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Ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων για την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων λόγω φύλου: η κοινοπραξία του έργου εγκαινιάζει την 

διαδικτυακή πλατφόρμα του έργου Free. 

Η ανισότητα των φύλων αποτελεί ένα πρόβλημα της κοινωνίας που συνεχίζει να παραβιάζει τα 

βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Με χαρά ανακοινώνουμε τη δημοσίευση της ιστοσελίδας www.projectfree.eu του έργου FREE που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+.  

Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα φιλοξενήσει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
που στοχεύει στην αντιμετώπιση του ζητήματος των διακρίσεων λόγω φύλου στα σχολεία, που 
μπορεί να αποτελέσουν πιθανό σημείο αναπαραγωγής βίας και να οδηγήσουν σε μια σειρά 
επιβλαβών επιπτώσεων για τα κορίτσια που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη ζωή. 
 
Οι διακρίσεις λόγω φύλου είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία σε όλο τον κόσμο. Μπορεί 
να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ευημερία και την επιτυχία των παιδιών που τις βιώνουν, 
ακόμα και πολύ μετά την αποχώρησή τους από το σχολικό περιβάλλον. 
 
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο FREE σκοπεύει να φέρει κοντά γονείς και εκπαιδευτικούς από όλη την 
Ευρώπη και να αναπτύξει τα εργαλεία και τις τεχνικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Με 
αυτόν τον τρόπο, μαζί, θα διασφαλίσουμε ότι οι εμπειρίες των παιδιών στο σχολείο θα είναι εξίσου 
ασφαλείς, θετικές και απολαυστικές όσο αξίζουν. 
 
Η διευθύντρια του οργανισμού IARS, Δρ. Claire Bonham, δήλωσε: «Το έργο FREE προσφέρει μια 
καινοτόμο πρωτοβουλία για να φέρει σε επαφή τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ώστε να 
συνεργαστούν για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και της βίας στο σχολικό περιβάλλον. 
Σε μια εποχή όπου ο κόσμος εξετάζει τις διαρθρωτικές επιπτώσεις των διακρίσεων στις διάφορες 
μορφές τους, ο σκοπός του έργου FREE να διερευνήσει το θέμα αυτό σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες θα αποτελέσει μια σημαντική συμβολή στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη». 
 
Το έργο FREE θα βοηθήσει τους γονείς να κατανοήσουν το πρόβλημα που υπάρχει στα σχολεία και 
θα υποστηρίξει τα σχολεία στο να ακολουθήσουν μια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» για την 
αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου. 

http://www.projectfree.eu/


 
 

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. 

 

 
Μέσα από διάφορα βήματα, το έργο θα σχεδιάσει και θα δοκιμάσει μεθόδους για: 
1) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου 
2) Προσδιορισμό και αντιμετώπιση περιστατικών διακρίσεων λόγω φύλου 
3) Παροχή βοήθειας στους γονείς και τους δασκάλους, ώστε να συνεργαστούν για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
 
Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει νέα, ανακοινώσεις και ευρήματα στο πλαίσιο των 
ερευνών του έργου, όπως αναφορές, ενημερώσεις πολιτικής, καθώς και ευκαιρίες συνεργασίας, 
π.χ. ανακοινώσεις εκδηλώσεων, εργαστήρια και ευκαιρίες κατάρτισης. 
 
Το έργο, επί του παρόντος στην πρώτη φάση του, συντονίζεται από τον οργανισμό IARS από το 
Ηνωμένο Βασίλειο (συντονιστής έργου), σε συνεργασία με 5 Ευρωπαίους εταίρους, συγκεκριμένα 
τους: ΣΥΜΠΛΕΞΙΣ (Ελλάδα), ASOCIACIÓN CAMINOS Asociación para el intercambio educación y 
desarrollo social (Ισπανία), IDEC A.E. (Ελλάδα), NOVEL GROUP SARL (Λουξεμβούργο) και 
SUBVERSIVE FRONT (Βόρεια Μακεδονία). 
 
Σημείωση 
 
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο FREE και για να συμμετέχετε στις δραστηριότητες, 
ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.projectfree.eu  
 
Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο Facebook: https://www.facebook.com/freeuropeanproject     
 
Ενημερωτικά φυλλάδια στις γλώσσες των εταίρων του έργου διατίθενται εδώ 
https://www.projectfree.eu/documents  
 
Το έργο FREE συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της Συμφωνίας 
Επιχορήγησης: 2019-1-UK01-KA201-062092 
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