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Με τη συγχρηματοδότηση του  Προγράμματος 

DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η 1η Πρότυπη Έκδοση “GEAR against IPV” (2011) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του 

Προγράμματος “Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ 

Ερωτικών Συντρόφων” [“Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner 

Violence” (GEAR against IPV) (JLS/2008/DAP3/AG/1258)] που υλοποιήθηκε από το 2009 

έως το 2011 στο πλαίσιο του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η παρούσα, Αναθεωρημένη Έκδοση, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 

“Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 

II” [“Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence - II” (GEAR 

against IPV II) (JUST/2013/DAP/AG/5408)] που υλοποιήθηκε  από το 2014 έως το 2016, 

επίσης στο πλαίσιο του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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Εισαγωγή 

Το υλικό και οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην Ελληνική Έκδοση “Ευαισθητοποίηση για 

την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων“ (GEAR against IPV) 

δημιουργήθηκαν προκειμένου να συμβάλλουν στην πρωτογενή πρόληψη της Βίας 

μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό περιβάλλον, 

οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την αποδόμηση των εδραιωμένων 

στερεοτύπων στους/στις μαθητές/-ριες και στους/στις εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, έπειτα από ειδική εκπαίδευση που 

στοχεύει τόσο στην ευαισθητοποίησή τους όσο και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για να υλοποιούν στην τάξη προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης της ΒΕΣ, θα 

ευαισθητοποιήσουν μέσω δραστηριοτήτων του “GEAR against IPV”, τους μαθητές και τις 

μαθήτριές τους σε ζητήματα όπως οι επιζήμιες επιπτώσεις των στερεοτύπων του φύλου, η 

ΒΕΣ και η βία στις ρομαντικές σχέσεις. Η αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου των 

μαθητών/-ριών θα συμβάλλει στην ανάπτυξη στάσεων μηδενικής ανοχής έναντι της βίας σε 

σχετικά νεαρή ηλικία, έχοντας σαν απώτατο στόχο την ανάπτυξη υγειών και ισότιμων 

σχέσεων ανάμεσα στους νέους ανθρώπους.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, μέσω ενός κατάλληλου και ειδικά δημιουργημένου 

για την ηλικία τους υλικού ευαισθητοποίησης, να αξιολογήσουν, να αμφισβητήσουν και να 

αναθεωρήσουν τα πολιτισμικά «κληρονομημένα» στερεότυπά τους και να προσεγγίσουν τις 

διαφυλικές διαφορές όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου, 

αλλά ως ατομικές διαφορές.  
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Γιατί είναι σημαντική η πρωτογενής πρόληψη της ΒΕΣ; 

Από τη γέννηση του κάθε άτομο λαμβάνει συνεχώς από την οικογένεια του, το σχολείο και 

την κοινότητα στην οποία ζει μια πληθώρα ρητών και άρρητων μηνυμάτων, που καθορίζουν 

το «ορθό» πρότυπο θηλυκότητας και ανδρισμού. Αυτά τα μηνύματα ασκούν πίεση στα 

άτομα να συμμορφωθούν με μια πληθώρα ρόλων και προσδοκιών που απορρέουν από το 

κοινωνικά κατασκευασμένο φύλο τους. Και όσο εντονότερη πατριαρχική δομή έχει μια 

κοινωνία, τόσο περισσότερο υπογραμμίζονται οι διαφορετικές αξίες που καλούνται τα άτομα 

διαφορετικού φύλου να υιοθετήσουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, αγόρια και κορίτσια, 

γυναίκες και άνδρες, «παγιδευμένοι/-ες» στη «φυλακή» των έμφυλων στερεοτύπων τους, 

πείθονται να αποδεχτούν και να εκπληρώσουν τους εκ διαμέτρου αντίθετους ρόλους που 

τους επιβάλλονται: το αγόρι/άνδρας οφείλει να είναι πάντα νικητής, να έχει τον έλεγχο και 

να είναι δυνατός, επιθετικός και ανταγωνιστικός, ενώ το κορίτσι/γυναίκα οφείλει να είναι 

ευαίσθητη και συναισθηματική, ανεκτική, παθητική και να δείχνει αυτοθυσία. Με πλήρως 

εδραιωμένες τέτοιου είδους αντιλήψεις, που καθιστούν το ένα φύλο κυρίαρχο πάνω στο 

άλλο, δεν εκπλήσσει καθόλου η εμφάνιση ΒΕΣ στις σχέσεις. Το παράδοξο είναι εμφανές: 

όλοι/όλες μας, συνειδητά ή ασυνείδητα, ενισχύουμε τα κοινωνικά στερεότυπα που οδηγούν 

στη βία και, την ίδια στιγμή, «παλεύουμε» να εξαλείψουμε τη βία από την κοινότητά μας, 

χωρίς καν να κατανοούμε τη σύνδεση μεταξύ των στερεοτύπων του φύλου και της βίας 

κατά των γυναικών και κοριτσιών. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο η πρόληψη της ΒΕΣ πρέπει να ξεκινάει σε όσο το δυνατόν 

μικρότερη ηλικία. και, ως εκ τούτου, το σύστημα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 

καθίσταται το ιδανικό πλαίσιο όπου μια τέτοια προσπάθεια μπορεί σταδιακά να χτιστεί, 

ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο και τερματίζοντας στο Πανεπιστήμιο ή μπορεί ακόμη και να 

συνεχίζεται μέσω της δια βίου μάθησης. Η προσέγγιση πρέπει φυσικά να διαφοροποιείται 

ανάλογα με την ηλικία της ομάδας στόχου: στο νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού, η προσπάθεια για την πρόληψη της ΒΕΣ πρέπει να εστιάζεται περισσότερο στην 

ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας, απελευθερωμένης από στερεοτυπικές αντιλήψεις 

του φύλου (όπου μια τέτοια προσωπικότητα, δεν θα χρησιμοποιούσε βία ως μέσο αυτο-

αξίας, ούτε θα αποδεχόταν να θυματοποιείται ή να ανέχεται τη βία στον κοινωνικό της 

περίγυρο). σε ένα μετέπειτα στάδιο, όταν οι μαθητές/-ριες είναι πιο ώριμοι/ες, θα 

μπορούσαν να «διδαχτούν» τρόπους άσκησης κοινωνικής πίεσης στην ομάδα συνομηλίκων 

τους ως ένα μέσο επίτευξης της επιθυμητής κοινωνικής αλλαγής προς τη μηδενική ανοχή 

της βίας.  

Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν γιατί μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην 

υλοποίηση τέτοιου είδους δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης μέσα στις τάξεις, καθώς 

πρόκειται για εκείνη την ομάδα ενηλίκων που βρίσκεται πιο κοντά στα παιδιά, με την 

εξαίρεση των γονιών τους. Αν, ωστόσο, δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι,/-ες οι 

περισσότεροι/-ες εκπαιδευτικοί είναι αναμενόμενο να έχουν την ίδια εσωτερικευμένη 

στερεοτυπική άποψη για τα δύο φύλα με το γενικό πληθυσμό, κάτι που αποτελεί πολύ 

σοβαρό φραγμό και τους/τις εμποδίζει να επιτελέσουν τον καθοριστικό τους ρόλο. Γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο η προσέγγιση “GEAR against IPV” περιλαμβάνει επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, η οποία, εκτός της ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδόμηση των στερεοτύπων φύλου των ίδιων των 

εκπαιδευτικών καθώς και στην προσπάθεια να πειστούν πράγματι για τη σπουδαιότητα της 
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υλοποίησης τέτοιων παρεμβάσεων. Καθώς όλα σχεδόν τα παιδιά και οι έφηβοι/-ες 

πηγαίνουν σχολείο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχουν στα σχολεία προγράμματα που 

αφορούν την ισότητα των φύλων, ως μέσο πρωτογενούς πρόληψης της έμφυλης βίας, της 

βίας στις σχέσεις και της ΒΕΣ, τα οποία να υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς που είναι 

κατάλληλα ευαισθητοποιημένοι/-ες και εκπαιδευμένοι/-ες σε ζητήματα σχετικά με τα 

στερεότυπα του φύλου και πως αυτά σχετίζονται με τη βία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα σύσταση συμπίπτει με το πνεύμα του άρθρου 14 

της Σύμβασης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 

ενδοοικογενειακής βίας του Συμβουλίου της Ευρώπης (2011), όπου αναφέρεται ότι ακριβώς 

τέτοιου είδους «εκπαιδευτικό υλικό... προσαρμοσμένο στην εξελισσόμενη δυνατότητα των 

μαθητών/-ριών» θα πρέπει να περιλαμβάνεται όχι μόνο «στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα 

και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης», αλλά και «στη μη τυπική εκπαίδευση, σε πλαίσια 

αθλητικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και στα Μ.Μ.Ε.». Δυστυχώς, σε 

πολλές χώρες της ΕΕ –ανάμεσα τους και αυτές που συμμετείχαν στα προγράμματα “GEAR 

against IPV” I και ΙΙ1-τέτοιου είδους προσπάθειες δεν είναι ενσωματωμένες στο σχολικό 

πρόγραμμα ενώ οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ούτε εκπαιδευμένοι/-ες ούτε ευαισθητοποιημένοι/-

ες με αποτέλεσμα, όχι μόνο να φέρουν οι ίδιοι/-ες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο 

φύλα, αλλά και εξαιτίας τους να έχουν διακριτική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές και 

τις μαθήτριες ανάλογα με το φύλο τους. Πολλοί/-ές εκπαιδευτικοί, μάλιστα, συχνά δεν 

συνειδητοποιούν καν ότι η συμπεριφορά τους διακρίνει υπέρ του ενός φύλου και, έτσι, 

συχνά ενισχύουν στερεοτυπικές του φύλου συμπεριφορές. Ο στόχος του προγράμματος 

“GEAR against IPV” είναι να συνεισφέρει στην αλλαγή αυτής της κατάστασης 

ευαισθητοποιώντας και καθοδηγώντας τους/τις εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν και να 

αποδομήσουν τα προσωπικά τους στερεότυπα του φύλου.  

Η ηλικία των παιδιών που αποτελούσαν τον πληθυσμό-στόχο του προγράμματος “GEAR 

against IPV” (14-16 ετών) δεν είναι η μικρότερη δυνατή, αν και όλοι/όλες οι επαγγελματίες 

που εργάστηκαν για τη δημιουργία του υλικού πιστεύουν ακράδαντα ότι οι προληπτικές 

προσπάθειες που στοχεύουν στην αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου πρέπει να 

ξεκινούν στο σχολικό περιβάλλον από τη μικρότερη δυνατή ηλικία (δηλαδή το 

νηπιαγωγείο). Επιπλέον όμως, θεωρούν και ότι το υλικό του “GEAR against IPV” είναι 

κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί με παιδιά από την ηλικία των 12 ετών και ότι σχεδόν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων των Ενοτήτων Στερεότυπα & Ισότητα των Φύλων και Υγιείς 

και μη Υγιείς Σχέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με παιδιά πολύ μικρότερα των 12 

ετών. Σε πολλές χώρες όμως, εξακολουθεί να υπάρχει ισχυρή αντίσταση από τις 

εκπαιδευτικές αρχές αναφορικά με την πιο πρόσφορη ηλικία συμμετοχής των παιδιών σε 

τέτοιου είδους παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται η υλοποίηση παρόμοιων 

προγραμμάτων, ακόμη και σε παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου να 

καμφθεί η αντίσταση, αποφασίστηκε ότι σε αυτές τις χώρες πρέπει να ακολουθηθεί 

αντίστροφη πορεία, δηλαδή να ξεκινήσουν οι προληπτικές προσπάθειες από μία υψηλότερη 

εκπαιδευτική βαθμίδα και να προχωρήσουν σταδιακά προς τις χαμηλότερες.  

1
 Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος και Ρουμανία. 
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Ωστόσο παρά το γεγονός ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται με στερεότυπα από τη γέννηση τους, 

γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έναρξη της αποδόμησής τους σε όσο το 

δυνατόν μικρότερη ηλικία, η ηλικία 14+ αποτελεί εξίσου κρίσιμη ηλικία διότι, στις 

περισσότερες χώρες, αυτή είναι η ηλικία κατά την οποία τα περισσότερα έφηβα άτομα, 

αγόρια και κορίτσια, ξεκινούν ή έχουν ήδη ξεκινήσει να έχουν τις πρώτες τους ρομαντικές ή 

ερωτικές σχέσεις. Το σχολικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει το κύριο πλαίσιο παρέμβασης, 

παρέχοντας σε μαθητές και μαθήτριες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεξιότητες που 

απαιτούνται για να είναι σε θέση να αποφύγουν να γίνουν θύτες ή θύματα βίας στις σχέσεις 

τους καθώς επίσης και για να μπορούν να αντιδράσουν απέναντι σε αυτού του είδους τη 

βία.  

Μετά την αποτελεσματική υλοποίηση με παιδιά ηλικίας άνω των 14 ετών που 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “GEAR against IPV”, στο πλαίσιο του 

"GEAR against IPV - ΙΙ" θα ελεγχθεί πιλοτικά η καταλληλότητα της χρήσης του υλικού με 

μικρότερα παιδιά (12+ ετών).  
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Η Κυπριακή Έκδοση του Υλικού "GEAR against IPV" 

Η Κυπριακή Έκδοση του Υλικού “GEAR against IPV” αποτελείται από τέσσερα τεύχη: 

Τεύχος I: Το Πρόγραμμα “GEAR against IPV”: Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των 

Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων   

Τεύχος II: Οδηγός Υλοποίησης ενός “GEAR against IPV” Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών 

Τεύχος III: “GEAR against IPV” Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού 

Τεύχος IV: “GEAR against IPV” Βιβλίο Δραστηριοτήτων για Μαθητές και Μαθήτριες 

Το Τεύχος I παρέχει πληροφορίες για την προσέγγιση "GEAR against IPV" 

και τα προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων δημιουργήθηκε το υλικό, καθώς 

και υποδείξεις προς κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή άτομο, αναφορικά με τη 

δημοσιοποίηση, τόσο των δράσεων όσο και του υλικού, τρόπους προσέγγισης 

των ομάδων-στόχων και ιδέες για άσκηση πίεσης σε εθνικό επίπεδο μέσω 

συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την ενσωμάτωση του Προγράμματος "GEAR 

against IPV" στο σχολικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Το Τεύχος II που τιτλοφορείται, “Οδηγός Υλοποίησης ενός GEAR against IPV 

Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών” δημιουργήθηκε με στόχο να καθοδηγήσει μια, όσο 

το δυνατόν, πιο ομοιόμορφη εκπαίδευση εκπαιδευτικών της ίδιας χώρας ή 

διαφορετικών χωρών της ΕΕ που σκοπεύουν να υλοποιήσουν Προγράμματα 

“GEAR against IPV” με έφηβους/-ες ή παιδιά στην τάξη (ή και σε διαφορετικό 

πλαίσιο). 

Το Τεύχος III παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς χρήσιμες γενικές 

θεωρητικές πληροφορίες όπως και πληροφορίες για το πως να οργανώσουν 

ένα “GEAR against IPV” πρόγραμμα καθώς και τη βήμα προς βήμα διαδικασία 

για να το υλοποιήσουν στην τάξη τους, να το τεκμηριώσουν και να το 

αξιολογήσουν. Το κύριο μέρος του Τεύχους III αποτελεί μία εκτεταμένη 

συλλογή δραστηριοτήτων, έτοιμων να υλοποιηθούν στην τάξη. 

Το Τεύχος IV, το οποίο εστιάζεται στους μαθητές/-ριες και είναι στενά 

συνδεδεμένο με το Τεύχος III, δημιουργήθηκε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να 

παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς έτοιμα προς χρήση φύλλα εργασίας και 

φυλλάδια για την υλοποίηση του προγράμματος.  
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ΤΕΥΧΟΣ II 

Το 2ο Τεύχος, με τίτλο Οδηγός Υλοποίησης ενός “GEAR against IPV” Σεμιναρίου 

Εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε με στόχο να καθοδηγήσει μια όσο το δυνατόν πιο όμοια 

μεθοδολογικά κατάρτιση για τους/τις εκπαιδευτικούς της Κύπρου που σκοπεύουν να 

υλοποιήσουν το Πρόγραμμα “GEAR against IPV” με έφηβους και έφηβες ή παιδιά στην 

τάξη τους και/ή σε διαφορετικό πλαίσιο.   

Συνοπτικά, οι στόχοι του “GEAR against IPV” Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών είναι: 

  να στηρίξει τους/τις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 

ώστε να μπορούν να υλοποιούν και να αξιολογούν το Πρόγραμμα “GEAR against 

IPV” στις τάξεις τους. Το σεμινάριο περιλαμβάνει επίσης ενότητες που στοχεύουν να 

βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτικούς:    

  να αναλογιστούν ποιες στάσεις και συμπεριφορές ενδέχεται να μεταφέρουν ή να 

στηρίζουν τα στερεότυπα των φύλων αλλά και την ανοχή στη βία και να 

προβληματιστούν για το πώς αυτές μπορούν να τροποποιηθούν  

  να αποκτήσουν όλες εκείνες τις πληροφορίες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες 

προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται πιθανά 

περιστατικά κακοποίησης τα οποία ενδέχεται να τους αποκαλύψουν οι μαθητές/-ριές 

τους κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Προγράμματος 

“GEAR against IPV”   

  να παρέχει στους/στις εκπαιδευτικούς μια ευκαιρία να ανταλλάξουν πληροφορίες για 

καλές πρακτικές με βάση την προηγούμενη εμπειρία τους 
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A. Πώς να Οργανώσετε  

ένα “GEAR against IPV”  

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

Το “GEAR against IPV” Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτικών είναι μια ιδιαίτερα 

εντατική εκπαίδευση καθώς στοχεύει, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να 

εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευτικούς με όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες που θα τους 

επιτρέπουν να υλοποιούν το Πρόγραμμα “GEAR against IPV” στις τάξεις τους 

αλλά και να είναι σε θέση να βοηθήσουν μαθητές/-ριές τους που υφίστανται 

κακοποίηση στη σχέση τους και/ή στην οικογένειά τους.  

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η οργάνωση και η προετοιμασία του Σεμιναρίου 

αποτελούν ένα κρίσιμο στάδιο, από το οποίο εξαρτάται η έκταση στην οποία θα 

μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του. Παράγοντες όπως η επιστημονική επάρκεια 

των εκπαιδευτών/-ριών, τα χαρακτηριστικά και τα κίνητρα των καταρτιζόμενων, ο 

χώρος, ο χρόνος και η διάρκεια του Σεμιναρίου, που θα παρουσιαστούν στις επόμενες 

ενότητες, μπορούν να επηρεάσουν, θετικά ή αρνητικά, την αποτελεσματικότητα της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών.  
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A.  Πώς να Οργανώσετε ένα “GEAR against IPV” Σεμινάριο 
Εκπαιδευτικών 

 

A1. Συντονιστές/-ριες και Εκπαιδευτές/-ριες 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Σεμιναρίου, δηλαδή να αναπτυχθούν και/ή να ενισχυθούν 

οι δεξιότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος “GEAR against IPV” 

στην τάξη, αλλά και για το χειρισμό περιστατικών κακοποίησης [όπως βία μεταξύ ερωτικών 

συντρόφων (ΒΕΣ), βία στις ρομαντικές σχέσεις και/ή κακοποίηση και παραμέληση παιδιού 

(ΚαΠα-Π)] που ενδέχεται να αποκαλυφθούν στους/στις εκπαιδευτικούς, οι επαγγελματίες 

που θα αναλάβουν την κατάρτισή τους πρέπει να έχουν επιστημονική επάρκεια στους τομείς 

που περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Μεγάλο τμήμα του έργου των επαγγελματιών που θα αναλάβουν την κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών για το “GEAR against IPV” θα είναι ο συντονισμός ενός προσομοιωμένου 

Προγράμματος “GEAR against IPV”. Θα πρέπει, δηλαδή, να υλοποιήσουν μια σειρά 

βιωματικών δραστηριοτήτων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αναμένεται να υλοποιηθούν 

μέσα σε μια σχολική τάξη. Κατά συνέπεια, ως συντονιστές/-ριες, θα πρέπει να είναι σε θέση 

να εργαστούν χρησιμοποιώντας μόνο μεθόδους ενεργητικής μάθησης, έτσι ώστε να 

παρέχουν στους/στις εκπαιδευτικούς ένα παράδειγμα πρότυπης υλοποίησης του 

Προγράμματος “GEAR against IPV”. Οι συντονιστές/-ριες θα πρέπει επίσης να είναι πολύ 

εξοικειωμένοι/-ες με ολόκληρο το υλικό της Ελληνικής Έκδοσης “GEAR against IPV” 

καθώς και με την υλοποίησή του σε ομάδες νεαρών ατόμων, στο πλαίσιο της τάξης ή σε 

διαφορετικό πλαίσιο.  

Οι ίδιοι/-ες επαγγελματίες θα αναλάβουν και τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα 

θέματα που εστιάζει το πρόγραμμα “GEAR against IPV” και, επομένως, πρέπει αν όχι να είναι 

ειδικοί/-ές, να διαθέτουν τουλάχιστον υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε θέματα ισότητας των 

φύλων, βίας στις σχέσεις των εφήβων, βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ), κακοποίησης 

και παραμέλησης παιδιού (ΚαΠα-Π), αλλά και γνώση για πρακτικά ζητήματα (π.χ. διαθέσιμες 

υπηρεσίες στήριξης και σχετιζόμενα νομικά ζητήματα, όπως αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική 

η αναφορά περιστατικών ΚαΠα-Π στην Κύπρο)1. Επιπρόσθετα, ο/η συντονιστής/-ρια θα πρέπει 

να είναι σε θέση να διαχειριστεί ενδεχόμενη συναισθηματική φόρτιση κάποιου ατόμου που 

μπορεί να εκδηλωθεί εξαιτίας προσωπικών εμπειριών που σχετίζονται με το περιεχόμενο του 

Σεμιναρίου. 

A2. Καταρτιζόμενοι/-ες 

Ταυτότητα Καταρτιζόμενων. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος DAPHNE όπου και 

δημιουργήθηκε το υλικό “GEAR against IPV”, ομάδα-στόχο του Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών, 

αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στη Β΄- Γ΄ Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου (σε 

τάξεις δηλαδή που φοιτούν κορίτσια και αγόρια 14-16 ετών). Ωστόσο, καθώς σχεδόν όλες 

οι δραστηριότητες του “GEAR against IPV” είναι κατάλληλες για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας 

(και οι περισσότερες από αυτές και για παιδιά μικρότερης ηλικίας), έξω από τα στενά 

πλαίσια του χρηματοδοτούμενου προγράμματος η ομάδα-στόχος μπορεί να διευρυνθεί και 

1 Το σκεπτικό για την εξέταση θεμάτων που σχετίζονται με την ΚαΠα-Π περιγράφεται στο κεφάλαιο B3 
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να περιλάβει εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του 

Λυκείου (ώστε η παρέμβαση να στοχεύει σε παιδιά ηλικίας 12-18 ετών). Το DAPHNE 

πρόγραμμα "GEAR against IPV - ΙΙ", μας παρείχε πράγματι την ευκαιρία να επεκτείνουμε 

την ομάδα-στόχο, συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μικρότερα και 

μεγαλύτερα παιδιά (12+ ετών), καθώς και εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και ψυχολόγους 

που εργάζονται με παιδιά και με έφηβες και έφηβους υψηλού κινδύνου, της ίδιας ηλικιακής 

ομάδας.  

Παρότι κύριος στόχος του Σεμιναρίου είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών που είναι 

πρόθυμοι/-ες να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα “GEAR against IPV” στην τάξη τους, το 

επιθυμητό θα ήταν να μην περιοριστεί το κοινό του Σεμιναρίου σε μια μικρή ομάδα ήδη 

ευαισθητοποιημένων εκπαιδευτικών με υψηλό κίνητρο, αλλά να συμμετέχουν σε αυτό όσο 

το δυνατόν περισσότεροι/-ες εκπαιδευτικοί –ακόμη κι εκείνοι/-ες που έχουν αρνητική στάση 

έναντι της υλοποίησης τέτοιου είδους παρεμβάσεων στο σχολικό πλαίσιο. Το ιδανικό για μια 

χώρα, πόλη –ή ακόμη και για ένα σχολείο που σκοπεύει να υλοποιήσει το Πρόγραμμα 

“GEAR against IPV”, θα ήταν να συμμετέχουν στο Σεμινάριο όλοι/-ες οι εκπαιδευτικοί 

καθώς αυτό θα τους παρείχε την ευκαιρία να αξιολογήσουν –και ίσως και να αποδομήσουν- 

τα δικά τους στερεότυπα του φύλου. Και αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να μειώσει 

την αντίστασή τους απέναντι στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του από 

συναδέλφους/-ισσές τους.  

Άλλοι/-ες επαγγελματίες που σχετίζονται με το σχολείο ή την εκπαίδευση, όπως 

υπεύθυνοι/-ες αγωγής υγείας, σχολικοί/-ές σύμβουλοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί/-ές 

λειτουργοί και νοσοκόμοι/-ες του σχολείου μπορούν, επίσης, να καταρτιστούν προκειμένου 

να είναι σε θέση να υλοποιούν το Πρόγραμμα “GEAR against IPV” και/ή να προωθήσουν 

την υιοθέτηση και υλοποίησή του. Στην Κύπρο, προς το παρόν, δεν υπάρχουν στα δημόσια 

σχολεία άλλοι/-ες επαγγελματίες, όπως κοινωνικοί/-ές λειτουργοί, νοσοκόμοι/-ες ή 

ψυχολόγοι (άτομα των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που εργάζονται σε ιδιωτικά σχολεία θα 

μπορούσαν φυσικά να καταρτιστούν, ώστε να υλοποιούν την παρέμβαση σε αυτά) και, 

επομένως, μόνο εκπαιδευτικοί μπορούν να επιμορφωθούν ως συντονιστές/-ριες του 

Προγράμματος “GEAR against IPV”. Η κατάρτιση των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας και των 

Σχολικών Συμβούλων, ωστόσο, μπορεί να διευκολύνει τα μέγιστα καθώς, εκ της θέσεώς 

τους, μπορούν να δράσουν πολλαπλασιαστικά προωθώντας το υλικό και τη μεθοδολογία 

του “GEAR against IPV” σε όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς καθώς και στα αρμόδια άτομα 

των Διευθύνσεών τους και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.  

Συστήνεται, επομένως, είτε να προσκληθούν να συμμετέχουν στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών 

είτε να οργανωθούν ειδικά Σεμινάρια για πρόσωπα-κλειδιά που είναι υπεύθυνα είτε για το 

συντονισμό Προγραμμάτων που υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς είτε για το σχεδιασμό 

πολιτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα ή στα σχολεία.  

Το σκεπτικό για αυτή τη διεύρυνση της ομάδας-στόχου είναι να υπάρξουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι/-ες καταρτισμένοι/-ες εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι/-ες χάραξης πολιτικών, 

που θα είναι σε θέση θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές, προωθώντας και ασκώντας 

πίεση για την ενσωμάτωση του “GEAR against IPV” (ή παρόμοιων προγραμμάτων) στα 

επίσημα αναλυτικά προγράμματα του σχολείου.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων καταρτιζόμενων. Οι 

εκπαιδευτικοί θα προσκληθούν να δηλώσουν συμμετοχή (προαιρετική) στο Σεμινάριο με 

επίσημη ανακοίνωση και εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία 
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με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου για την υλοποίηση του Προγράμματος "GEAR against 

IPV" στο πλαίσιο του σχολείου. Η άδεια του Υπουργείου Παιδείας είναι απαραίτητη 

προκειμένου να υλοποιηθεί οποιαδήποτε παρέμβαση στα σχολεία, κάθε φορέας που θα 

ήθελε να υλοποιήσει το πρόγραμμα "GEAR against IPV", πρέπει να ακολουθήσει τη 

διαδρομή που έχει οριστεί από το Υπουργείο.  

Αξιολόγηση των υποψηφίων καταρτιζόμενων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των 

υποψηφίων προς κατάρτιση εκπαιδευτικών υπερβαίνει τους διαθέσιμους πόρους σας 

(χρόνο, χώρο ή προϋπολογισμό), η επιλογή των συμμετεχόντων/-ουσών συστήνεται να 

πραγματοποιηθεί με βάση το κίνητρό τους ή/και τη δυνατότητά τους να υλοποιήσουν το 

Πρόγραμμα “GEAR against IPV” στις τάξεις τους, τα οποία θα μπορούσαν να αξιολογηθούν 

είτε μέσω προσωπικής συνέντευξης, είτε μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου 

αξιολόγησης αναγκών.  

Μέγεθος ομάδας. Είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον το προσομοιωμένο Πρόγραμμα 

“GEAR against IPV” (Μέρος I του Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών), να διεξαχθεί σε μικρές 

ομάδες, ώστε οι μέθοδοι ενεργητικής μάθησης που θα εφαρμοστούν να είναι όσο το 

δυνατόν αποτελεσματικότερες. Από την άλλη πλευρά όμως, οι περισσότεροι/-ες 

εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να υλοποιήσουν το “GEAR against IPV” σε μια ολόκληρη τάξη 

παιδιών. Για αυτό προτείνεται, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, η ομάδα των εκπαιδευτικών να 

μην είναι πολύ μικρότερη από μια τυπική σχολική τάξη, όπως αυτές όπου θα το 

υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Κατά αυτόν τον τρόπο η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα 

συνιστά μια ακριβή προσομοίωση της υλοποίησης του “GEAR against IPV” μέσα στην τάξη.  

Πολύ περισσότερα άτομα μπορούν, βέβαια, να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο αρκεί κατά 

την προσομοίωση του Προγράμματος “GEAR against IPV” να υπάρχει η δυνατότητα να 

χωριστούν σε μικρότερες ομάδες, τις οποίες θα συντονίζουν διαφορετικά άτομα.  

A3. Χώρος και Χρόνος Διεξαγωγής του Σεμιναρίου 

Δεν θα πρέπει να υποτιμάτε καθόλου την επίδραση που μπορεί να έχουν στην 

αποτελεσματικότητα της κατάρτισης τα χαρακτηριστικά και η καταλληλότητα του χώρου 

στον οποίο θα διεξαχθεί: θα πρέπει, επομένως, να λάβετε σοβαρά υπόψη σας παράγοντες 

όπως το πού βρίσκεται ο χώρος και το πόσο κατάλληλος είναι, προκειμένου να κάνετε την 

καλύτερη δυνατή επιλογή. Η επιλογή μιας αίθουσας που είναι εύκολα προσβάσιμη, καθαρή, 

χωρίς θόρυβο, με άνετα καθίσματα και/ή τραπέζια (όταν χρειάζονται), με επαρκή χώρο για 

όλα τα άτομα και για όλες τις προγραμματισμένες δραστηριότητες, δείχνει το σεβασμό σας 

στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες και το πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή τους στο 

σεμινάριο και τη συνεισφορά τους στην υλοποίηση του προγράμματος, μετά το σεμινάριο. 

Το ίδιο ακριβώς μήνυμα μεταφέρει στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες η προσεγμένη 

οργάνωση του Σεμιναρίου, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Και, κατά κανόνα, η 

ποιότητα του έργου των ατόμων των οποίων έχετε σεβαστεί την παρουσία θα «ξεπληρώσει» 

όλες σας τις προσπάθειες.  

Όταν οι καταρτιζόμενοι/-ες ζουν σε διαφορετικές πόλεις, μπορείτε είτε να υλοποιήσετε 

διαφορετικά Σεμινάρια στις πόλεις τους (ή στις επαρχίες τους), ή να επιλέξετε εκείνη την 

πόλη που είναι η πιο εύκολα προσβάσιμη από τους/τις περισσότερους/-ες. Όταν το 

Σεμινάριο διεξάγεται εκτός έδρας, είναι προτιμότερο οι καταρτιζόμενοι/-ες να φιλοξενούνται 
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στο ίδιο ξενοδοχείο που υλοποιείται το σεμινάριο ή σε ένα ξενοδοχείο πολύ κοντά στην 

αίθουσα του Σεμιναρίου.  

Εξίσου σημαντική είναι η χρονική περίοδος (και/ή η ώρα) που θα επιλέξετε για τη 

διεξαγωγή του Σεμιναρίου, καθώς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εξυπηρετική σε 

σχέση με το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το 

προγραμματίσετε, σε συνεργασία με τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.  

Το χρονοδιάγραμμα των διαλειμμάτων αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του Σεμιναρίου, 

προκειμένου οι συμμετέχοντες/-ουσες να έχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη 

δυνατότητα να αφομοιώσουν τις πληροφορίες και τα μηνύματα που απέκτησαν. Θα πρέπει 

εδώ να τονιστεί ότι στις μεθόδους ενεργητικής μάθησης, τα διαλείμματα θεωρούνται μία 

ακόμη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων/-

ουσών (δηλαδή όχι μόνο μεταξύ καταρτιζόμενων, αλλά και μεταξύ καταρτιζόμενων και 

συντονιστών/-ριών): συνίσταται, συνεπώς, οι συντονιστές/-ριες να μοιράζονται όλα τα 

διαλείμματα για καφέ, γεύμα ή δείπνο με τους/τις καταρτιζόμενους/-ες.  

 

 A4. Προϋπολογισμός του Σεμιναρίου  
  

Ο όσο το δυνατόν πληρέστερος προϋπολογισμός είναι πολύ σημαντικός γιατί θα σας επιτρέψει 

να αφιερωθείτε στην ουσία της εκπαίδευσης, αντί να προσπαθείτε να βρείτε λύση σε 

προβλήματα που  δεν έχουν προβλεφθεί αλλά ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου. 

Για να προϋπολογίσετε σωστά το δικό σας “GEAR against IPV” Σεμινάριο Εκπαιδευτικών, θα 

πρέπει πρώτα να αποφασίσετε: 

 Τον αριθμό των καταρτιζόμενων ατόμων, όπως και αν θα τους/τις εκπαιδεύσετε σε μία 

ομάδα ή όχι. Εάν όχι, θα πρέπει να αποφασίσετε επίσης: 

o τον αριθμό των υποομάδων και  

o τον αριθμό των συντονιστών/-ριών ανά ομάδα (ένα ή δύο άτομα), για να μπορέσετε 

στη συνέχεια να υπολογίσετε τον αριθμό των συντονιστών/-ριών και 

εκπαιδευτών/-ριών που θα χρειαστούν  

 Τη διάρκεια του Σεμιναρίου (σε ώρες και ημέρες) από την οποία εξαρτώνται:  

o τα έξοδα ενοικίασης της αίθουσας του Σεμιναρίου (εάν χρειάζεται) 

o οι αμοιβές των συντονιστών/-ριών  

o τα έξοδα της σίτισης κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων (καφέ, γεύμα ή/και δείπνο) 

o οι αμοιβές των καταρτιζόμενων (εάν σκοπεύετε να παρέχετε οικονομικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή τους) 

 Εάν θα καλύψετε έξοδα μετακίνησης και διαμονής και, εάν ναι, για πόσα καταρτιζόμενα άτομα  

o Εναλλακτικά, σε περίπτωση που σκοπεύετε να διεξάγετε διάφορα Σεμινάρια στις πόλεις 

που διαμένουν οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό σας 

έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τους/τις συντονιστές/-ριες και τους/τις 

εκπαιδευτές/-ριες  

 Στα προαναφερθέντα έξοδα, θα πρέπει να προσθέσετε το κόστος για όλα τα υλικά 

(για ένα λεπτομερή κατάλογο, βλ. Κεφάλαιο A6) που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του Σεμιναρίου (από τις φωτοτυπίες και τα χαρτόνια, τα φύλλα για το 

χαρτοπίνακα, τα ψαλίδια έως και τα αυτοκόλλητα και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για 

την προετοιμασία του υλικού), αλλά και για υλικά που σκοπεύετε να δώσετε στους/στις 

καταρτιζόμενους/-ες (φακέλους Σεμιναρίου, φωτοτυπίες, CDs, κτλ.). 
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A5. Πρόγραμμα του Σεμιναρίου  

Το Σεμινάριο Εκπαιδευτικών “GEAR against IPV” αποτελείται από τρία διακριτά μέρη, όπως 

περιγράφονται στη συνέχεια:   

ΜΕΡΟΣ I. Προσομοιωμένη Υλοποίηση του Προγράμματος “GEAR against IPV” 

ΜΕΡΟΣ II. Το “GEAR against IPV” Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Τεύχος III) και Πώς 

να το Χρησιμοποιήσετε: κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο πώς:  

 να οργανώνουν την υλοποίηση ενός Προγράμματος “GEAR against IPV”

 να το διεξάγουν

 να τεκμηριώνουν και να αναφέρουν την υλοποίησή του και

 να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασής τους

ΜΕΡΟΣ III. Θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευτικών: 

 σε θέματα ισότητας των φύλων, βίας στις σχέσεις, ΒΕΣ και ΚαΠα-Π

 για το πώς μπορούν να χειριστούν περιστατικά κακοποίησης που τους

αποκαλύπτονται ή που υποψιάζονται ότι συμβαίνουν και για άλλα δεοντολογικά

ζητήματα

Τα Μέρη Ι και II στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του Προγράμματος “GEAR against IPV” στην τάξη τους, ενώ 

στόχος του Μέρους III είναι η ανάπτυξη και/ή ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στο χειρισμό 

περιστατικών κακοποίησης που τους αποκαλύπτονται ή που υποψιάζονται ότι συμβαίνουν, 

όπως περιγράφεται και στα αντίστοιχα Κεφάλαια B2 και B3. Οι μέθοδοι μάθησης που θα 

χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν 

στην επιλογή αυτών των μεθόδων περιγράφονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο B1.  

Εκτός από τα Μέρη Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, υπάρχουν επίσης μια Εισαγωγική και μία Καταληκτική 

Ενότητα στις οποίες περιλαμβάνεται και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης 

(προ- και μετά-ερωτηματολόγιο) του Σεμιναρίου (που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ και 

είναι διαθέσιμα στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 και 2α).  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται το προτεινόμενο Πρόγραμμα ενός “GEAR against IPV” 

Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών με καθαρή διάρκεια2 που κυμαίνεται από 18 ως 30 ώρες, 

κατανεμημένες σε 3 έως 5 ημέρες, ανάλογα. Τα θέματα που περιλαμβάνει κάθε Μέρος ή 

Ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο Κεφάλαιο Β, όπου και συνδέονται με το αντίστοιχο 

υποστηρικτικό τους υλικό.  

2 Η διάρκεια των διαλειμμάτων έχει αφαιρεθεί από τη συνολική διάρκεια του Σεμιναρίου 



15 

Πίνακας 1. Πρόγραμμα Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών “GEAR against IPV” 

Ελάχιστη 

Διάρκεια 

18 ώρες3 
Θέμα 

Μέγιστη 

Διάρκεια 

30 ώρες4 

Εισαγωγική Ενότητα 

(μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών) 

ΗΜΕΡΑ 1 

1 ώρα 

 Σύντομη Εισαγωγή

 Αξιολόγηση: συμπλήρωση Προ-ερωτηματολογίου Σεμιναρίου

Εκπαιδευτικών [Σ-Ε(προ)]

 Προσδοκίες και υποκειμενική εκτίμηση της ανισότητας των

φύλων στο σχολικό περιβάλλον

ΗΜΕΡΑ 1 

1 ώρα 

ΜΕΡΟΣ I. Προσομοιωμένη Υλοποίηση του Προγράμματος “GEAR against IPV” 

(Βιωματικό Μέρος: μέσα από τα μάτια των μαθητών/-ριών) 

5 ώρες 

ΗΜΕΡΑ 2 

3 ώρες 

Ενότητα 1. Εισαγωγική Ενότητα 

Ενότητα 2. Στερεότυπα και Ισότητα των Φύλων 

Ενότητα 3. Υγιείς και Μη Υγιείς Σχέσεις 

Ενότητα 4. Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων 

5 ώρες 

ΗΜΕΡΑ 2 

6 ώρες 

ΗΜΕΡΑ 3 

3 ώρες 

1 ώρα 
Σκέψεις για το Πρόγραμμα “GEAR against IPV” (μέσα από 

τα μάτια των εκπαιδευτικών)    
1 ώρες 

ΜΕΡΟΣ II. Το “GEAR against IPV” Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού (Τεύχος III) και 

Πώς να το Χρησιμοποιήσετε 

(μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών)    

2 ώρες 

Πρακτικά ζητήματα: Διοργάνωση, διεξαγωγή, αξιολόγηση και 

αναφορά της υλοποίησης του Προγράμματος “GEAR against 

IPV” στην τάξη    

2 ώρες 

ΗΜΕΡΑ 4 

2 ώρες 

Προαιρετική Ενότητα 

(μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών)  

ΗΜΕΡΑ 3 

0,5 ώρα 

Τρόποι αύξησης των πολλαπλασιαστών και ενίσχυσης της 

βιωσιμότητας της παρέμβασης “GEAR against IPV”    2 ώρες 

ΜΕΡΟΣ III. Θεωρητική Κατάρτιση 

(μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών)  

5 ώρες 

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων, βίας στις 

σχέσεις, βίας μεταξύ ερωτικών συντρόφων (ΒΕΣ) και 

κακοποίησης-παραμέλησης παιδιού (ΚαΠα-Π)  

Διαχείριση περιστατικών κακοποίησης 

 Νόμοι, Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Εκπαιδευτικών,

Κώδικας Δεοντολογίας (όπου υφίσταται), υποστηρικτικές υπηρεσίες

 Ανάπτυξη και/ή ενίσχυση συναφών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

2 ώρες 

ΗΜΕΡΑ 5 

5 ώρες 

Καταληκτική Ενότητα 

(μέσα από τα μάτια των εκπαιδευτικών) 

0,5 ώρα 

Αξιολόγηση: Συμπλήρωση του μετα-ερωτηματολογίου 

Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών [Σ-Ε(μετά)] 

Κλείσιμο του Σεμιναρίου  

1 ώρα 

3 Καθαρή Διάρκεια (εξαιρουμένων των διαλειμμάτων) ενός τριήμερου Σεμιναρίου, συνολικής διάρκειας 24 ωρών 
4 Καθαρή Διάρκεια (εξαιρουμένων των διαλειμμάτων) ενός πενθήμερου Σεμιναρίου, συνολικής διάρκειας 40 ωρών 



42 



43 

Π
Α

Ρ
Α

Ρ
Τ

Η
Μ

Α
Τ

Α
 

Γ. 
B

. 
A

. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών “GEAR against 

IPV”: Προ-ερωτηματολόγιο [Σ-Ε(προ)]  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2α. Αξιολόγηση Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών “GEAR against 

IPV”: Μετα-ερωτηματολόγιο [Σ-Ε(μετά)] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2β. Έντυπο Συναίνεσης για την Επαναληπτική Αξιολόγηση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3α. Αξιολόγηση Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών “GEAR against 

IPV”: 1ο Επαναληπτικό ερωτηματολόγιο [Σ-Ε(επαν. 1)] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β. Αξιολόγηση “GEAR against IPV”: 2ο Επαναληπτικό 

ερωτηματολόγιο Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών και 

Επαναληπτικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος 

Εκπαιδευτικών [Σ-Ε(επαν. 2) + Π-Ε(επαν.)] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Πρότυπο Πιστοποιητικού παρακολούθησης του Σεμιναρίου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Πρότυπο παρουσιάσεων PowerPoint 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πρότυπο ετικέτας για το φάκελο του Σεμιναρίου 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. Πρότυπο παρουσιάσεων 

PowerPoint  

[διαθέσιμο σε μορφή *.ppt & *.pptx] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. Πρότυπο ετικέτας 

για το φάκελο του Σεμιναρίου 
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“Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων - II” 

Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence - II  

[JUST/2013/DAP/AG/5408] 

GEAR against IPV

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

[Ημερομηνία] 

[Τοποθεσία] 

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος 
DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

“Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων - II” 

Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence - II  

[JUST/2013/DAP/AG/5408] 

GEAR against IPV

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

[Ημερομηνία] 

[Τοποθεσία] 

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος 
DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μεσογειακό Ινστιτούτο  
Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) 

Μεσογειακό Ινστιτούτο  
Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας 

Με τη συγχρηματοδότηση του 
Προγράμματος DAPHNE III 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 




