης αναγνωρίζοντας την ύ αρξη ενός ροβλήματος για την

α οφυγή μιας βίαιης εκδήλωσης

Ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει το αιδί να μιλήσει για το ρόβλημα ου αντιμετω ίζει και για τα συναισθήματά του

Μέσω της ε ικοινωνίας μ ορούν να βρεθούν λύσεις στα ροβλήματα ου αντιμετω ίζουν οι μαθητές βοηθώντας

τους να λύσουν το ρόβλημα χωρίς βία

Ταυτόχρονα με τη δημιουργία των τρα εζών ραγματο οιείται ένα ρόγραμμα κατάρτισης για εκ αιδευτικούς

και μαθητές στο σχολείο κριτήρια ε ιλογής βάσει συστατικών ε ιστολών και συστάσεων ή σε εθελοντική βάση

σεβασμός στην ισότητα των φύλων κορίτσι και αγόρι οικιλομορφία μειονότητες με διάφορες ανα ηρίες κλ

Στη διαμεσολάβηση συγκρούσεων με ρακτικό ρόγραμμα σ ουδών εφαρμογής αυτογνωσία διασύνδεση

τεχνικές ε ικοινωνίας τεχνικές ε ίλυσης συγκρούσεων και δια ραγματεύσεων λήψη α οφάσεων

συναισθηματική νοημοσύνη

Καινοτομία



Καλές ρακτικές

Οι μαθητές ενθαρρύνονται να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους α ό ολύ μικρή ηλικία για να καταλάβουν τι

τους ροκαλεί την ε ιθετικότητα Μαθαίνουν μέσω αιχνιδιού μέσω ε ικοινωνίας και μ ορούν να ανα τύξουν

τη συναισθηματική τους νοημοσύνη α ό ολύ νεαρή ηλικία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Οι συμμετέχοντες στο εκ αιδευτικό ρόγραμμα γίνονται η βάση για την ε ίλυση συγκρούσεων και τη

διαμεσολάβηση καταστάσεων βίας εκφοβισμού Ο αντίκτυ ος του ρογράμματος αρακολουθείται μετρώντας

τη συχνότητα των ράξεων βίας εκφοβισμού τον αριθμό των συμμετεχόντων το βαθμό ικανο οίησης και

χρησιμότητας στο ε ί εδο των δικαιούχων

Ρίσκο Χαμηλό

Συστάσεις και μαθήματα Η μέθοδος μ ορεί να χρησιμο οιηθεί σε όλα τα σχολεία

Δυνατότητα μεταφοράς Η τεχνική έχει υψηλό βαθμό μεταφοράς μ ορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές α ό άλλες

χώρες

Περισσότερες ληροφορίες Στην Κραϊόβα εφαρμόστηκε σε ολλά σχολεία για ερίοδο ενός έτους οι
ε αγγελματίες ήταν καθηγητές και χρησιμο οίησαν αυτήν την τεχνική κατά το μάθημα της αγωγής του ολίτη

 



Καλή Πρακτική 18: Μέθοδοι διαχείρισης περιπτώσεων 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤ ΣΕ Ν

Ίδρυμα

Συγγραφέας κλινικός ψυχολόγος

Γλώσσα Ρουμάνικα

Χώρα εριοχή Ρουμανία Κομητεία του Κραϊόβα

Έτος εφαρμογής και διάρκεια α ό το μέχρι σήμερα

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Προσδιορισμός αναφορά αρχική αξιολόγηση και ε ισήμανση ερι τώσεων θυμάτων βίας

• Λε τομερής αξιολόγηση εριεκτική και ολυδιάστατη κατάσταση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας

και των οικογενειών τους και του φερόμενου αραβάτη δράστη

• Υ ηρεσίες ρογραμματισμού και εξειδικευμένη υ οστήριξη και άλλες αρεμβάσεις για την

α οκατάσταση θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας συμ εριλαμβανομένων οικογενειακών υ ηρεσιών ή

αρεμβάσεων

• Παροχή υ ηρεσιών και αρεμβάσεων υ οστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και

οικογενειών στην α όκτηση και χρήση των α αραίτητων υ ηρεσιών κατά ερί τωση δικαστικών

διαδικασιών

• Παρακολούθηση και εριοδική ε ανεκτίμηση της ροόδου των α οφάσεων και των εξειδικευμένων

αρεμβάσεων

• Το τελικό στάδιο της υ ηρεσίας και των εξειδικευμένων αρεμβάσεων στις αρακολουθήσεις και λήξη

μετά την υ ηρεσία

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Αντιμετώ ιση ερι τώσεων βίας μέσω μιας διε ιστημονικής ομάδας ειδικών

• Εξατομικευμένα σχέδια αρέμβασης για κάθε μεμονωμένη ερί τωση

• Αρχική και λε τομερής αξιολόγηση των ερι τώσεων α ό ομάδες ειδικών ου ενεργούν με την

υ οστήριξη της το ικής κοινότητας

• Παρακολούθηση της συμμόρφωσης των σχεδίων αρέμβασης α ό τον διαχειριστή της υ όθεσης

• Παροχή υ ηρεσιών ενδυνάμωσης α οκατάστασης μέσω των σχεδίων αρέμβασης

• Ο διαχειριστής υ οθέσεων μ ορεί να τρο ο οιήσει τα σχέδια αρέμβασης σε ερί τωση βίας ρος
όφελος του αιδιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

Ομάδα στόχος μαθητές νη ιαγωγείο ε αγγελματίες γονείς

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

• Σωματική βία  

• Σεξουαλική βία 

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Μεθοδολογία θεωρίες

• Η διε ιστημονική και διοργανική ομάδα συμμετέχει τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην αροχή

εξειδικευμένων υ ηρεσιών Δεν υ άρχει τυ ο οιημένος τρό ος για τη σύνθεση της ομάδας με βάση

τους στόχους αξιολόγηση ή αρέμβαση αλλά υ άρχουν αρκετές κατηγορίες ε αγγελματιών ου

α οτελούν μέρος της υ οχρεωτικής ελάχιστης σύνθεσής της

• Κοινωνικός λειτουργός ο ο οίος είναι συνήθως ο υ εύθυνος της υ όθεσης εάν έχει την α αραίτητη

εκ αίδευση

• Ψυχολόγος συνήθως σε εξειδικευμένο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Βοήθειας και

Προστασίας Παιδιών

• Γιατρός συνήθως δραστηριο οιείται σε εξειδικευμένη υ ηρεσία ειδικός γυναικολογίας

μαιευτικής ψυχιατρικής κ λ

• Αστυνομικός Ανάλογα με τον τύ ο της υ όθεσης ενδέχεται να συνεργαστεί με έναν ή ερισσότερους

αστυνομικούς α ό τις ακόλουθες δομές οινικές έρευνες δημόσια τάξη αστυνομία και αστυνομικά

τμήματα ανάλυση ρόληψη και έρευνα έρευνα και κατα ολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και

αστυνομικός ου είναι διορισμένο μέλος της Ε ιτρο ής για την Προστασία του Παιδιού



Καλές ρακτικές

• Δικηγόρος συνήθως ο δικηγόρος ου ανήκει στη

• Εκτός α ό τα μέλη της ομάδας μ ορούμε να εμ λέξουμε και άλλους ε αγγελματίες δασκάλους

εγκληματίες θερα ευτές αξιωματικούς της αστυνομίας δικηγόροι ιερείς

Βασισμένη σε λε τομερή έκθεση αξιολόγησης ο υ εύθυνος της υ όθεσης εκ ονεί σχέδιο α οκατάστασης ή και

κοινωνική ε ανένταξη για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας Το σχέδιο εκ ονείται σε συνεργασία με τη

διε ιστημονική ομάδα Οι υ ηρεσίες σε αυτό το σχέδιο α ευθύνονται τόσο σε ενήλικα θύματα ενδοοικογενειακής

βίας όσο και στην οικογένεια και σε φερόμενους αραβάτες

Καινοτομία

Η μέθοδος διαχείρισης υ οθέσεων για το αιδί θύμα μιας μορφής βίας είναι η ρώτη μέθοδος εργασίας ου

αρέχεται α ό το νομικό λαίσιο στη Ρουμανία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η μέθοδος διαχείρισης υ οθέσεων είναι η ιο συχνά χρησιμο οιούμενη μέθοδος αρέμβασης σε καταστάσεις

ενδοοικογενειακής βίας λόγω της διε ιστημονικής ροσέγγισης

Ρίσκο Χαμηλό

Δυνατότητα μεταφοράς Η τεχνική έχει υψηλό βαθμό μεταφοράς μ ορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές α ό άλλες
χώρες 

 



Καλή Πρακτική 19: Αυτοπεποίθηση 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ

Ίδρυμα

Συγγραφέας κλινικός ψυχολόγος

Γλώσσα Ρουμάνικα

Χώρα εριοχή Ρουμανία Κομητεία του Κραϊόβα

Έτος εφαρμογής και διάρκεια α ό το για μήνες

Για ερισσότερες ληροφορίες Ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη για την ε ίλυση συγκρούσεων στη ζωή τους

χωρίς βία

• συναισθηματική ανά τυξη μαθητών ανά τυξη δεξιοτήτων ε ικοινωνίας

• ανά τυξη της ικανότητας διαχείρισης του ελέγχου των συναισθημάτων

• κατανόηση των συνε ειών των ράξεων βίας και της διαχείρισής τους

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• οι μαθητές γίνονται ιο σίγουροι για τις δυνατότητές τους

• αυξάνει την ικανότητα διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων

• βελτιώνονται οι δεξιότητες ε ικοινωνίας

• το ε ιθετικό δυναμικό των μαθητών μειώνεται

Ομάδα στόχος Μαθητές χρονών ε αγγελματίες

Για ρόληψη μορφές βίας με βάση το Ευρω αϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές μορφές βίας δεν συμβαίνουν άντα μεμονωμένα και σε ολλές ερι τώσεις συμβαίνουν

ταυτόχρονα και ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης

• Ε ίσημη εκ αίδευση

• Εκ αίδευση σε μαθητές χρονών

• Καμ άνιες Δημόσιες εκ αιδευτικές εκστρατείες

• Οι όροι εριλαμβάνουν οδηγίες αφίσες

• Για να χρησιμο οιήσετε ή να εφαρμόσετε αυτήν την καμ άνια

• Οδηγίες

• Εφαρμογές

Μεθοδολογία θεωρίες

• Οι μαθητές με ιθανή ε ιθετικότητα και ου έχουν βίαιες εκδηλώσεις συμμετέχουν σε διαδραστικά

μαθήματα διαμεσολάβησης συγκρούσεων ου σχετίζονται με το ε ί εδο ανά τυξής τους μέσω των

ακόλουθων μεθόδων

• Ομαδικές ασκήσεις αυτογνωσίας και αύξηση της αυτο ε οίθησης η έλλειψη εμ ιστοσύνης

και η κοινωνική εριθωριο οίηση μ ορούν να οδηγήσουν σε ε ιθετικές συμ εριφορές και

βίαιες εκδηλώσεις

• Υ όδυση ρόλων για έκφραση συναισθημάτων

• Τεχνικές αρουσίασης μέσω των ο οίων τα αιδιά μαθαίνουν να συσχετίζονται με τους

άλλους και να γνωρίζονται καλύτερα

• Δημιουργικότητα μέσω της τέχνης καταστολή ε ιθετικών συμ εριφορών μέσω της

ζωγραφικής

• Η συμμετοχή στα μαθήματα γίνεται σε ομάδες συμμετεχόντων της ίδιας ηλικίας αγόρια και κορίτσια

• Τα μαθήματα καθοδηγούνται α ό σχολικούς συμβούλους και καθηγητές εκ αιδευμένους να εργάζονται

με δυνητικά ε ιθετικά αιδιά

Καινοτομία

Το ε ίκεντρο είναι η ε ικοινωνία και η κατανόηση η ανά τυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

ό ως αυτογνωσία ε ιθετικότητα αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων ενσυναίσθηση και βοήθεια



Καλές ρακτικές

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η χρήση αυτών των μεθόδων ροσω ικής ανά τυξης έχει μακρο ρόθεσμη ε ίδραση Αυξάνουν το βαθμό

αυτο ε οίθησης και μειώνουν συστηματικά το ε ιθετικό δυναμικό Οι μαθητές ανα τύσσουν ε ιθετικές

συμ εριφορές ε ειδή αισθάνονται αυτο ε οίθηση στη δύναμή τους και ολλές φορές αισθάνονται

αρεξηγημένοι

Ρίσκο Χαμηλό

Δυνατότητα μεταφοράς

Η τεχνική έχει υψηλό βαθμό μεταφοράς μ ορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές α ό άλλες χώρες

Περισσότερες ληροφορίες

Το υ οστήριξε την καμ άνια

Το υλικό της καμ άνιας είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο



 Ηλικίες 13-16  

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 1: Η εικόνα της οικογένειας μέσω της Disney 

ΤΙΤΛΟΣ Η ΕΙΚΟΝΑ Της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Να εντο ιστούν αξίες ου σχετίζονται με άντρες και γυναίκες

• Να αναλυθούν οι σχέσεις ου ανα τύσσονται ανάμεσα σε γονείς και αιδιά

• Να ανα τυχθεί ένα κοινό διερευνητικό ρωτόκολλο για αρακολούθηση ταινιών

• Να γίνει κατανοητός ο τρό ος με τον ο οίο οι μαθητές αντιλαμβάνονται τον τρό ο λειτουργίας των
ενδοοικογενειακών σχέσεων καθώς και της ισότητας των φύλων

• Να αντιληφθούν οι μαθητές την αρουσία στερεοτύ ων ου αφορούν το φύλο στον κινηματογράφο

• Να ανα τυχθεί μαθησιακό εριεχόμενο ου να ε ιτρέ ει τη διαθεματική εφαρμογή του στο
αναλυτικό ρόγραμμα

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Ε ιτρέ ει την αλλαγή συμ εριφορών και αξιών ώστε να ροωθηθεί η ισότητα στην οικογένεια
Ε ιτρέ ει ε ίσης την εφαρμογή σε τομείς ό ως

• Η εικόνα της οικογένειας και οι σχέσεις στο σ ίτι

• Εκ αίδευση στα μέσα και ενσωμάτωση σε βασικές δεξιότητες

• Στερεότυ α σε θέματα φύλου ου υ άρχουν στον κινηματογράφο και την καθημερινή μας ζωή 

Ομάδα στόχος μαθητές νη ιαγωγείο ε αγγελματίες δημόσιο γονείς κ α
Μαθητές ετών
Για ρόληψη είδη βίας

o Φυσική βία

▪ Σεξουαλική βία

▪ Ψυχολογική βία
o Οικονομική βία

Οι μορφές αυτές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ιθανότατα κά οιες α ό αυτές να συμβαίνουν
αράλληλα και να ενισχύει η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

● Ε ίσημη Ε ιμόρφωση Εκ αίδευση

● Ε ιμόρφωση ροσφέρθηκε α ό

● Εκστρατεία Εκστρατεία δημόσιας εκ αίδευσης

● Πόροι εριλαμβάνουν ιστοσελίδα κατευθυντήριες γραμμές αφίσα

● Για να αξιο οιήσεις ή να εφαρμόσεις αυτή την εκστρατεία

● Κατευθυντήριες γραμμές

● Διαδικτυακό μάθημα

● Παιχνίδι

● Εργαστήριο

● Εφαρμογή

● Όλα τα ιο άνω

▪ Άλλο Εκ αιδευτική ιστοσελίδα  
Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας Για αράδειγμα αν αφορά
ε ιμόρφωση να γίνεται αναφορά στις δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και στη θεωρία στην ο οία θα
βασίζεται βασιζόμενη στο μαθησιακό μοντέλο και την ροτεινόμενη ρακτική
Καινοτομία
Αξιο οίηση Νέων Τεχνολογιών



Καλές ρακτικές

Διαχρονικότητα της εφαρμογής
Υψηλή λόγω της χαμηλής ανάγκης για ε ιμόρφωση
Ρίσκα
Συστάσεις και μαθήματα
Δυνατότητα μεταφοράς
Μ ορεί να μεταφερθεί σε κάθε εκ αιδευτικό κέντρο
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

 

https://mmtnezcastro.wixsite.com/lafamiliaendisney/alumnado


Καλή Πρακτική 2: Μη χαθείτε, χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει αγάπη 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΗ ΧΑΘΕΙΤΕ Χ ΡΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΠΗ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ο κύριος στόχος είναι η εκμάθηση της έγκαιρης αναγνώρισης συμ εριφορών ου μ ορεί να αφορούν

αρχικά στάδια της έμφυλης βίας καθώς και την καλλιέργεια στάσεων ου ροωθούν τη στήριξη ρος τα

κορίτσια ώστε να α οφευχθεί η σε δεύτερο βαθμό θυματο οίηςή τους καθώς και η στήριξη ή και

αναγνώριση του γεγονότος α ό τον θύτη

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Υψηλής Ε ί τωσης Προσβλέ ει στην αλλαγή στάσεων αντιλήψεων και συμ εριφορών στους εφήβους
ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να εκδηλωθεί έμφυλη βία σε σχέσεις

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α
Μαθητές
Για ρόληψη είδη βίας

▪ Σωματική βία

● Σεξουαλική βία

▪ Ψυχολογική βία

● Οικονομική βία
Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

● Μόρφωση Εκ αίδευση

● Ε ιμόρφωση έγινε στους

● Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

● Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

● Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

▪ Κατευθυντήριες γραμμές

● Διαδικτυακό σεμινάριο

● Παιχνίδι

● Εργαστήριο

● Εφαρμογή

● Όλα τα ιο άνω

▪ Εφαρμογή

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά
ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Εκ αιδευτικό μοντέλο για την ισότητα μέσω μιας ροσέγγισης για τα ανθρώ ινα δικαιώματα
Καινοτομία
Διαχρονικότητα της εφαρμογής
Υψυλό αντίκτυο εξαιτίας του χαμηλού κόστους και της ε ιμόρφωσης ου α αιτείται
Ρίσκα Χαμηλό



Καλές ρακτικές

Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς
Το υλικό μ ορεί να αξιο οιηθεί σε κάθε εκ αιδευτικό κέντρο Το ρόγραμμα είναι δομημένο σε ξεχωριστές
συναντήσεις ώστε να γίνεται εύκολη εφαρμογή του
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

 



Καλή Πρακτική 3: Η λέσχη της συμβίωσης 

ΤΙΤΛΟΣ Η ΛΕΣΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΙ ΣΗΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Η Λέσχη της Συμβίωσης γεννήθηκε ως α άντηση σε μια ανάγκη τη βελτίωση της σχολικής ζωής α ό μια
μη ειθαρχική αντιδραστική ροσέγγιση σε μια συμμετοχική και ρολη τική Για να το κάνουμε
αυτό ξεκινήσαμε α ό το ρόγραμμα ου ανα τύξαμε στο δίκτυο της
Μαδρίτης και ραγματο οιήσαμε μια μεταρρύθμιση του σχεδίου συνύ αρξης

ου καθοδηγείται ε ίσης α ό ένα έργο ου συνίστατο στη δημιουργία τεσσάρων λεσχών
α οφοίτων ου εργάζονται στη δεξίωση την ένταξη την ισότητα και την ρόληψη της αρενόχλησης
του διαδικτυακού εκφοβισμού και της βίας λόγω φύλου

● Η Λέσχη Καλωσορίσματος μαθητές ενσωματώνουν βοηθούς οι ο οίοι έχουν ροτίμηση στην

ενσωμάτωση συνύ αρξη και θετική αντιμετώ ιση ανάμεσα σε όλους

● Η Εικονική Λέσχη μαθητές ως εικονικοί βοηθοί οι ο οίοι συνεργάζονται με τους συνεργάτες ώστε να
γίνεται ασφαλή χρήση ψηφιακών και κοινωνικών δικτύων

● Η Λέσχη της Διαφορετικότητας μαθητές σε ρόλο ροωθητών βοηθών οι ο οίοι ενθαρρύτουν τη
διαφορετικότητα και δρουν ρολη τικά ενάντια σε ερι τώσεις έμφυλης βίας

● Η Λέσχη της Ειρήνης μαθητές ως ενδιάμεσοι βοηθοί οι ο οίοι ενθαρρύνουν το διάλογο τη

συνεργασία και την ειρηνική ε ίλυση συγκρούσεων

● Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Μαθητές ως ενεργά μέλη της εφαρμογής

● Α όκτηση δεξιοτήτων ζωής οι ο οίες βελτιώνουν τις ροσω ικές δεξιότητες και είναι χρήσιμες για όλη
μας τη ζωή

● Βελτίωση της δυνατότητας ε ίλυσης ροβλημάτων και μείωση της ιθανότητας εκδήλωσης βίαιης
συμ εριφοράς

● Βελτίωση της σχολικής ζωής μέσω ανά τυξης σεβασμού και ανεκτικότητας

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α
Μαθητές
Για ρόληψη είδη βίας

● Σωματική βία

● Σεξουαλική βία

● Ψυχολογική βία

● Οικονομική βία
Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

● Μόρφωση Εκ αίδευση

● Ε ιμόρφωση έγινε στους

● Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

● Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

● Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

● Κατευθυντήριες γραμμές

● Διαδικτυακό σεμινάριο

● Παιχνίδι



Καλές ρακτικές

● Εργαστήριο

● Εφαρμογή

● Όλα τα ιο άνω

▪ Άλλο Συμβουλευτικές Ομάδες

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά
ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

✔ Θεωρητική και συμμετοχική μάθηση Μάθε να μαθαίνεις

✔ ✔ Εκ αίδευση για ισότητα α ό μια ροσέγγιση για τα ανθρώ ινα δικαιώματα
Καινοτομία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Ρίσκα

Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς
Α αιτεί ε ιμόρφωση μαθητών και αλληλε ίδραση με εκ αιδευτικούς
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivenciaescolar/recursos
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es/
http://www.copmadrid.org/webcopm/recursos/CiberbullyingB.pdf


Καλή Πρακτική 4: Οδηγός Θετικών Σχέσεων 

ΤΙΤΛΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΤΙΚ Ν ΣΧΕΣΕ Ν

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής
Ο στόχος είναι η εκμάθηση αλλά και διδασκαλία της αναγνώρισης της έμφυλης βίας και ώς να τη διαχωρίσεις α ό
το συναίσθημα αγά η σε μια σχέση Αν καταφέρουμε να διαχωρίσουμε την αγά η α ό τη βία θα μ ορέσουμε
να μάθουμε ώς να α οτρέ ουμε αρνητικές συμ εριφορές και ώς να βελτιώσουμε τις σχέσεις ενός ζευγαριού
ώστε να είναι υγιείς και για τους δύο
Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη
Έφηβοι και γονείς α οκτούν γνώση ώστε να μ ορούν να αναγνωρίσουν την έμφυλη βία 

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α
Μαθητές

Για ρόληψη είδη βίας

▪ Σωματική βία

● Σεξουαλική βία

▪ Ψυχολογική βία

● Οικονομική βία
Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

● Μόρφωση Εκ αίδευση

● Ε ιμόρφωση έγινε στους

● Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

● Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

● Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

▪ Κατευθυντήριες γραμμές

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά
ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

● Βασίζεται στη θεωρία του Κύκλου της Βίας της και χωρίζεται σε στάδια το στάδιο της

συσσώρευσης το στάδιο της ε ιτήρησης ε ο τείας το στάδιο της Έκρηξης το στάδιο της μετάνοιας το
στάδιο των ροσω ικών ε ιδιώξεων και το στάδιο του μήνα του μέλιτος  

● Ο κύκλος αυτός βασίζεται στην κυριαρχία και χειρισμό του θύματος και α οτρέ ει τις γυναίκες α ό το
να ξεφύγουν ή να καταγγείλουν τη βία Με τον τρό ο αυτό η συγκεκριμένη καλή ρακτική έχει στόχο να
βοηθήσει στην αναγνώριση αλλά και έξοδο α ό τον κύκλο  

Καινοτομία
Διαχρονικότητα της εφαρμογής
Προωθεί την αλλαγή στάσεων και αξιών και α οτρέ ει τη θυματο οίηση
Ρίσκα
Συστάσεις και μαθήματα
Δυνατότητα μεταφοράς

Υψηλή δυνατότητα μεταφοράς καθώς μ ορεί να εφαρμοστεί σε νέους διαφορετικών κουλτούρων
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο  



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 5: Αποτρέποντας την Έμφυλη Βία. Κατευθυντήριες 

γραμμές για Εκπαιδευτικούς 

ΤΙΤΛΟΣ Α οτρέ οντας την Έμφυλη Βία Κατευθυντήριες γραμμές για Εκ αιδευτικούς

Ίδρυμα Ισ ανία

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Δεν εριλαμβάνεται Α οτελεί συνδυασμό νομοθεσίας και θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Να δοθούν Κατευθυντήριες γραμμές σε σχολεία και εκ αιδευτικούς ώστε να εφαρμόσουν ρόγραμμα

ου να αφορά την έμφυλη βία στα εκ αιδευτικά τους ιδρύματα

● Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη 

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Εκ αιδευτικοί ε αγγελματίες γονείς ευρύτερος ληθυσμός

Για ρόληψη είδη βίας Δεναναλύεται αλλά αναφέρεται

η αύξηση στα εριστατικά ψυχολογικής και σεξουαλικής βίας ανάμεσα σε εφήβους

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση

o Ε ιμόρφωση έγινε στους

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

Κατευθυντήριες γραμμές

• Διαδικτυακό σεμινάριο

• Παιχνίδι

• Εργαστήριο

• Εφαρμογή

• Όλα τα ιο άνω

• Άλλο

Μεθοδολογία θεωρίες

• αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά ε ιμόρφωση να

αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

• Η μεθοδολογία βασίζεται στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας ου διέ ει τη λειτουργία των

εκ αιδευτικών κέντρων καθώς και την κατανόηση της αραβίασης βασικών ανθρω ίνων δικαιωμάτων

εξαιτίας της έμφυλης βίας

• Για το σκο ό αυτό ο συγκεκριμένος οδηγός χωρίζεται σε διαφορετικά τμήματα τα ο οία βασίζονται στο

ρόλο ου οι εκ αιδευτικοί θα ρέ ει να διαδραματίσουν ως ρος την αντιμετώ ιση της έμφυλης βίας

αρακολούθηση του ροβλήματος διαφορετικές ροσεγγίσεις και δράσεις ανάλογα με το φύλο κ α

Καινοτομία



Καλές ρακτικές

Το αρχείο εριλαμβάνει στατιστικές για την έμφυλη βία βασισμένη σε μελέτες με εφήβους και ροσφέρει

εισηγήσεις για θέματα αρανοήσεων ου έχουν ενήλικες εκ αιδευτικοί δε υ άρχει έμφυλη βία σε αυτές τις

ηλικίες ρομαντικοί μύθοι κλ

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η ρακτική εριλαμβάνει Κατευθυντήριες γραμμές ου α ευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες ληθυσμού

αγόρια και κορίτσια εκ αιδευτικούς γεγονός ου εξασφαλίζει μεγαλύτερ αντίκτυ ο σε σχέση με ρακτικές

ου αφορούν μόνο μία ομάδα

Ρίσκα Αν οι γονείς δεν έχουν ο οιαδή οτε εμ λοκή ή αντίληψη των κατευθυντήριων γραμμών τότε ο αντίκτυ ος

ιθανόν να είναι μειωμένος

 

 



Καλή Πρακτική 6: Εργαστήριο Επιμόρφωσης 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Οι αξιολογήσεις των δράσεων ου έγιναν α ό την κυβέρνηση της Ναβάρα συνοψίζονται σε αυτό το

αρχείο όλες οι δράσεις στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Νεολαίας στο ο οίο λαισιώνεται η δραστηριότητα

● 

● Στην ερί τωση των δραστηριοτήτων ου σχετίζονται με το φύλλο η αξιολόγηση εντο ίζει τις δυσκολίες
ου υ άρχουν εξαιτίας του εριορισμένου ροϋ ολογισμού και χρόνου Οι δραστηριότητες

εφαρμόστηκαν

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Νέοι ετών Η δραστηριότητα εφαρμόζεται σε το ικό ε ί εδο μέσω εργαστηρίου

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση

o Ε ιμόρφωση έγινε στους

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

• ☒ Κατευθυντήριες γραμμές

• Διαδικτυακό σεμινάριο

• Παιχνίδι

• Εργαστήριο

• Εφαρμογή

• Όλα τα ιο άνω

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Αλληλοδιδακτική Παιδαγωγική Η συγκεκριμένη δράση τονίζει τη σημαντικότητα της συμμετοχής νέων μικτές

ομάδες σε έρευνα και δράση σε θέματα έμφυλης βίας Οι νέοι αγόρια και κορίτσια εμ λέκονται ενεργά στη

δημιουργία ερωτηματολογίων και ερευνών ροωθώντας την εριέργεια καθώς και τις κοινωνικοσυναισθηματικές

τους δεξιότητες για διάλογο και αυτοαξιολόγηση μέςα α ό κριτική ενσυναίσθηση και διαμεσολάβηση

Καινοτομία

Δεν αναφέρεται

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Ρίσκα Α οχώρηση εκ αιδευτών Έλλειψη ροϋ ολογισμού ή χρόνος α ό το ικές οντότητες για εφαρμογή των

εργαστηρίων

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gobernanza/evaluacion_i_plan_integral_juventud_ano_2013.pdf
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/gobernanza/evaluacion_i_plan_integral_juventud_ano_2013.pdf


Καλές ρακτικές

Συστάσεις και μαθήματα Η αξιολόγηση εισηγήθηκε τη συνέχεια των εργαστηρίων με αυξημένο χρόνο και

ροϋ ολογισμό

Το ε όμενο α οφάσισε τη συνέχεια των δραστηριοτήτων

Δυνατότητα μεταφοράς Μ ορεί να γίνει μεταφορά σε άλλες εριοχές και διαφορετικά λαίσια ό ως

εκ αιδευτικά κέντρα ε ιμορφωτικά κέντρα μη τυ ικής κατάρτισης κ

 



Καλή Πρακτική 7: Detectamor 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα Ισ ανία

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία Διαδικτυακή Εφαρμογή

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Με την αιχνιδο οίηση να γίνει ροώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της ευαισθητο οίησης και

αντιμετώ ισης της έμφυλης βίας

● δράση βαςίζεται σε εφαρμογή η ο οία είναι διαθέσιμη για και και η ο οία μέσω

αιχνιδο οίησης ε ιχειρεί την ενεργή εμ λοκή των νέων

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Η εφαρμογή στην είχε σημειώσει ολύ θετικά σχόλια

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Νέοι

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση

o Ε ιμόρφωση έγινε στους

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α

o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

• Κατευθυντήριες γραμμές

• Διαδικτυακό σεμινάριο

• Παιχνίδι

• Εργαστήριο

• ☒ Εφαρμογή

• Όλα τα ιο άνω

• Άλλο

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Παιχνιδο οίηση

• Η εφαρμογή ροσφέρει αιχνίδια με θέμα μύθους ου αφορούν τις σχέσεις Η εφαρμογή της βασίζεται

σε ρόσφατες και ιδιαίτερα αυστηρές μελέτες στα λαίσια του έργου σε θέματα ό ως τον

αφομοιωμένο σεξισμό μύθους ου αφορούν τις ρομαντικές σχέσεις την αντίληψη για την κατάχρηση και

κινδύνυς της έμφυλης βίας καθώς και το συγκερασμό θεωρίας και ρακτικής

• Για αυτό το σκο ό το αιχνίδι έχει χωριστεί σε τέσσερα τμήματα Αξιολόγηση Έρωτα Αξιολόγηση Σχέσης

Διερεύνηση και Φλερτ και μ ορεί να αξιο οιηθεί ατομικά ή σε ομάδες Η γλώσσα μ ορεί να ροσαρμοστεί

ώστε να είναι ελκυστική για νεαρούς Η εφαρμογή εριλαμβάνει σχετικό οδηγό με υλικό και δείκτες για

χρήση στην τάξη

Καινοτομία



Καλές ρακτικές

Χρήση της εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα μέσω μιας ροςέγγισης ου εμ λέκει ενεργά τους χρήστες

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Ένας ροσομοιωτής μ ορεί να βρεθεί διαδικτυακά

Ρίσκα

Εγκατάλειψη της ροσ άθειας για χρήση της εφαρμογής

Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς

• Μ ορεί να αξιο οιηθεί αυτόνομα ή σε ομάδες μέσα στην τάξη

• Τα διαφορετικά ε ί εδα την καθιστούν κατάλληλη και σε άλλες ηλικιακές ομάδες

Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

• 

Η εφαμογή βασίζεται στο έργο

 

http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/app-detectamor/simulador-app-detectamor
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/download/adolescentes/Manual-de-uso-detectamor.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/proyecto-detecta
http://www.juntadeandalucia.es/iamindex.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/proyecto-detecta


Καλή Πρακτική 8: H Aνδαλουσία σταματά την ανισότητα 

ΤΙΤΛΟΣ νδαλουσία σταματά την ανισότητα

Ίδρυμα Γυμνάσια στην Ανδαλουσία

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Μικτής εκ αίδευσης δημιουργικό ρότζεκτ το ο οίο εριλαμβάνει εργαστήρια ισότητας και διαμοιρασμοί

υ ευθυνότητας καθώς και εμ λοκή σε σύντομα βίντεο με μαθητές γυμναςίων της Κόρδοβας Σεβίλης και

Μάλαγας

● Στόχο έχει να ευαισθητο οιήσει τους νέους για τις ανισότητες των φύλων στη δουλειά και στο σ ίτι μέσω

εργαλείων ου θα τους ε ιτρέψουν να τις ξε εράσουν Ε ίσης στοχεύει στην ροώθηση της

συνυ ευθυνότητας και του ίσου διαμοιρασμού εργασίας υ ευθυνοτήτων σε όλα τα λαίσια

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Το έργο εφαρμόστηκε σε έξι διαφορετικά γυμνάσια της Ανδαλουςίας

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Γυμνσάιο μαθητές

Για ρόληψη είδη βίας

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Κυρίως οικονομική βία καταρρί τοντας τον ρόλο του άντρα ως βιο αλαιστή και της γυναίκας ως οικοκυράς

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Εργαστήριο

o Εφαρμογή

o Όλα τα ιο άνω

o Άλλο

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

• Δημιουργικά εργαστήρια μικτής εκ αίδευσης ου ενισχύουν την ε ίγνωση σε συνδυασμό με εργαστήρια

ε εξεργασίας σύντομων βίντεο στα ο οία νεαροί αγόρια και κορίτσια θα ρέ ει να κάνουν ανασκό ηση

των θεμάτων ου έμαθαν μέσω ο τικοακουστικής αφήγησης η ο οία τους εμ λέκει ενεργά σε μια

δημιουργική διαδικασία

• Τα βίντεο ου ροκύ τουν τυγχάνουν διάχυσης σε διαφορετικές εκδηλώσεις οι ο οίες α ευθύνονται σε

νέους αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία με στόχο τον ολλα λασιασμό της ε ίδρασής τους

• Ένας οδηγός έχει ε ίσης ανα τυχθεί για τη χρήση των βίντεο ως διδακτικών εργαλείων σε δραστηριότητες

ε ιμόρφωσης

Καινοτομία

Συνδυασμός δημιουργικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες ευαισθητο οίησης

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Τα βίντεο μ ορούν να χρησιμο οιηθούν ως διδακτικά εργαλεία

Ρίσκα Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς

• Η δημιουργία κοινότητας στο ε ιτρέ ει τη διάχυση του έργου και την ανα αραγωγή του σε άλλα

κέντρα ιδρύματα

• Η ίδια μεθοδολογία μ ορεί να χρησιμο οιηθεί με διαφορετικά μηνύματα σεξουαλική βία Οικονομική βία

ψυχολογική βία



Καλές ρακτικές

Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

 

 

https://youtu.be/obF8p7bJWkQ
https://youtu.be/GKFJbuqhTOM
https://youtu.be/xx0xCfMl_Ko
https://youtu.be/f9J2zGtCNGk
https://youtu.be/XjWO88XwVIk
https://youtu.be/8xeZCpdzsEo


Καλή Πρακτική 9: 150 τραγούδια για εκπαιδευτική αξιοποίηση σε 

διδασκαλία θεμάτων έμφυλης βίας 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ιταλικά

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Να ευαισθητο οιήσει μαθητές για την έμφυλη βία και τις ε ι τώσεις της

• Να α οκαλύψει ολιτισμικά και σεξιστικά στερεότυ α στις σχέσεις σε δραστηριότητες στη

χρήση της γλώσσας στην ε ικοινωνία και στην εργαςία

• Να ανα τυχθεί κουλτούρα ισότητας στις σχέσεις 

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Ενεργητική μικτής εκ αίδευσης μεθοδολογία ανάλυση τραγουδιών διαφορετικών ειδών τα ο οία α ευθύνονται

στο ευρύ κοινό αιδιά εφήβους ενήλικες

Οι δραστηριότητες εριλαμβάνουν ακρόαση και ανάλυση των συναισθημάτων οιυ αντιλαμβάνονται στη μουσική

ή και στους στίχους

Καινοτομία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Ρίσκα

Συστσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς

Η οικιλία των τραγουδιών ε ιτρέ ει την εφαρμογή του τόσο σε δημοτικά όσο και σε γυμνάσια

 

 



Καλές ρακτικές

 



Καλή Πρακτική 10: Δώστε ένα τέλος στην έμφυλη βία 

ΤΙΤΛΟΣ

Πρόγραμμα α οτρο ής έμφυλης βίας στην εκ αιδευτική κοινότητα δώστε τέλος στην έμφυλη βία

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ισ ανικά

Χώρα εριοχή Ισ ανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Να ευαισθητο οιήσει την εκ αιδευτική κοινότητα για την έμφυλη βία

● Να εντο ίζονται οι ερι τώσεις έμφυλης βίας στις καθημερινές δραστηριότητες και να γίνει κατανοητή

η έννοιά της

● Να γίνει κατανοητή η έννοια της ανισότητας στις σχέσεις

● Να αναγνωριστούν τα έμφυλα στερεότυ α ου σχετίζονται με την ταυτότητα αγοριών και κοριτσιών

καθώς και τα ροσω ικά όρια ου αυτά τους θέτουν

● Να εντο ιστούν οι ρόλοι οι συμ εριφορές και η κατάχρηση στη συνύ αρξη των νέων

● Να ροωθηθεί η ισότητα και οι υγιείς σχέσεις σε ένα ευχάριστο εριβάλλον

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Βραβείο καλής ρακτικής ενάντια στην έμφυλη βία α ό την Ισ ανική Ομοσ ονδία Το ικών
Οργανώσεων  

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Εκ αιδευτικοί Ε αγγελματίες

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α Κατευθυντήριες

γραμμές

o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

• Εργαστήριο

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

• Ενεργή και συμμετοχική μεθοδολογία για την αροχή ρακτικών γνώσεων στους συμμετέχοντες Με

βάση τις εμ ειρίες και τις ραγματικότητές τους η δυναμική των ομάδων εφαρμόζεται για να

δημιουργήσει ένα χώρο για ροβληματισμό και συλλογικές γνώσεις ου ε ιτρέ ουν τη σύνδεση των

ροσω ικών και ε αγγελματικών τους εμ ειριών

• Αξιο οίηση θεατρικού αιχνιδιού και αιχνιδιού ρόλων

• Αξιο οίηση μουσικής και τραγουδιών ανάλυση

Καινοτομία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

• Μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών τριων σε ε όμενες εκστρατείες



Καλές ρακτικές

• Μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών τριων και εκ αιδευτικών στη δράση Δώστε ένα τέλος με ομάδες

χορού θεάτρου και γκράφιτι

• Ενσωμάτωση ιδιωτικών εκ αιδευτικών κέντρων

• Βελτίωση των καναλιών συντονισμού και ανάθεση μεμονωμένων ερι τώσεων σε εξειδικευμένα κέντρα

• Καλύτερη αξιο οίηση διαθέσιμων όρων

Ρίσκα

Σημαντικός βαθμός εγκατάλειψης α ό μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές

Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς

Η εμ ειρία δείχνει ότι το ρόγραμμα μ ορεί να μεταφερθεί σε άλλα κέντρα ροσαρμόζοντας τις δραστηριότητες

στα ενδιαφέροντα του μαθητή όχι μόνο το θέατρο αλλά και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες ό ως μουσική ή

λαστική τέχνη

 

 



Καλή Πρακτική 11: Μηδενικά στερεότυπα 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ιταλική

Χώρα εριοχή Ιταλία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Ο στόχος του έργου είναι να ροωθήσει στους μαθητές γυμνασίου ετών και άνω μια συνειδητή και

ρολη τική στάση α έναντι στα στερεότυ α και τις ροκαταλήψεις των φύλων στην εκ αίδευση την

εργασία την κοινωνία την οικογένεια τους συνομηλίκους Η εκ αιδευτική ορεία στοχεύει στην

ενίσχυση της ικανότητας των νέων να αναγνωρίζουν να εκτιμούν και να σέβονται τις διαφορές των

φύλων Προτείνεται η χρήση μεθοδολογιών και εργαλείων ου οδηγούν στην αναγνώριση των αιτίων και

των ε ι τώσεων της μη αναγνώρισης του άλλου ροωθώντας έτσι τον διάλογο τη δια ροσω ική

ε ικοινωνία ε ίσης στα κοινωνικά μέσα τόσο μεταξύ των συνομηλίκων βασικός ρόλος των

συνομηλίκων όσο και με ενήλικες και σεβασμός των αρχών των ίσων ευκαιριών

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● ανά τυξη νέων δεξιοτήτων στους εκ αιδευτικούς αλλά και στα άλλα εμ λεκόμενα ρόσω α

χειριστές δημοσιογράφοι εμ ειρογνώμονες ίσων ευκαιριών σχετικά με τη χρήση καινοτόμων

εκ αιδευτικών μεθοδολογιών ομότιμη καθοδήγηση εκ αίδευση των μέσων ενημέρωσης μέθοδοι

ε αλήθευσης ερωτηματολόγιο

● δημιουργία μιας ομάδας νέων ομότιμων δασκάλων ικανών να αναλάβουν ρόλο αναφοράς για την τάξη

και να μ ορούν να μεταφέρουν την εμ ειρία τους σε άλλους μαθητές τριες ενίσχυση του

ρωταγωνισμού των νέων

● τρο ο οίηση της συμ εριφοράς των νέων μαθητών ου εμ λέκονται στην αντιμετώ ιση θεμάτων
φύλου τόσο σε δια ροσω ικές σχέσεις όσο και σε σχολικές ε αγγελματικές ε ιλογές Ε ιτυγχάνεται
μεταβαίνοντας α ό μια συμ εριφορά η ο οία συμβαδίζει με στερεοτυ ικά μοντέλα ριζωμένα έντονα
στον ολιτισμό των νέων και στη βάση των διαδεδομένων καταστάσεων βίας και κοινωνικο ροσω ικής
δυσφορίας σε μια υ εύθυνη κριτική συμ εριφορά ροσανατολισμένη στις αρχές ίσων ευκαιριών

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Μαθητές ηλικίας

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση

• Ε ιμόρφωση σε μαθητές

• Εργαστήριο

o Εφαρμογή

o Όλα τα ιο άνω

• Άλλο έρευνα για στερεότυ α ανάμεσα σε μαθητές

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Μεθοδολογίες



Καλές ρακτικές

Ομότιμη διδασκαλία είναι μια θεμελιώδης ροσέγγιση για την αντιμετώ ιση αρνητικών συμ εριφορών ου

βασίζονται στα στερεότυ α του φύλου οι ο οίες στις ιο σοβαρές ερι τώσεις μ ορούν να οδηγήσουν σε

στάσεις βίας όχι μόνο σωματικής αλλά και ψυχολογικής Θέματα ό ως στερεότυ α φύλου σεξισμός διαφορετικά

είδη βίας ου σχετίζονται στενά με την ολιτιστική κληρονομιά αντί να εξηγούνται μέσω θεωρητικών ορισμών

ρέ ει να μεταδίδονται μέσω δραστηριοτήτων ου οδηγούν τους συμμετέχοντες να ανα τύξουν τη δική τους

βιωματική δομή

Ε ιμορφωτικά εργαστήρια στην τάξη

Στην ομάδα ενθαρρύνεται η συζήτηση και η αντι αράθεση η αναγνώριση κοινωνικών και ολιτιστικών μοντέλων

αναφοράς η έκφραση συναισθημάτων η οικοδόμηση υγιών σχέσεων και η αντιμετώ ιση συγκρούσεων ως θετική

στιγμή για αλλαγή Παραγωγή βίντεο και κειμένων για το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης α ό

ομότιμους εκ αιδευτές ενισχύει την α οτελεσματικότητα και την ε ικοινωνιακή ικανότητα του εκ αιδευτή

χρησιμο οιώντας γλώσσες και κανάλια τυ ικά των νέων και ευαισθητο οιώντας τους νέους για τη δύναμη αυτών

των εργαλείων ανα τύσσοντας έτσι μια κριτική ε ίγνωση

Θεωρίες

Το έργο βασίζεται στην ροσέγγιση στα εκ αιδευτικά συστήματα

Καινοτομία

Εφαρμογή μεθοδολογίας σε θέματα έμφυλης βίας

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Το συγχρηματοδοτήθηκε α ό το και το

Χαμηλό κόστος

Ρίσκα

• Χαμηλό

• Το κύριο ρίσκο εξαρτάται α ό τη δυσκολία της εμ λοκής νέων και εκ αιδευτικών καθηγητών

• Το έργο υλο οιήθηκε σε σχολεία ου ήταν ήδη ευαισθητο οιημένα και στα ο οία οι διευθυντές και οι

εκ αιδευτικοί ήταν ήδη ροσεκτικοί και ρόθυμοι να ε ενδύσουν χρόνο σε αυτό το είδος

ρωτοβουλίας

• Εάν το ε ί εδο εμ λοκής και ευαισθητο οίησης εξακολουθεί να είναι χαμηλό ή μηδενικό είναι

α αραίτητο να ροβλεφθεί μια ροκαταρκτική ορεία ληροφόρησης ευαισθητο οίησης και

συμμετοχής των εκ αιδευτικών

Συστάσεις και μαθήματα

● η εφαρμογή ομότιμης διδασκαλίας ανεξάρτητα α ό το αντικείμενο της δράσης αράγει ολύ θετικά

α οτελέσματα τόσο στον εκ αιδευτή όσο και στον εκ αιδευόμενο ιδίως στην αυτοεκτίμηση την

εμ ιστοσύνη την αυτο αξιολόγηση και την αυτο α οτελεσματικότητα τις γνωστικές και κοινωνικές

δεξιότητες Η εκ αίδευση των μέσων αράγει αντ αυτού την ενίσχυση της οριζόντιας ε ικοινωνίας

μεταξύ των νέων την ανά τυξη μιας κριτικής ροσέγγισης στα μέσα ενημέρωσης την ενο οίηση της

ταυτότητας των ομάδων μέσω της συλλογικής εμ ειρίας στο σχεδιασμό και την αραγωγή βίντεο

Δυνατότητα μεταφοράς

Χάρη στην εκ αίδευση α ό ομότιμους και τη χρήση διαδικτυακών και κοινωνικών μέσων η αρέμβαση είναι

εύκολα ροσαρμόσιμη σε εριβάλλοντα νέων εκτός α ό το σχολείο χ ενώσεις

στόσο είναι σημαντικό να συνοδεύεται α ό αρακολούθηση και αξιολόγηση ου μετρά την αλλαγή ριν μετά

την αρέμβαση καθώς και η ανατροφοδότηση για τους νέους

Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

http://m.iresfvg.org/news.php?id_news=244&desc=SPAZ-stereotipi%20Pari%20A%20Zero:%20convegno%20finale
http://m.iresfvg.org/news.php?id_news=244&desc=SPAZ-stereotipi%20Pari%20A%20Zero:%20convegno%20finale


Καλή Πρακτική 12: Όχι στη βία, επιλέγω τον σεβασμό 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ιταλικά

Χώρα εριοχή Ιταλία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ο κύριος στόχος είναι η αροχή διαδικτυακών ληροφοριών σε αγόρια και κορίτσια έφηβοι σχετικά με το
φαινόμενο της βίας και σε δίκτυο ιδρυμάτων ενώσεων ου ασχολούνται με το θέμα της έμφυλης βίας και
άλλων ειδικών

• Ε ι λέον το έργο α ευθύνεται στους εκ αιδευτικούς με κατευθυντήριες γραμμές ου εξηγούν τι είναι η
βία τι μ ορεί ρέ ει να κάνει ένας εκ αιδευτικός και τι ρέ ει να α οφεύγει

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Αντίκτυ ος ευρεία διάδοση της ευαισθητο οίησης ιδίως στα γυμνάσια

• Ε ιτεύγματα ένα α οθετήριο ιστοριών και ερι τώσεων κοριτσιών ου έχουν βιώσει έμφυλη βία σε
σχέσεις

• Οφέλη εύκολος τρό ος διάδοσης της ευαισθητο οίησης ιδίως στα γυμνάσια

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α
Μαθητές ηλικίας
Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία
• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν
ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
Μόρφωση Εκ αίδευση

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση
o Ιστοσελίδα

• Κατευθυντήριες γραμμές
Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά
ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

• Ο ιστότο ος βασίζεται σε μελέτες και διαχρονικές έρευνες ου διεξήχθησαν α ό το Τμήμα Ψυχολογίας του

Πανε ιστημίου της Τεργέστης και α ό την ανασκό ηση της βιβλιογραφίας Στόχος του είναι να ενημερώσει
τους εφήβους για τη βία ου μ ορεί να υ άρχει ήδη στις σχέσεις μεταξύ των νέων

Της δημιουργίας του ιστότο ου ροηγήθηκε έρευνα η ο οία διεξήχθη α ό σχολεία στην με
μακροχρόνια αρακολούθηση και ανάλυση της ε ίδρασης και α οτελεσματικότητάς της
Καινοτομία
Καινοτόμα στοιχεία του έργου

• Οι μελέτες ερί τωσης ου συλλέχθησαν

• Ο τύ ος της γλώσσας ου χρησιμο οιείται για να ροσεγγιστούν μικρότερα σε ηλικία άτομα ευκολότερα

• Τα γραφικά της ιστοτο οθεςίας

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

● Χαμηλό κόστος ιστοτο οθεςίας

● Κόστος της έρευνας και αξιολόγησης
Ρίσκα
Χωρίς ρίσκο
Συστάσεις και μαθήματα
Η ιστοτο οθεσία εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία χάρη στο Πανε ιστήμιο της Τμήμα Ψυχολογίας

αρακολουθεί και ενημερώνει τις ληροφορίες για τις μελέτες ερί τωσης



Καλές ρακτικές

Δυνατότητα μεταφοράς
Ευκολία μεταφοράς σε ε ί εδο ΕΕ μέσω μετάφρασης

Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1077801212475339


Καλή Πρακτική 13: Στη θέση των άλλων 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Χώρα εριοχή Ιταλία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες

Γλώσσα Ιταλικά

ύριοι στόχοι της ρακτικής

• Το έργο Στη θέση των άλλων α οτελεί εγχεί ενάντια στα στερεότυ α των φύλων ου σκέφτηκε η
για να αρουσιάσει το θέμα με διαδραστικό και διεγερτικό τρό ο Ο στόχος είναι να ειραματιστούμε
ενεργά και με κριτικό μάτι τους ρόλους ου α οδίδονται γενικά στο φύλο ανδρών και γυναικών Αυτό
ε ιτρέ ει στα αγόρια και τα κορίτσια να υιοθετήσουν μια νέα ροο τική στο θέμα φέρνοντας ε ίσης το
δικό τους τρό ο σκέψης στο αιχνίδι ξεκινώντας α ό τις καθημερινές καταστάσεις

• Η διδακτική ορεία ροσφέρει χρήσιμες ιδέες για εργασία και ροβληματισμό για την εξουδετέρωση αυτών
των μηχανισμών ου μ ορούν να ροκαλέσουν βία με βάση το φύλο ακόμη και μεταξύ των συνομηλίκων

ροωθώντας την α οδοχή της διαφορετικότητας και της ένταξης
Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Προλη τική ροσέγγιση στην έμφυλη βία ου εστιάζει στην οικιλομορφία των φύλων

• Πολιτιστικός αντίκτυ ος τόσο στους νέους όσο και στους εμ λεκόμενους ε αγγελματίες

Ομάδα στόχος μαθητές ε αγγελματίες γονείς κ α

Κύριος στόχος νέοι ηλικίας α ό έως ετών Η κύρια ομάδα στόχος είναι οι μαθητές τριες των τελευταίων δύο

ετών της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκ αίδευσης και της ρώτης χρονιάς ανώτερης δευτεροβάθμιας εκ αίδευσης

αλλά το λαίσιο εφαρμογής είναι ιδανικό για ομαδικά εργαστήρια σχεδιασμένα για εριβάλλοντα διαφορετικά α ό

το σχολείο σε συλλόγους ολιτιστικά κέντρα βιβλιοθήκες θεματικές εκδηλώσεις θερινά κέντρα κ λ

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία

• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία

Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν

ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη

Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Ε ίσημη εκ αίδευση εκ αίδευση εργαλείο για την εκ αίδευση

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση

• Περιλαμβάνονται όροι

• Ιστοτο οθεσία

• Κατευθυντήριες γραμμές για εκ αιδευτικούς και γονείς

Μεθοδολογία θεωρίες αναλυτική εριγραφή της ροτεινόμενης μεθοδολογίας για αράδειγμα αν αφορά

ε ιμόρφωση να αναφερθούν οι δεξιότητες ου θα ανα τυχθούν καθώς και η θεωρία στην ο οία βασίζεται

Η διδακτική ορεία εριλαμβάνει δραστηριότητες ου βασίζονται στο αιχνίδι ρόλων στιγμές συλλογικού και

ατομικού ροβληματισμού σύντομες μετω ικές ε ιμορφώσεις και την ραγματο οίηση μιας δημιουργικής

ανασκό ησης στο τέλος του μαθήματος

Το αιχνίδι και η δημιουργικότητα είναι τα κύρια εργαλεία καθώς θεωρούνται α αραίτητα για την ροσω ική

έκφραση και τη μάθηση στην ηλικιακή ομάδα στην ο οία α ευθύνεται το εργαστήριο Το μάθημα χωρίζεται σε

ενότητες κατάρτισης συν μια τελική συνεδρία με στόχο την αρουσίαση της μαθητικής εργασίας

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

http://scuole.actionaid.it/percorsi-didattici/nei-panni-dellaltra/


Καλές ρακτικές

βοηθά τους μαθητές να εντο ίζουν τις διακρίσεις και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων σε το ικό και αγκόσμιο

ε ί εδο

ενθαρρύνει μια κριτική ανάλυση των στερεοτύ ων των φύλων ιδίως στον οικονομικό τομέα

ροωθεί μια ολιτιστική αλλαγή στην κοινωνία της αντίληψης

Ρίσκα

Χαμηλό

Συστάσεις και μαθήματα

Δυνατότητα μεταφοράς

Υψηλές δυνατότητες μεταφοράς σε ε ί εδο ΕΕ

Υψηλή δυνατότητα ροσαρμογής για αιδιά ηλικίας ετών

Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο

Το έτυχε ε εξεργασίας και ενημερώθηκε το ως μέρος του έργου

σε συντονισμό με την χάρη στη συμβολή των
και

 



Καλή Πρακτική 14: Κόκκοι άμμου 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα

Χώρα εριοχή Ρουμανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

• Ο σημαντικότερος σκο ός αυτού του ρογράμματος ρόληψης είναι να βοηθήσει τους εφήβους να
ανα τύξουν στάσεις ου τους ροστατεύουν α ό διαφορετικά είδη βίας θέτοντάς τους σε θέση να

ροβλέψουν συγκεκριμένες αντιδράσεις σε μια σειρά καταστάσεων και να βρουν στρατηγικές και άτομα

ου μ ορούν να τα υ οστηρίξουν για να ξε εράσουν δυσκολίες

• Η τεχνική έχει χρησιμο οιηθεί α ό εκ αιδευτικούς στην ρόληψη της κακο οίησης αιδιών μέσω
διαθεματικής και μ ορεί να χρησιμο οιηθεί α ό κοινωνικούς λειτουργούς για νέους υ ό ροστασία α ό
εφήβους αλλά και α ό γονείς

Η τεχνική στοχεύει ε ίσης

• να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό των εφήβων στις δικές τους εμ ειρίες

• να βοηθήσει τους έφηβους να αναγνωρίζουν διαφορετικά είδη βίας και τις μορφές τους

• να ροσφέρει ένα χώρο για σκέψη θέση και έκφραση με αναφορά σε διάφορες τυχές της βίας σε κλίμα

εμ ιστοσύνης και εμ ιστευτικότητας

• να βοηθήσουν τα αιδιά νέους να εντο ίσουν εσωτερικούς και εξωτερικούς όρους και στρατηγικές

δράσης για να ξε εράσουν δύσκολες καταστάσεις ζωής ειδικά εκείνες ου εριλαμβάνουν βία

• να υ οστηρίξει τους εφήβους στον εντο ισμό ενηλίκων στην κοινότητα ου είναι υ εύθυνοι για την
ροστασία των αιδιών και των νέων οι ο οίοι να μ ορούν να αναφέρουν κακο οίηση και στους ο οίους

μ ορεί να ε ικοινωνήσουν μαζί τους για βοήθεια
Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

Το ρόγραμμα αντιμετω ίζει τη βία εναντίον αιδιών και νέων ως σύνθετο φαινόμενο Το βίντεο ου αρουσιάζεται

εριέχει ιστορίες εμ νευσμένες α ό τη ζωή αιδιών και νέων οι ο οίες αφορούν όχι μόνο είδη βίας ου βιώνουν

οι έφηβοι αλλά και διάφορους αράγοντες κινδύνου ου εμ λέκονται στην κακο οίηση για αράδειγμα ομαδική

ίεση έλλειψη εμ ιστοσύνης στις δυνάμεις τους αντιμετώ ιση δύσκολων συναισθημάτων έλλειψη οικογενειακής

ε ικοινωνίας αλλαγές ου σχετίζονται με την εφηβεία τη φτώχεια τη μετανάστευση των γονέων κ α

Παρακολουθώντας και συζητώντας μια ταινία ου α οτελείται α ό σκηνές ου δείχνουν καταστάσεις βίας τις ο οίες

βιώνουν αρατηρούν ή δια ράττουν έφηβοι τους βοηθά να αξιολογήσουν τις ολλα λές αυτές τυχές της βίας για

να σχηματίσουν μια ευρύτερη ά οψη για μια δύσκολη κατάσταση Ε ίσης να εντο ίσουν αράγοντες οι ο οίες

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ιθανές βίαιες συμ εριφορές και οι ο οίοι μ ορούν να ε ηρεάσουν ώστε να

α οφευχθούν ή ξε εραστούν δυσκολίες ή και να διαχωριστούν σημαντικές συμ εριφορές ου αρουσιάζονται σε

διαφορετικές ροβληματικές καταστάσεις

Αν και η έμφαση είναι στα αιδιά τους νέους και την εμ ειρία τους το ρόγραμμα εριλαμβάνει ε ίσης ενήλικες

Οι γονείς οι ε αγγελματίες και άλλα άτομα στην κοινότητα ου εμφανίζονται σε ταινίες έχουν είτε τη νομική

υ οχρέωση να λάβουν μέτρα για την ροστασία των αιδιών ου διατρέχουν κίνδυνο είτε τη δυνατότητα για

αροχή συναισθηματικής ή ενημερωτικής υ οστήριξης Οι νέοι θεατές θα ρέ ει να βοηθηθούν να βρουν αυτούς

τους ειδικούς στο εριβάλλον τους και να συνεργαστούν μαζί τους όταν αντιμετω ίσουν ιθανή ερί τωση βίας

Αυξημένη ε ίγνωση του φαινομένου η ενδοοικογενειακή βία δεν α οτελεί λέον θέμα ταμ ού

Αυξημένη στήριξη θυμάτων οικιακής βίας

Αυξημένη αίσθηση του ανήκει οι διάφορες δραστηριότητες δημιούργησαν την αίσθηση ότι ανήκουν στους σχετικούς

τομείς και ευνόησαν την κοινωνική συνοχή στην κοινότητα

Η αξιολόγηση της τεχνικής έδειξε ότι έχει συμβάλει στην ανά τυξη μιας σειράς δεξιοτήτων ου βοηθούν τα αιδιά

και τους νέους να είναι ασφαλείς

Αναγνωρίζουν διάφορες μορφές κακο οίησης αλλά ε ίσης συνειδητο οιούν τις συναισθηματικές τους εμ ειρίες

ανακαλύ τουν τους εσωτερικούς τους όρους και ανα τύσσουν θετικές δεξιότητες σχέσεων



Καλές ρακτικές

Η διερεύνηση της στάσης των αιδιών α έναντι στο φαινόμενο της βίας τους βοηθά να αναθεωρήσουν το σύστημα
αξιών τους να δείξουν σεβασμό στις αξίες των άλλων να συμ ράξουν με τους συναδέλφους τους

Ομάδα στόχος Μαθητές

• Ε αγγελματίες

• Γονείς
Αντιμετώ ιση της

• Σωματικής βίας

• Σεξουαλικής βίας

• Ψυχολογικής βίας

• Οικονομικής βίας
Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση
o Ε ιμόρφωση ου αρέχεται σε μαθητές

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση
o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α
o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

• Κατευθυντήριες γραμμές

• Εργαστήριο
• Εφαρμογή

• Άλλο Ένα δωμάτιο αρκετά μεγάλο για τον αριθμό των θεατών αλλά όχι ολύ μεγάλο έτσι ώστε να μ ορούν
εύκολα να αντιληφθούν τις εικόνες και τον ήχο των ταινιών καθώς και να σχηματίσουν έναν κύκλο ή

ημικύκλιο για συζητήσεις

Τεχνική υ οστήριξη για το σχεδιασμό ταινιών με ροηγούμενη ε αλήθευση της λειτουργικότητάς του
Πίνακας και κιμωλία ή μεγάλα φύλλα χαρτιού και μολύβι για να γράψουν μερικές ερωτήσεις ή συμ εράσματα και
να κάνουν εριλήψεις των ιδεών τους
Μεθοδολογία θεωρίες
Η τεχνική εριλαμβάνει μια ομαδική συζήτηση καθοδηγούμενη α ό έναν ενήλικα με βάση μια ροβολή βίντεο

Η εφαρμογή της μεθόδου γίνεται σε δύο στάδια

• Παρακολούθηση μία ρος μία των ταινιών και των συζητήσεων ου βασίζονται σε κάθε ροβαλλόμενη ταινία
Η ροβολή είναι το σημείο εκκίνησης με το ρόλο της διέγερσης της σωστής κατάστασης με έμφαση στις
συζητήσεις ου ακολουθούν Οι ταινίες βασίζονται σε ραγματικότητες της ζωής των νέων αρουσιάζοντας

θραύσματα και καταστάσεις στην οικογενειακή σχολική ζωή συμμοριών και ούτω καθεξής Συγγραφείς
μάρτυρες και θύματα βίας οι νέοι θεατές βοηθούν μέσω των ιστοριών ου αρουσιάζονται να εκφράσουν
δύσκολες διλημματικές ή α ρόσμενες καταστάσεις μέσω των ο οίων μ ορεί να έχει αρατηρηθεί το
φαινόμενο της βίας Παράγοντας ένα α οτέλεσμα ταυτο οίησης με τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις στις
ταινίες η μέθοδος ροσφέρει στους εφήβους χώρο για ροβληματισμούς ευαισθητο οίηση και έκφραση
α όψεων καθώς και ανταλλαγή εμ ειριών

• Διατύ ωση συμ ερασμάτων και διδαγμάτων ου αντλήθηκαν Η μέθοδος είναι ρολη τική βασισμένη στην
ρόβλεψη και ανάλυση των κινδύνων ου ενέχονται σε ορισμένες καταστάσεις ή ενέργειες στον εντο ισμό
ροστατευτικών συμ εριφορών και στην εύρεση ε οικοδομητικών λύσεων για διάφορες δυσκολίες Το
ρόγραμμα ροσφέρει την ευκαιρία να γνωρίζει τις εμ ειρίες των αιδιών και ώς τις αντιλαμβάνονται τις

σχέσεις ου χτίζουν με τους άλλους και τις δεξιότητες ου ρέ ει να έχουν για να αντιμετω ίσουν διαφορετικές
καταστάσεις κινδύνου

Για την εφαρμογή της τεχνικής είναι α αραίτητο να αρέχονται αρκετές ροϋ οθέσεις

● Ένας ενήλικος συντονιστής εκ αιδευμένος στους ακόλουθους τομείς
τεχνικές για την ενθάρρυνση της ομάδας και τη διευκόλυνση των συζητήσεων με τους νέους λαμβάνοντας υ όψη

τις ηθικές τυχές ου ε ιβάλλονται α ό την ροσέγγιση ευαίσθητων θεμάτων διατηρώντας αράλληλα τη στάση
του σεβασμού για την εμ ειρία κάθε ατόμου και την ροσανατολισμένη στη λύση ροσέγγιση των ροβληματικών
καταστάσεων

μορφές εκδήλωσης βίας κατά αιδιών και νέων σημάδια για τον εντο ισμό των ερι τώσεων κακο οίησης καθώς
και των καταστάσεων ου α οτελούν κίνδυνο εμφάνισης της κακο οίησης

τη διαδικασία αναφοράς των ύ ο των ερι τώσεων κακο οίησης αιδιών στα αρμόδια ιδρύματα
● Ένα δωμάτιο αρκετά μεγάλο για τον αριθμό των θεατών αλλά όχι ολύ μεγάλο έτσι ώστε να μ ορούν εύκολα να
αντιληφθούν τις εικόνες και τον ήχο των ταινιών καθώς και να μ ορούν να σχηματίσουν έναν κύκλο ή ημικύκλιο για
συζητήσεις
● Τεχνική υ οστήριξη για το σχεδιασμό ταινιών με ροηγούμενη ε ιβεβαίωση της λειτουργικότητάς της



● Πίνακας και κιμωλία ή μεγάλα φύλλα χαρτιού και μολύβι για να γράψουν μερικές ερωτήσεις ή συμ εράσματα
καθώς και ερίληψη των ιδεών

Καινοτομία
Η μέθοδος είναι ρολη τική βασισμένη στην ρόβλεψη και ανάλυση των κινδύνων ου ενέχονται σε ορισμένες

καταστάσεις ή ενέργειες στον εντο ισμό ροστατευτικών συμ εριφορών και στην εύρεση ε οικοδομητικών λύσεων
για διάφορες δυσκολίες Το ρόγραμμα ροσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσει τις εμ ειρίες των αιδιών και ώς αυτά
αντιλαμβάνονται τις σχέσεις ου χτίζουν με τους άλλους και τις δεξιότητες ου ρέ ει να έχουν για να
αντιμετω ίσουν διαφορετικές καταστάσεις κινδύνου

Οι μαθητές τριες μ ορούν να αναγνωρίσουν διαφορετικές μορφές κακο οίησης αλλά ε ίσης να
συνειδητο οιήσουν ερισσότερο τις δικές τους συναισθηματικές εμ ειρίες να ανακαλύψουν τους εσωτερικούς τους

όρους και να ανα τύξουν θετικές δεξιότητες σχέσεων

Η διερεύνηση της στάσης των αιδιών α έναντι στο φαινόμενο της βίας τους βοηθά να αναθεωρήσουν το σύστημα
αξιών τους να δείξουν σεβασμό στις αξίες των άλλων να συμ ράξουν με τους συναδέλφους τους
Διαχρονικότητα της εφαρμογής

Η τεχνική α ευθύνεται σε εφήβους ηλικίας ετών και ξεκινά α ό την ιδέα ότι σε κάθε ερί τωση
με βίαιες συνέ ειες ου αναφέρεται στον εαυτό μας ή σε κά οιον στο εριβάλλον μας ο καθένας α ό εμάς είναι ή
μ ορεί να γίνει ο κόκκος της άμμου ου έχει τη δύναμη να σταματήσει τον μηχανισμό ου οδηγεί στην κατάχρηση

Όντας μια σχετικά α λή τεχνική με έναν ευχάριστο τρό ο εφαρμογής αρακολούθηση βίντεο μ ορεί να
δημιουργήσει μεγάλο αντίκτυ ο στους εφήβους με τη δύναμη του αραδείγματος
Η ροβολή εικόνων και συζητήσεων σχετικά με το θέμα τους μ ορεί να αλλάξει τη συμ εριφορά των μαθητών
τριων μακρο ρόθεσμα

Ρίσκα
Εάν οι συζητήσεις σχετικά με αυτό ου είδαν στο βίντεο ου αρακολούθησαν δεν είναι ενοχλητικές οι μαθητές
τριες μ ορούν να κατανοήσουν το λάθος μήνυμα και μ ορούν να εκδηλωθούν ε ιθετικά

Ο συντονιστής ρέ ει να είναι έμ ειρος και ειδικευμένος για την ε ιτυχία της τεχνικής με την άροδο του χρόνου

Συστάσεις και μαθήματα
μέθοδος μ ορεί να χρησιμο οιηθεί σε όλα τα σχολεία ως μάθημα εναντίον διαφορετικών μορφών βίας

Δυνατότητα μεταφοράς
Η τεχνική έχει υψηλό βαθμό μεταφοράς μ ορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές τριες α ό άλλες χώρες
Περισσότερες ληροφορίες Στην Κραϊόβα εφαρμόστηκε σε ολλά σχολεία και γυμνάσια για μια ερίοδο μηνών
Οι ε αγγελματίες ήταν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί και εργάστηκαν ως εθελοντές
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Καλή Πρακτική 15: Εκπαιδευτικοί για κοινωνική ευθύνη 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ρουμανικά

Χώρα εριοχή Ρουμανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια μήνες

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής
Σκο ός του έργου

● Βελτίωση του σχολικού κλίματος με την εξάλειψη μείωση του αριθμού των μαθητικών βιαιο ραγιών με
δράστες τόσο μαθητές όσο και γονείς

Στόχοι

● Συμμετοχή ολλών αραγόντων στον εντο ισμό λύσεων σε εριστατικά βίας εκ μέρους μαθητών και
γονέων

● Αύξηση της ευαισθητο οίησης στη σχολική κοινότητα για τα ευεργετικά α οτελέσματα των
συζευγμένων δράσεων διαφορετικών κατηγοριών αραγόντων

● Πιο ενεργή συμμετοχή όλων των εκ αιδευτικών στο σχολείο στην ε ίλυση καταστάσεων βίας

● Ευαισθητο οίηση των γονέων για τη σημασία του ρόλου τους στην εκ αίδευση των αιδιών καθώς και
για την εξάλειψη μείωση του αριθμού των βιαιο ραγιών στο σχολείο

● ● Συμμετοχή των μαθητών στην ε ίλυση καταστάσεων συγκρούσεων ράξεων βίας

● Δημιουργία υ εύθυνης συμ εριφοράς α ό τους μαθητές γνωρίζοντας τις συνέ ειες των ράξεων βίας
όταν την ροκαλούν

● Η α όκτηση α ό τους μαθητές τριες της εμ ειρίας ε ίλυσης ροβλημάτων και της ζωής χωρίς
σύγκρουση και βία εμ ειρία ου οι ερισσότεροι δεν ζουν στις δικές τους οικογένειες

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

• Α οτελέσματα
o Το έργο βρίσκεται ακόμη στα σ άργανα ε ομένως τα α οτελέσματα μόλις άρχισαν

να εμφανίζονται στόσο αξίζει τον κό ο να αναφερθούν κά οια α ό τα θετικά
α οτελέσματα ου έχουν ήδη εντο ιστεί

o Βελτίωση του κλίματος στο σχολείο ως α οτέλεσμα της μείωσης των ερι τώσεων
βίας και καταστάσεων σύγκρουσης

o Ενεργός συμμετοχή εκ αιδευτικών συμ εριλαμβανομένων νεότερων και ιο
έμ ειρων εκ αιδευτικών

o Α οτελεσματικότερη διαχείριση ομάδων μαθητών α ό ηγέτες και εκ αιδευτικούς
o Αύξηση του ενδιαφέροντος των γονέων στο σχολείο και της σχέσης τους με τα

αιδιά τους
o Ε ίλυση καταστάσεων συγκρούσεων με ηρεμία και υ ομονή χωρίς α ειλές και

εκδηλώσεις βίας α ό ορισμένους γονείς
o Μείωση του αριθμού των ράξεων βίας ου ροκαλούνται α ό μαθητές

● Θετικές τυχές
o Η δεκτικότητα όλων των εμ λεκομένων σε σχολικό ε ί εδο ως ρος τη συμμετοχή στις

δραστηριότητες στο έργο και την υ οστήριξή τους
o Βελτίωση του γενικού κλίματος στο σχολείο
o Βελτίωση της συμ εριφοράς των μαθητών
o Βελτίωση συμ εριφοράς ορισμένων μελών
o Εξάσκηση της ικανότητας διεξαγωγής εκ αιδευτικών δραστηριοτήτων και ε ίλυσης

καταστάσεων βίας με μικτές ομάδες εκ αιδευτικών γονιών μαθητών

● Αρνητικές τυχές
o Μειωμένη συμμετοχή μη συμμετοχή ορισμένων εκ αιδευτικών

Μειωμένη συμμετοχή μη συμμετοχή μερικών γονέων 

Ομάδα στόχος μαθητές ετών ε αγγελματίες γονείς
Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία
• Σεξουαλική βία
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• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία
Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν
ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη
Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση
o Ε ιμόρφωση ρος μαθητές γονείς ε αγγελματίες

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση
o Πόροι εριλαμβάνουν Η ιδιαιτερότητα του έργου δεν συνε άγεται συγκεκριμένους υλικούς και

οικονομικούς όρους Στην ερί τωσή αυτή ο ιο σημαντικός όρος είναι ο ανθρώ ινος Υ ό αυτήν
την έννοια είναι σημαντική η στάση και η διάθεση εκ αιδευτικών και γονιών των ενηλίκων για αλλαγή

o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία
Μεθοδολογία θεωρίες

● Το έργο α ευθύνεται σε καθηγητές και μαθητές τριες
Σημαντική έμφαση δίνεται στην α οτελεσματική διαμεσολάβηση μεταξύ εκ αιδευτικών και μαθητών
καθώς και εκ αιδευτικών και γονιών ή ακόμη και μαθητών με μαθητών Μέσα α ό το έργο
δημιουργήθηκε μια ομάδα στην ο οία ήταν μέλη η διεύθυνση του σχολείου δέκα γονείς και δύο
μαθητές α ό κάθε τάξη ο σχολικός φύλακας και ο κοινοτικός αστυνομικός Στην ομάδα αυτή

ροστέθηκαν και άλλα άτομα τα ο οία ανήκαν στη σχολική κοινότητα Ο στόχος της ομάδας ήταν να
ροσ αθήσει να ε ιλύσει ή να ροσφέρει συμβουλευτική στήριξη σε ερί τωση ε εισοδίων κατά τη

διάρκεια της σχολικής ζωής
Περιγραφή των τύ ων δραστηριοτήτων ου διεξάγονται σε σχολικό ε ί εδο

• Προσδιορισμός των μελών ου θέλουν να συμμετάσχουν στο έργο εκ αιδευτικοί γονείς και μαθητές τριες

• Πληροφορίες και τεκμηρίωση για τον εντο ισμό λύσεων αρέμβασης σε ερί τωση εριστατικών βίας ου
ροκαλούνται α ό μαθητές τριες αλλά και α ό γονείς

• Η αγορά θεματικού υλικού για την υ οστήριξη των δραστηριοτήτων ε ίλυσης συγκρούσεων

• Διάδοση του έργου και των δραστηριοτήτων ου ραγματο οιούνται σε σχολικό ε ί εδο

• Οργάνωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων σχεδιασμένων για την ε ίλυση συγκρούσεων

• Διάδοση ληροφοριών μεταξύ της σχολικής κοινότητας

• Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ε ίλυσης και ρόληψης συγκρούσεων ράξεων βίας
Καινοτομία
Το έργο γεννήθηκε λόγω της ανάγκης να δημιουργηθεί μια ήρεμη και ευχάριστη ατμόσφαιρα στο σχολείο μια
ατμόσφαιρα ου όμως ε ηρεαζόταν αρνητικά α ό την εχθρική στάση ορισμένων γονέων Η στάση αυτή ήταν

και α οτέλεσμα αρα οιημένων ληροφοριών σχετικά με γεγονότα ου συνέβησαν με τα αιδιά τους και τις
ερισσότερες φορές ροκάλεσαν τα ίδια Οι γονείς ε ισκέ τονταν το σχολείο και ροσ αθούσαν να ε ιβάλουν

τις α όψεις τους μέσω βίας
Άλλα στοιχεία ου καθόρισαν την έναρξη του έργου ήταν

• Η ανάγκη των μαθητών τριων να κατανοήσουν τις συνέ ειες των δικών τους ενεργειών και να
α ολογηθούν για τη συμ εριφορά τους καθώς και τις ράξεις βίας γενικότερα

• Η ιο ενεργή συμμετοχή των εκ αιδευτικών στην ε ίλυση τέτοιων εριστατικών μέχρι την έναρξη η
έλλειψη εμ ειρίας ή ο φόβος του έργου εμ όδισε αυτήν την εμ λοκή

• Α ό τη σκο ιά των στόχων του έργου ου σήμαινε την κάλυψη των αναφερθεισών αναγκών η
δημιουργία μιας ομάδας ου α οτελείται α ό ολλούς εμ λεκόμενους α οδείχθηκε χρήσιμη και
α οτελεσματική με σημαντικά θετικά α οτελέσματα

Ένα στοιχείο ου ρέ ει να σημειωθεί είναι η συμμετοχή των γονέων δεδομένου ότι οι θετικές σχολικές
ρωτοβουλίες αυξάνουν τις ιθανότητες ε ιτυχίας τους εάν ολοκληρωθούν και συνεχιστούν στην οικογένεια

Ταυτόχρονα η συνεργασία των γονέων ως συνεργατών του σχολείου έχει καθορίσει τη συνειδητο οίησή τους για
τη σημασία του ρόλου τους στην εκ αίδευση των αιδιών

Διαχρονικότητα της εφαρμογής
Το έργο είχε θετικά α οτελέσματα ο αντίκτυ ος ήταν θετικός γεγονός ου το καθιστά βιώσιμο με την άροδο
του χρόνου
Ρίσκα Ελάχιστη συμμετοχή ε αγγελματιών και κά οιων γονέων στο έργο
Συστάσεις και μαθήματα
Το έργο μ ορεί να εφαρμοστεί σε ο οιοδή οτε σχολείο της Ρουμανίας
Δυνατότητα μεταφοράς
Το έργο έχει υψηλό οσοστό μεταφοράς καθώς υ άρχει η δυνατότητα εφαρμογής του σε σχολεία σε άλλες
χώρες
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο
 



Καλή Πρακτική 16: Νέοι Ενάντια στη Βία 

ΤΙΤΛΟΣ

Ίδρυμα

Συγγραφέας

Γλώσσα Ρουμανικά

Χώρα εριοχή Ρουμανία

Έτος εφαρμογής και διάρκεια μήνες

Για ερισσότερες ληροφορίες ιστοσελίδα

Κύριοι στόχοι της ρακτικής

● Το έργο στοχεύει στην ανά τυξη δομών και μηχανισμών ληροφόρησης κατάρτισης αρακολούθησης
και ε ικοινωνίας σε το ικό εριφερειακό και εθνικό ε ί εδο στον τομέα της ρόληψης και της
κατα ολέμησης των φαινομένων βίας στο σχολείο Αυτό είναι σημαντικό ροκειμένου να ανα τυχθεί η
θεσμική ικανότητα των διαφορετικών οργανισμών με ρόλο στον τομέα των ανθρώ ινων όρων ου
εμ λέκονται στην εκ αίδευση

● Ανά τυξη ενός α οτελεσματικού συστήματος αρακολούθησης του φαινομένου της βίας στα σχολεία
και ενός κοινού μεθοδολογικού λαισίου σε όλες τις χώρες

● Υλο οίηση δραστηριοτήτων για την ευαισθητο οίηση σχετικά με το ρόβλημα της σχολικής βίας
μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών σχολικών αραγόντων και σε ε ί εδο κοινής γνώμης

● Παροχή υ οστήριξης για τη θεσμική ανά τυξη δομών με αρμοδιότητες συντονισμού σε εθνικό και
το ικό ε ί εδο με ευθύνες για την κατα ολέμηση των φαινομένων βίας στο σχολείο

● Δημιουργία δικτύου εκ αιδευτών με ικανότητες στον τομέα της ρόληψης και της κατα ολέμησης της
σχολικής βίας σε διαφορετικά ε ί εδα λήψης α οφάσεων

● Αύξηση της θεσμικής ικανότητας των κέντρων κατάρτισης της ολιτείας για τη βελτίωση της οιότητας
και της διαφορο οίησης της ροσφοράς κατάρτισης στον τομέα της σχολικής βίας Ενεργή συμμετοχή
των μαθητών τριών σε δραστηριότητες ρόληψης και κατα ολέμησης της σχολικής βίας ου
οργανώνεται σε σχολικό και εξωσχολικό λαίσιο

Αντίκτυ ος ε ιτεύγματα οφέλη

● Δημιουργία συστήματος αρακολούθησης των φαινομένων βίας στα σχολεία

● Υ οστήριξη για θεσμική ανά τυξη

● Εκ αίδευση στον τομέα της ρόληψης και της κατα ολέμησης της βίας στο σχολείο

● Εκ αίδευση μαθητών τριων ου συμμετέχουν στο ρόγραμμα διαχείρισης συγκρούσεων στη μη βίαιη
ε ικοινωνία αλληλε ίδραση 

Ομάδα στόχος μαθητές ετών ε αγγελματίες

Για ρόληψη είδη βίας

• Σωματική βία
• Σεξουαλική βία

• Ψυχολογική βία

• Οικονομική βία
Οι διαφορετικές αυτές μορφές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και ολλές μορφές βίας μ ορεί να συμβαίνουν
ταυτόχρονα και να ενισχύουν η μία την άλλη
Δομή αρέμβασης Παρακαλώ ε ιλέξτε κατά όσο η Καλή Πρακτική έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

• Μόρφωση Εκ αίδευση
o Εκ αίδευση ου αρέχεται σε μαθητές ετών

• Εκστρατεία Δημόσια εκ αίδευση
o Υλικό εριλαμβάνει ιστοσελίδες κατευθυντήριες γραμμές αφίσες κ α
o Για να αξιο οιηθεί ή να εφαρμοστεί αυτή η εκστρατεία

• Κατευθυντήριες γραμμές

• Διαδικτυακό σεμινάριο

• Εργαστήριο

• Εφαρμογή

Μεθοδολογία θεωρίες
Δραστηριότητες

• Η ιστορία μας Παρουσίαση σχετική με φαινόμενα βίας στο σχολείο



Καλές ρακτικές

• Η ιστορία μου ομαδική δραστηριότητα για αρουσίαση των ιο σχετικών εμ ειριών των
συμμετεχόντων στον τομέα της ρόληψης και του ελέγχου της βίας στο σχολείο

• Μετω ική ανάλυση και αρουσίαση ομάδας δραστηριοτήτων βάσει ενός λέγματος ανάλυσης

• Μελέτη ερί τωσης ανάλυση και εντο ισμός ερι τώσεων

• Παιχνίδι ρόλων με ομάδες ατόμων εκ αιδευτικοί μαθητές γονείς μέλη της κοινότητας

• Δημιουργία ροφίλ του θύματος και του θύτη στη βάση της ανάλυσης της ερί τωσης και σε σχέση
με τους ρόλους των εκ αιδευτικών μαθητών διεύθυνσης σχολείου γονέων και άλλων αραγόντων
α ό την κοινότητα

• Συζήτηση ακαδημαϊκού τύ ου αντι αράθεση βασιζόμενη στην ιδέα Υ άρχει ένα σχολείο χωρίς
καθόλου βία ομαδική δραστηριότητα άτομα ου συμφωνούν άτομα ου διαφωνούν κριτές

• Η δια ολιτισμική διάσταση και η βία στο σχολείο
Συζήτηση σε θέματα ό ως

• ολυμορφία βία

• δια ολιτισμικό σχολείο κοινωνία

• στερεότυ α ροκαταλήψεις διακρίσεις

• ο ρατσισμός και τα ψυχολογικά του α οτελέσματα

• τρό οι βελτίωσης της στάσης και των δια ολιτισμικών σχέσεων στο σχολείο
o αρχές δράσης
o Μετω ική ανάλυση των α οτελεσμάτων της συζήτησης
o Δραστηριότητα σε ζευγάρια συζήτηση ε ιτυχημένων εμ ειριών στον τομέα της ρόληψης και

της κατα ολέμησης της βίας στο σχολείο

• Παρουσίαση σε υ ολογιστή

• Αξιολόγηση και συλλογή ανατροφοδότησης α ό τους εμ λεκόμενους
Καινοτομία
Το έργο βασίζεται στη μέθοδο εργασίας εκ αίδευση ρόσω ο με ρόσω ο συζήτηση ελεύθερη ομιλία

αιχνίδια ρόλων ομαδικές ασκήσεις όλα με στόχο τη μείωση της βίας και την καλύτερη αρακολούθηση της
ε ιθετικής συμ εριφοράς στα σχολεία

Διαχρονικότητα της εφαρμογής

• Η βία στο σχολικό εριβάλλον είναι ένα ολύ ερί λοκο φαινόμενο με μια οικιλία μορφών εκδήλωσης
ου δικαιολογούν τη χρήση εξειδικευμένης εκλε τυσμένης ορολογίας έτσι το σχολείο είναι ο χώρος για

την εκδήλωση της σύγκρουσης μεταξύ αιδιών καθώς και μεταξύ ενηλίκων και αιδιών Οι σχέσεις
δύναμης καθώς και το λαίσιο στο ο οίο εκφράζονται ροσβλητικές συμ εριφορές λεκτική δράση
συμβολική είναι σημαντικές μεταβλητές για την κατανόηση του φαινομένου

• Α ό αυτή την ροο τική το έργο είχε θετικό αντίκτυ ο στους νέους οι ο οίοι κατανοούσαν καλύτερα
το φαινόμενο της βίας με όλες τις τυχές του

Ρίσκα
Χαμηλό

Συστάσεις και μαθήματα
Το έργο μ ορεί να εφαρμοστεί σε ο οιοδή οτε σχολείο της Ρουμανίας
Δυνατότητα μεταφοράς
Το έργο έχει υψηλό οσοστό μεταφοράς καθώς υ άρχει η δυνατότητα συμ λήρωσής του σε σχολεία σε άλλες
χώρες
Περισσότερες ληροφορίες α οτελέσματα έρευνες άρθρα εκστρατείες βίντεο
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http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinAnual/docs/B_E_Anual_2017_1.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/boletines/boletinAnual/docs/B_E_Anual_2017_1.pdf
http://www.ohchr.org/
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
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