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Σε αυτό το θέμα δελτίο: 

Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE: Επισκόπηση 
 
Ανασκόπηση στίγματος: μια προοπτική 
πατρότητας 
 
Επόμενα βήματα 
 
 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν.. 

 

FENCE: Καταπολέμηση της προκατάληψης των φύλων και συμβολή στην ισότητα των φύλων 

 
Οι στόχοι μας είναι: 

• μείωση της προκατάληψης του φύλου, 

• ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη ικανοτήτων φύλου, 

• δημιουργία θετικής αλλαγή στα στερεότυπα των φύλων, 

• ανάπτυξη υλικού, εργαλείων και πόρων για την υποστήριξη οργανισμών, ΜΚΟ, τοπικών αρχών, μεταξύ άλλων 
θεσμικών οργάνων και φορέων. 

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE , που αναπτύχθηκε από τον συνεταιρισμό, αποτελείται από 7 ενότητες που σύντομα θα 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του FENCE στην «Ηλεκτρονική Μάθηση». Οι ενότητες είναι: 
 

Module Description Language 

1) Ενότητα επισκόπησης Αυτή η ενότητα διερευνά και οδηγεί σε μια 
επισκόπηση του προγράμματος μαθημάτων 
FENCE. Θα σας δώσει μια γεύση του μαθήματος. 

Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, 
Ιταλικά & Ρουμανικά 

2) Εισαγωγή στο φύλο και την 
ισότητα 

Αυτή η ενότητα διερευνά την ισότητα των φύλων 
και την ιστορία ισότητας των φύλων! Θα σας 
βοηθήσει να αναπτύξετε μια κατανόηση για το που 
βρίσκεται σήμερα η ισότητα των φύλων σε κάθε 
χώρα εταίρο. 

Αγγλικά 

3) Εντοπισμός διακρίσεων και 
κατάρτισης φύλου 

Αυτή η ενότητα διερευνά την πολιτική, τις διακρίσεις 
στο χώρο εργασίας και τις στρατηγικές αλλαγής. 

Αγγλικά 

4) Δημιουργία θετικής 
οργανωτικής κουλτούρας 

Αυτή η ενότητα διερευνά την οικοδόμηση μιας 
θετικής οργανωτικής κουλτούρας. Βυθιστείτε σε 
μερικές θετικές ψυχολογικές συμβουλές για να 
ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας. 

Αγγλικά 

5) Λαμβάνοντας θέση στην 
ισότητα 

Αυτή η ενότητα διερευνά την ενίσχυση της γνώσης 
και της κατανόησής σας μέσω καλών πρακτικών 
και την προώθηση ίσων ευκαιριών. 

Αγγλικά 

6) Στερεότυπα και ασυνείδητη 
προκατάληψη φύλου 

Αυτή η ενότητα διερευνά στερεότυπα, 
προκαταλήψεις και μικροεπιθέσεις. 

Αγγλικά 

7) Αναλάβετε δράση - Κάντε 
μια αλλαγή! 

Αυτή η ενότητα διερευνά τον προβληματισμό και το 
αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Θα σας 
εμπνεύσει να αναλάβετε δράση! 

Αγγλικά 

 

 
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE: Επισκόπηση 

Ιστοσελίδα FENCE   

https://fence-project.eu/
https://fence-project.eu/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/


 

 

                

                                  

 

Ανασκόπηση στίγματος: μια 

προοπτική πατρότητας 
Με βάση το άρθρο του Τσόρτσιλ (2020): «Τα τρία τέταρτα των ανδρών αισθάνονται 

στιγματισμένοι σχετικά με τη λήψη παρατεταμένης άδειας πατρότητας», σύμφωνα με την 

πηγή: https://tinyurl.com/y4spvg9j 

 

 

Εξερευνώντας το παραπάνω άρθρο, μπορεί να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
στερεότυπα στην καθημερινή ζωή. Με πολλούς πατέρες να αισθάνονται 
στιγματισμένοι για τη λήψη άδειας πατρότητας, υπήρξαν εκκλήσεις για τους 
εργοδότες να υιοθετήσουν ευελιξία και μια ανοιχτή κουλτούρα. Πρέπει να 
επιτραπούν και να ενθαρρύνονται οι πατέρες να πάρουν άδεια από την εργασία 
για πατρότητα.  
 
Σε μια μελέτη που διεξήχθη στα πλαίσια του άρθρου, το 95% των ανδρών 
συμφώνησαν ότι οι χώροι εργασίας πρέπει να εξομαλύνουν τους άντρες που 
παίρνουν περισσότερο χρόνο από την εργασία τους για πατρότητα. Μπορεί 
επίσης να σημειωθεί ότι το 56% των ανδρών ένιωσαν δυσάρεστο να 
επιστρέφουν στο χώρο εργασίας μετά την άδεια. Αυτό δημιουργεί ερωτήσεις 
σχετικά με την ισότητα των φύλων ορισμένων εργοδοτών και αν κάνουν αρκετά 
για τους πατέρες που παίρνουν άδεια μετά τη γέννηση ενός παιδιού. 
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Ακολουθήστε μας στο Facebook. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 

συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 
To διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον του FENCE θα σας προσφέρει μαθησιακές ευκαιρίες! Το περιεχόμενο της 
ενότητας θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε το ταξίδι σας σε περισσότερες ικανότητες φύλου. Θα σας προσφέρει τρόπους για 
τη μείωση της ανισότητας των φύλων. Παρακολουθήστε τον ιστότοπό μας και ακολουθήστε  τη σελίδα μας στο Facebook 
για να ενημερώνεστε για την ημερομηνία κυκλοφορίας του προγράμματος μαθημάτων FENCE! 
 
The εφαρμογή κινητού FENCE θα είναι μέρος των εργαλείων ψηφιακής υποστήριξης για το έργο FENCE, διαθέσιμα σε 
πλατφόρμες για κινητά. Η εφαρμογή για κινητά θα περιλαμβάνει υλικό που αναπτύχθηκε από το έργο και θα σας επιτρέψει 
να αλληλεπιδράσετε πιο εύκολα με τις ηλεκτρονικές ενότητες. 
 
Ο Μεθοδολογικός Οδηγός θα είναι διαθέσιμος στο πλαίσιο του έργου FENCE για την υποστήριξη εκπαιδευτών ενηλίκων 
για την παράδοση και εκμετάλλευση των προϊόντων, εργαλείων και υλικών που αναπτύχθηκαν σε αυτό το έργο. Σε αυτόν 
τον οδηγό, θα μπορείτε να διερευνήσετε οδηγίες για την ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού πακέτου. Θα ενδυναμώσει τους 
εκπαιδευτές και θα βελτιώσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη συνεργασία με μια σειρά ομάδων στόχων. 
 
Ενημερωθείτε για περισσότερα από τη σελίδα του έργου στο Facebook και την ιστοσελίδα.  

 

 

Ιστοσελίδα FENCE   

Επόμενα βήματα 

Διαβάστε το Έγγραφο Αναθεώρησης.  

https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/
https://fence-project.eu/el/%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
https://fence-project.eu/wp-content/uploads/2020/11/FENCE_TheReviewPaper.pdf

