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Το εταιρικό σχήμα του έργου FENCE: 

 

 

 

 

  
 

 
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. 
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Το έργο FENCE 
 
Το έργο FENCE - Καταπολέμηση της έμφυλης προκατάληψης και συμβολή στην ισότητα των φύλων  - 
στοχεύει στην άμβλυνση των έμφυλων προκαταλήψεων μέσω της ευαισθητοποίησης σε θέματα 
ισότητας και της ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων. Το FENCE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που χορηγούνται από το Erasmus+ (ΚΑ2) – Στρατηγικές Συνεργασίες για 
την εκπαίδευση ενηλίκων.  
Το έργο περιλαμβάνει 7 εταίρους από 6 χώρες:     
CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM και INOVA (Αγγλία), CENTRE FOR SOCIAL INNOVATION 
(Κύπρος), DOCUMENTA (Ισπανία), GRIPEN EUROPE (Ρουμανία), PROGRAMMA INTEGRA (Ιταλία), 
XENIOS POLIS (Ελλάδα).  
 

Βιβλίο Πολιτικών  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 
προέκυψε ότι σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες που 
συμμετέχουν στο έργο FENCE, 
εξακολουθούν να υπάρχουν 
διακρίσεις και έμφυλα 
στερεότυπα, αν και σε 
διαφορετικό βαθμό. Παρόλο 
που υπάρχουν κανόνες και 
νόμοι για την πρόληψη και την 
καταπολέμηση αυτών των 
φαινομένων, με διαφορές από 
χώρα σε χώρα, είναι συχνά 
ανεπαρκείς ή δεν 
εφαρμόζονται. Απαιτείται 
πολιτιστική αλλαγή σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

 

 

 

1. Η εκπαίδευση αποτελεί τη 
βάση για τους/τις 
μαθητές/τριες ώστε να 
εμπλουτιστούν με γνώσεις.  

2. Είναι άκρως σημαντική η 
ανάπτυξη νέων, καινοτόμων 
εργαλείων και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι ΤΠΕ για την 
καταπολέμηση των έμφυλων 
στερεοτύπων και της 
μεροληψίας του φύλου στον 
εργασιακό χώρο. 

3. Η ισότητα φύλων δεν ξεκινά 
μόνο στο σχολείο αλλά και στο 
σπίτι. Ο ρόλος της οικογένειας 
είναι κρίσιμος. 

4. Πρέπει να υπάρχει διαρκής 
ενημέρωση του νομοθετικού 
πλαισίου, ώστε να καλύπτει 
τις πραγματικές ανάγκες και 
να ανταποκρίνεται στην  
τρέχουσα κατάσταση. 

 

 

 

1. Η περιστασιακή 
προκατάληψη των φύλων 
που ενσωματώνεται στις 
στάσεις είναι δύσκολο να 
διαφοροποιηθεί. Μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μόνο μέσω 
της εκπαίδευσης και της 
μετωπικής αντιμετώπισης 
των παγιωμένων ιδεών 
σχετικά με τις γυναίκες και 
τον κοινωνικό τους ρόλο.  

2. Η διαφημιστική βιομηχανία 
κρίνεται «ένοχη» σε πολλές 
χώρες για τη χρήση εικόνων 
που διαιωνίζουν την ιδέα των 
γυναικών ως αντικείμενα ή 
νοικοκυρές με περιορισμένο 
κοινωνικό ρόλο. 

3. Η θεσμική συνειδητοποίηση 
υπάρχει σε θεωρητικό 
επίπεδο, αλλά παρατηρείται 
έλλειψη αποτελεσματικής, 
ισχυρής και μακροπρόθεσμης 
υποστήριξης για τις 
απαραίτητες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις.  

Το Βιβλίο Πολιτικών συμπεριλαμβάνει τεκμήρια, συμπεράσματα, συμβουλές και προτάσεις για την 
προώθηση της έμφυλης ισότητας. Το εν λόγω βιβλίο αναπτύχθηκε ως προϊόν των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, της συνδρομής εμπειρογνωμόνων στο θέμα της έμφυλης ισότητας, καθώς και από τις 
εμπειρίες που αποκόμισαν οι εταίροι κατά τη διάρκεια του έργου. Στοχεύει στην ενημέρωση όλων 
των ενδιαφερομένων σε θέματα ισότητας των φύλων, στην καταπολέμηση έμφυλων στερεοτύπων, 
στην προώθηση της ισότητας και στον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων αναφορικά με τη 
χάραξη πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 
 
 
 

Παράγοντες που εμποδίζουν την 

επίτευξη έμφυλης ισότητας και 

προωθούν τα έμφυλα στερεότυπα 

 

Τα κύρια σημεία της 

Έρευνας Επισκόπησης 

Πως να βοηθήσουμε στην 

επίτευξη της έμφυλης 

ισότητας και στην 

καταπολέμηση των 

έμφυλων στερεοτύπων 
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Συμπεράσματα και συνδρομή των εμπειρογνωμόνων: προτάσεις FENCE  

 
 
  
Θέματα που σχετίζονται με το φύλο και πρέπει να περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
και τα μαθήματα:  

● έμφυλα στερότυπα και προκαταλήψεις (ακόμη και σε ασυνείδητη διάσταση) σχετικά με 
τους ρόλους των φύλων σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
σχολικής τάξης, 

● συναισθηματική και σεξουαλική εκπαίδευση (πως να αντιμετωπίζουμε το αντίθετο φύλο, 
διαφορά μεταξύ φύλων, ταυτότητα φύλου - LGBTQIA+ κλπ.), 

● κατάλληλη χρήση γλώσσας και στρατηγικών επικοινωνίας (αποφυγή διακρίσεων), 
● δραστηριότητες και εργαλεία για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 

(λεκτική, σωματική, ψυχική και σεξουαλική).      
    ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Policy  

 
Adult 

Education 

 

Primary 
and 

secondary 
school 

 

 

 

Εκπαιδευτικούς: αναγνώριση έμμεσων έμφυλων 

στερεοτύπων που εκφράζονται στην τάξη και 

τρόποι αντιμετώπισής τους, χρήση κατάλληλης 

και συμπεριληπτικής γλώσσας, εκπαίδευση 

σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης περιστατικών 

έμφυλης βίας [gender-based violence (GBV)], 

καλές πρακτικές για την καταπολέμηση των 

έμφυλων στερεοτύπων κατά τη διάρκεια των 

μαθημάτων. 

 

 

 

 

.  

Μαθητές/τριες: άτυπη και μη τυπική 

εκπαίδευση σχετικά με τα έμφυλα 

στερεότυπα, τους λόγους που αυτά είναι 

επιζήμια για όλα τα φύλα και τους τρόπους 

αποφυγής τους. Ευαισθητοποίηση σε θέματα 

φύλου.  

Προτάσεις προς τους/τις υπεύθυνους/νες χάραξης πολιτικής για την προώθηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την ισότητα των φύλων μεταξύ των μαθητών/τριων στα σχολεία 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:  

• να γίνει υποχρεωτική η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, 
• να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών ένα μάθημα εστιασμένο σε ζητήματα φύλου, 
• να γίνει καλύτερη εφαρμογή  της νομοθεσίας σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, 
• να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της ισότιμης πρόσβασης και θεραπείας για άνδρες και 

γυναίκες, 
• να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τα μαθητικά προγράμματα, την 

καθοδήγηση, τη δικτύωση ή και τις υποτροφίες για φοιτήτριες στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη 
μηχανική και τα μαθηματικά, 

• να γίνει υποχρεωτική η κατάρτιση εκπαιδευτών/τριων σε θέματα ισότητας του φύλου, ώστε να 
μπορούν να μεταδώσουν στους/στις μαθητές/τριες θεμελιώδεις όρους και έννοιες.  

 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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Εκπαίδευση Ενηλίκων  

  

Εκπαίδευση  Ενηλίκων 

 Θέματα σχετικά με το φύλο που πρέπει να περιλαμβάνονται στα προγράμματα/μαθήματα κατάρτισης ενηλίκων: 

• γνώση για τους συστημικούς μηχανισμούς αποκλεισμού και κατανόηση της προέλευσης των στερεοτύπων, 

• έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις που αναπαράγωνται μέσω της γλώσσας, 

• παράγοντες που συμβάλουν στην εκδήλωση ανισοτήτων, σε ιδιωτική και δημόσια διάσταση, 

• νομοθεσία και δικαιώματα, 

• ήπιες δεξιότητες με στόχο τη διαχείριση της διαφορετικότητας σε επαγγελματικό και εργασιακό πλαίσιο, 

• η έμφυλη βία: στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης (από τις πολιτικές έως και τις οικονομικές 
επιπτώσεις), 

• δικαιώματα LGBTQIA+ και ένταξη, 

• οδηγοί με επιπρόσθετο υλικό: ταινίες, βιβλία, ντοκιμαντέρ, οργανώσεις κ.λπ., 

• διαστάσεις διατομεακότητας: (θρησκεία, μετανάστευση κ.λπ). 
 
 Οι πιο κατάλληλες μέθοδοι για την εφαρμογή των προγραμμάτων/μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: 

• σύντομα σε διάρκεια μαθήματα, 

• μαθήματα δια ζώσης ή μεικτά, 

• τα μαθήματα να μην γίνονται «εφάπαξ». Εάν θέλετε να επιτύχετε αλλαγή, οι συμμετέχοντες/χουσες θα 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν όσα διδάχτηκαν και να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, 

• Μη τυπική και άτυπη μεθοδολογία που θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες/ουσες να 

αλληλεπιδράσουν ουσιαστικά και να συμμετάσχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

 Προτάσεις προς τους/τις υπεύθυνους/νες χάραξης πολιτικής για την προώθηση της εκπαίδευσης 
ενηλίκων σε θέματα φύλου: 

• εισαγωγή υποχρεωτικών δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των εκπαιδευτών σε ζητήματα 
ισότητας τόσο στο πανεπιστήμιο όσο και σε άλλα περιβάλλοντα εργασίας (εργοδότες/τριες, 
εργαζόμενοι/ες σε εταιρείες),  

• εισαγωγή πλαισίου που στοχεύει στη διατήρηση και παρακολούθηση της πρόσβασης των γυναικών 
στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενίσχυση των εταιρειών στην πρόσληψη και προώθηση 
γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων,  

• γονική άδεια με ίσες αμοιβές (υποχρεωτική), 
• επένδυση στην πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας λόγω φύλου, 
• επένδυση σε υψηλής ποιότητας επικοινωνιακές εκστρατείες για τον περιορισμό περιστατικών 

ανισότητας που απορρέουν από το φύλο, που θα απευθύνονται στο κοινό-στόχο.  

Συστάσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτές ενηλίκων: 

• προσήλωση στην παροχή ιδεών για πρακτικούς και ρεαλιστικούς στόχους και εμπνευσμένες 
περιπτωσιολογικές μελέτες για την αντιμετώπιση της καθημερινής προκατάληψης (όχι μόνο 
θεωρία), 

• προσέλκυση περισσότερων ανδρών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
• χρήση καταλληλότερης γλώσσας, αποφυγή έμφυλων στερεοτύπων, 
• σχεδιασμός μαθημάτων που καταδεικνύουν τις συνέπειες της ανισότητας των φύλων. 
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Πολιτική 

Θεμελιώδεις πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων: 

• δημοτικά και δημόσια νηπιαγωγεία εντός των εργασιακών χώρων, 

• πολιτικές που υποστηρίζουν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (π.χ. 4 ημέρες/εβδομάδα, ίση 

γονική άδεια, ελαχιστοποίηση των υπερωριών), 

• κανόνες που αποτρέπουν τις ανισότητες στην εργασιακή πρόσβαση των δύο φύλων, ευκαιρίες καριέρας (πρόσβαση 

σε υψηλές θέσεις και επιτροπές λήψης αποφάσεων) και συστήματα επιβράβευσης, 

• θεσμική επικοινωνία αναφορικά με την ευαισθητοποίηση για την ισότητα του φύλου, 

• επικοινωνία, ευαισθητοποίηση για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων της γλώσσας απέναντι στις 

γυναίκες και τη LGBTQIA+ κοινότητα και ενδεχόμενες κυρώσεις σε παραβάτες, 

• αποτελεσματική καταπολέμηση της έμφυλης βίας: σαφείς νόμοι, βεβαιότητα τιμωρίας, επιβαρυντικές περιστάσεις 

για εγκλήματα που σχετίζονται με το φύλο, εργαλεία αναφοράς με ασφάλεια, επικοινωνιακές εκστρατείες, άμεση 

αστυνομική παρέμβαση σε περίπτωση καταγγελίας βίας, δημιουργία δικτύων δημόσιας υποστήριξης και δωρεάν 

ψυχολογική υποστήριξη, δημόσια ή υποστηριζόμενα από το κοινό κέντρα κατά της βίας που παρέχουν δυνατότητα 

φιλοξενίας. 

 

 

 

 

Προτάσεις προς τους/τις υπεύθυνους/νες χάραξης πολιτικής σχετικά με στρατηγικές προώθησης της ισότητας των φύλων: 

• παροχή κανόνων και πόρων για την υποστήριξη της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών, τόσο σε επίπεδο αμοιβών και ευκαιριών σταδιοδρομίας όσο και σε δικαιώματα 

και υποχρεώσεις παιδικής μέριμνας, 

• διασφάλιση ότι η μητρότητα δεν προκαλεί διακρίσεις, διασφαλίζοντας τη θέση εργασίας για όσες γυναίκες 

επιστρέφουν από την άδεια μητρότητας καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης, 

• αναγνώριση και αντιμετώπιση κάθε είδους διάκρισης που σχετίζεται με το φύλο, 

• ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης και σαφών κατευθυντήριων γραμμών, εμπλοκή ειδικών για 

την παροχή ψυχολογικής και νομικής υποστήριξης και ασφάλειας σε θύματα έμφυλης βίας, 

• αντιμετώπιση επιβαρυντικών περιστάσεων που σχετίζονται με το φύλο, 

• διασφάλιση προστασίας από τον νόμο για τις γυναίκες που καταγγέλλουν βία, 

• προώθηση (υποχρεωτικής) εκπαίδευσης της αστυνομίας και άλλων ενδιαφερομένων που χειρίζονται υποθέσεις 

έμφυλης βίας, διακρίσεων, παρενόχλησης, άδικων αμοιβών κ.λπ., 

• προώθηση της (υποχρεωτικής) εκπαίδευσης για την ισότητα σε νεαρή ηλικία, 

• προώθηση (υποχρεωτικής) κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης 

ζητημάτων φύλου, διδασκαλίας των πολιτικών και σεξουαλικών δικαιωμάτων και του σεβασμού τους για την 

αποφυγή μεροληπτικής και σεξιστικής γλώσσας και συμπεριφοράς. 

 

 

 

Συστάσεις που απευθύνονται στους/στις υπεύθυνους/νες χάραξης πολιτικής για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

στον ή μέσω του τομέα ΕΕΚ: 

• διασφάλιση της τήρησης και της επιβολής της νομοθεσίας που προβλέπει ακόμη και συστήματα παρακολούθησης 

και κυρώσεις για τους παραβάτες, 

• ευαισθητοποίηση και  ενημέρωση των δημόσιων φορέων σχετικά με τον τρόπο ίσης μεταχείρισης των ανθρώπων, 

προσφέροντας τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα φύλα και στηρίζοντάς τα στη λήψη αποφάσεων, 

• εξασφάλιση ίσων αμοιβών και ίσων όρων απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες, 

• οργάνωση εκστρατειών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης για την αύξηση της συμμετοχής των υποψηφίων 

γυναικών στις εκλογές, 

• εισαγωγή της ικανότητας φύλου ως εγκάρσιας δεξιότητας στα προγράμματα σπουδών ενηλίκων, 

• εισαγωγή της διδασκαλίας σε θέματα φύλου, συναισθηματικής και σεξουαλικής αγωγής στα σχολικά προγράμματα 

μάθησης. 

 


