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Έργο TOOL4GENDER 2019-1-ES01-KA201-064539 

Ενημερωτικό Δελτίο εναρκτήριας διακρατικής συνάντησης 
 

Το έργο Υποστηρικτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς και οργανισμούς για την 
πρόληψη της έμφυλης βίας [Tools to Support Teachers and Educational Institutions in 
the Prevention of Gender Violence (Tool4Gender)] επιχορηγείται από την ΕΕ στα 
πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Erasmus+. Αποσκοπεί στην πρόληψη 
φαινομένων βίας μεταξύ των φύλων, πριν αυτά να αρχίσουν να εμφανίζονται, 
δρώντας έγκαιρα από τα πρώιμα ηλικιακά στάδια (μαθητές ηλικίας 8 με 16 ετών). 
Στόχος είναι η εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σε τομείς που 
αφορούν τέτοιου τύπου θέματα, όχι μόνο επαγγελματιών αλλά και οικογενειών, 
αξιοποιώντας σύγχρονα μέσα και τεχνολογικά εργαλεία. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού συστάθηκε μια ομάδα αποτελούμενη από τους πιο κάτω 5 εταίρους από 
διάφορες χώρες της ΕΕ: Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), 
Spain, Save the Children Romania, Branch Dolj, Heron Digital Education & Mathisis 
LTD, Cyprus, Sociedad Espanola de Asistencia Sociosanitaria de Valencia, Spain, Senior 
Europa Sociedad Limitada, Spain, MTÜ Lastekaitse Liit, Estonia and I.R.E.S. - Istituto di 
Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale, Italy. 

Στις 13 Νοεμβρίου του 2019, φιλοξενήθηκε από τους SENIOR EUROPA – KVELOCE στη 
Βαλένθια της Ισπανίας (LAS NAVES - Think-Tank Hall) η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ 
όλων των εταίρων του έργου Tool4gender.  

Όλοι οι εταίροι εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση κι εκεί ενημερώθηκαν για όλα τα 
βήματα που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με την ατζέντα της συνάντησης.  

Η συνάντηση άρχισε με ένα σύντομο χαιρετισμό από τους οικοδεσπότες και 
ακολούθησαν σύντομες συστάσεις από όλους τους συμμετέχοντες.  

Το πρώτο μέρος της συνάντησης περιελάβανε γενική παρουσίαση του έργου και τα 
βασικά καθήκοντα προς αυτό. Ακολούθησε ενημέρωση για την πλήρη οργάνωση του 
έργου και για τα χρονοδιαγράμματα των παραδοτέων του. Αυτά, όπως και οι στόχοι 
που έχουν τεθεί θα τηρούνται από όλους τους εταίρους κατά τη διάρκεια της 
διεκπαιρέωσης του έργου. Σύμφωνα με τους στόχους, ο συντονιστής του έργου 
(GINSO), πρότεινε σειρά ερωτημάτων προς συζήτηση με τη μορφή ιδεοθύελλας, ώστε 
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να κατατεθούν οι ιδέες για να διαμορφωθεί το τελικό πλαίσιο του περιεχόμενου του 
εγχειριδίου. Για το σκοπό αυτό οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: η μια 
ομάδα είχε θέμα συζήτησης τις οικογένειες και οι άλλη ομάδα τους εκπαιδευτικούς.  

Το 2ο μέρος της συζήτησης κάλυψε θέματα όπως καλές πρακτικές στο πεδίο της 
πρόληψης της έμφυλης βίας ανάμεσα σε μαθητές και ανάλυση του εθνικού 
συγκείμενου σε θέματα διαχείρισης φαινομένων έμφυλης βίας, ώστε να καθοριστεί 
η μορφή του πρώτου παραδοτέου του έργου, του εγχειρίδιου δράσης. Οι καλές 
πρακτικές θα συγκεντρωθούν μέσω συνεντεύξεων από ειδικούς στον τομέα αυτό από 
κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Ενιαίο χρονοδιάγραμμα και πρότυπο για αυτές 
τις δράσεις ισχύει για όλους τους εταίρους.  

Η συζήτηση κατά τη συνάντηση συνεχίστηκε με τον τρόπο διάδοσης των εκάστοτε 
αποτελεσμάτων, εντός και εκτός της κοινοπραξίας. Βασικό μέσο διάδοσης θα είναι 
μια ιστοσελίδα που θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την πορεία του έργου. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν 4 ευρείες εκδηλώσεις, όπου θα γίνει άμεση 
ενημέρωση σε ειδικούς, κοινό και άλλους ενδιαφερομένους, με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους στη μεθοδολογία που εφαρμόζει το έργο, σε τοπικό, εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το τελευταίο μέρος της συνάντησης αφορούσε θέματα διαχείρισης Ποιότητας και 

Δεοντολογίας. Ο υπεύθυνος για τον τομέα αυτό θα υποστηρίζει τον συντονιστή του 

έργου ως προς τη διασφάλιση της επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας του έργου 

και θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την παρακολούθηση δεοντολογικών 

πτυχών καθώς και για την εποπτεία της προώθησης της ισότητας των φύλων.  

Εξετάστηκαν επίσης χρηματοοικονομικά ζητήματα.  

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με τον καθορισμό των μελλοντικών στόχων και 

καθηκόντων των εταίρων, καθώς και των χρονοδιαγραμμάτων τους.  
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