Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
«Χτίηοντασ Υγιείσ Σχζςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα»

Το ςχολείο μασ κατά τθ ςχολικι χρονιά 2015- 2016 ςυμμετείχε ςτο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Χτίηοντασ Υγιείσ Σχζςεισ Ανάμεςα ςτα Δφο Φφλα» (GEAR AGAINST IPV
II) με τθ ςυμμετοχι μακθτϊν και μακθτριϊν τθσ Β’ τάξθσ.
Το Πρόγραμμα GEAR against IPV II υλοποιείται υπό τον ςυντονιςμό του
Ευρωπαϊκοφ Δικτφου κατά τθσ Βίασ (Ελλάδα) και με τθ ςυγχρθματοδότθςθ του
προγράμματοσ DAPHNE III τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στο πρόγραμμα ςυμμετζχουν 6
οργανιςμοί από 5 Κράτθ-Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στόχοσ των παρεμβάςεων
είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ και αποδόμθςθ των εδραιωμζνων ςτερεοτυπικϊν
αντιλιψεων για τα δφο φφλα των μακθτϊν/-ριϊν και των εκπαιδευτικϊν
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Ουςιαςτικά, θ προςέγγιςη GEAR against IPV αποτελεί μια πρόταςθ ςυςτθματικισ
παρζμβαςθσ ςτο ςχολικό πλαίςιο, όπου κορίτςια και αγόρια καλοφνται, μζςα από
μια ςειρά βιωματικϊν δραςτθριοτιτων, να διερευνιςουν αλλά και να
ανακεωριςουν τα ςτερεότυπα φφλου που ζχουν «κλθρονομιςει» και να
προςεγγίςουν τισ διαφορζσ ανάμεςα ςτα δφο φφλα ωσ ατομικζσ διαφορζσ και όχι
ωσ χαρακτθριςτικά υπεροχισ του ενόσ φφλου ζναντι του άλλου.

Οι Κύριεσ Δράςεισ τησ Προςέγγιςησ GEAR against IPV





κεωρθτικι και βιωματικι επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα ςτερεοτυπικϊν
αντιλιψεων για τουσ ρόλουσ των δφο φφλων, ιςότθτασ των φφλων και
ζμφυλθσ βίασ ςτισ ςχζςεισ των εφιβων
ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των βιωματικϊν
εργαςτθρίων ευαιςκθτοποίθςθσ εφιβων ςε ςχολικό ι άλλο πλαίςιο
ανάπτυξθ δεξιοτιτων αναγνϊριςθσ, χειριςμοφ και κατάλλθλθσ παραπομπισ
τυχόν περιςτατικϊν κακοποίθςθσ παιδιϊν και εφιβων

Μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ παρζχεται ςε εφιβουσ/εσ θ δυνατότθτα:
α) να διερευνιςουν και να ανακεωριςουν –μζςα ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον- τα
ςτερεότυπα φφλου που ζχουν “κλθρονομιςει” και
β) να διερευνιςουν τθν επίδραςθ που ζχουν ςτισ ςχζςεισ τουσ οι ςτερεοτυπικζσ
αντιλιψεισ για τα δφο φφλα και οι κοινωνικά καταςκευαςμζνοι ρόλοι των δφο
φφλων κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο ςχετίηεται θ άνιςθ κατανομι ιςχφοσ
ανάμεςα ςτα δφο φφλα με τθ βία κατά των γυναικϊν και κοριτςιϊν.
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Επιπλζον, παρζχονται τα κατάλλθλα εφόδια με τα οποία οι ζφθβοι/-εσ κα μποροφν
να αναγνωρίηουν –ςε πρωταρχικό ςτάδιο- τα μθ υγιι ι ακόμθ και βίαια
χαρακτθριςτικά μιασ ςχζςθσ αλλά και ενδυνάμωςθ ζτςι ϊςτε να δθμιουργοφν
υγιείσ ςχζςεισ.
Ωσ εκ τοφτου, απϊτεροσ ςτόχοσ των εργαςτθρίων είναι ζφθβοι/-εσ με λιγότερθ
ανοχι ςτθ ΒΕΣ, περιςςότερεσ γνϊςεισ για τα χαρακτθριςτικά και τισ ςυνζπειεσ τθσ
ζμφυλθσ βίασ, εφοδιαςμζνοι/-εσ με «δεξιότθτεσ προςταςίασ» από τθ βία ςτισ
ρομαντικζσ και ερωτικζσ ςχζςεισ και άλλεσ μορφζσ ζμφυλθσ βίασ, τόςο όςον αφορά
τον εαυτό τουσ όςο και άτομα του περιβάλλοντόσ τουσ.
Μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ παρζμβαςθσ είναι οι ςχζςεισ των εφιβων να είναι
υγιείσ και να χαρακτθρίηονται από ιςοτιµία και αλλθλοςεβαςµό, κακϊσ ςε μια
τζτοια ςχζςθ είναι αδφνατον να εμφανιςτεί το φαινόμενο τθσ ζμφυλθσ βίασ.
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