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ΙΟΥΛΙΟΣ 2020   
 

FENCE - Fighting gENder bias and Contributing in gender Equity- είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που υλοποιείται στο 

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, το οποίο στοχεύει στη μείωση των προκαταλήψεων αναφορικά με το φύλο 

μέσω της καλλιέργειας της ισότητας των φύλων.  

Η ιδέα πηγάζει από τη συζήτηση αναφορικά με τα στερεότυπα του φύλου γεγονός που περιορίζει την ανάπτυξη των 

φυσικών ταλέντων και ικανοτήτων γυναικών και ανδρών, όπως επίσης, και τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές 

εμπειρίες τους και γενικά τις ευκαιρίες ζωής. Το πρόγραμμα αφορά δράσεις ενδυνάμωσης και δημιουργίας 

δυνατοτήτων για άτομα κυρίως (που εργάζονται) ως δημόσια στελέχη σε τοπικές αρχές και δημόσιους φορείς, 

υπηρεσίες κοινωνικών υποθέσεων, μέλη ΜΚΟ και ΟΚΠ, ηγέτες, εκπρόσωποι που εργάζονται στον τομέα της ισότητας 

των φύλων ή στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Το έργο στηρίζεται σε σύμπραξη επτά (7) εταίρων  (CAD-COMMUNITY ACTION DACORUM, DOCUMENTA, 

PROGRAMMA INTEGRA, XPCSA, CSI, INOVA, GRIPEN) από 6 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Κύπρο, Ρουμανία). 

Το έργο στοχεύει: 

 Στην ενδυνάμωση των ατόμων έναντι στις προκαταλήψεις αναφορικά με το φύλο μέσω ευαισθητοποίησης σε 

θέματα ισότητας των φύλων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων φύλου και στην προώθηση στόχων για την ισότητα 

των φύλων. 

 Στη δημιουργία και παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 Στην ενθάρρυνση των ατόμων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται, απαλλαγμένα από 

προκαταλήψεις. 

Το έργο επιδιώκει να έχει θετικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το έργο, επίσης, στοχεύει στην παραγωγή διάφορων εργαλείων και υλικών. Ανάμεσα σε άλλα θα αναπτυχθούν η 

Έρευνα Επισκόπησης, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FENCE, η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη, ο Μεθοδολογικός Οδηγός και 

ο Οδηγός Πολιτικής.    

 

Για το έργο FENCE  

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό ανακοινώνουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας 

Επισκεφτείτε το https://fence-project.eu/ για να μάθετε περισσότερα για το έργο μας και για να ενημερωθείτε για 

τα νέα και τις δραστηριότητές μας. Εδώ μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις δημοσιεύσεις μας και να ενημερωθείτε για 

το πρόγραμμα σπουδών που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο αυτού του έργου. 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 

έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις τον συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για ότι εμπεριέχεται σε αυτήν.  
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Οι εταίροι εργάζονται πάνω στην Έρευνα Επισκόπησης.  Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι 

βάσεις για την ανάπτυξη του προγράμματος μαθημάτων του FENCE, των ψηφιακών 

εργαλείων και πηγών, του μεθοδολογικού οδηγού και του βιβλίου πολιτικών. 

Έχουμε αναλύσει την κατάσταση σε κάθε χώρα – εταίρο, μέσα από μια εθνική έκθεση. Η 

τελευταία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης (12 focus 

groups) καθώς και την επίδοση ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που απαντήθηκε από 

συνολικά 179 συμμετέχοντες.  

Οι ακόλουθοι πυλώνες θα ολοκληρωθούν στην τελική έρευνα και στην έρευνα επισκόπησης: 

1) Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην εκπαίδευση και στα μεθοδολογικά μοντέλα 
σχετικά με τη γνώση για την ισότητα των φύλων, τις ικανότητες και την ενδυνάμωση. 

2) Βαθύτερη ανάλυση και αξιολόγηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο 
πεδίο της προώθησης/ μεταφοράς τέτοιων ικανοτήτων, δυνατοτήτων και γνώσεων. 

3) Έρευνα στις γνωστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των ομάδων στόχων. 

4) Ανάλυση δεδομένων και προτάσεις παροχής συστάσεων για την ανάπτυξη ενός 
φιλικού προς τον χρήστη, ευπροσάρμοστου και ευρέως αποδεχόμενου εργαλείου 
προς εξάσκηση.  

5)  

 

 

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα; 

 

 

 

Επόμενα βήματα 

 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FENCE: Το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα FENCE είναι μια καινοτόμος μέθοδος για την 

εκπαίδευση ατόμων σχετικά με την ισότητα των φύλων και 

την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Μείνετε συντονισμένοι 

στα νέα του προγράμματός μας, είστε ευπρόσδεκτοι, εάν 

θέλετε να συμμετέχετε. 

Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη:  η ηλεκτρονική πλατφόρμα και η 

εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, οι οποίες θα αξιοποιηθούν 

ως ψηφιακός χώρος μάθησης. Μέσω της ηλεκτρονικής 

διδασκαλίας, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα βασίζεται 

στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα FENCE.  

 

Ακολουθήστε μας στο  Facebook  

  /EUprojectFENCE 

The European Commission's support for the production of this publication 

does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 

views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 
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