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Δελτίο τύπου – Ιούνιος 2021 

Σχετικά με το έργο 

Tο καινοτόμο πρόγραμμα στοχεύει στην άμβλυνση των έμφυλων διακρίσεων μέσω της 

ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης σχετικών δεξιοτήτων. 

Το πρόγραμμα FENCE ασχολείται, κατά κύριο λόγο, με την ύπαρξη στερεοτύπων μεταξύ των 

φύλων, η οποία περιορίζει την ανάπτυξη των φυσικών ταλέντων και των ικανοτήτων τόσο των 

γυναικών όσο και των ανδρών, τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους εμπειρίες, καθώς και, 

γενικότερα, τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στη ζωή. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω κονδυλίων που χορηγούνται 

από το Erasmus+, Εκπαίδευση και Κατάρτιση Βασική Δράση 2 (ΚΑ2) – Συνεργασία για την 

καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών (Στρατηγικές Συνεργασίες για την εκπαίδευση 

ενηλίκων) με αριθμό αναφοράς 2019-1-UK01-KA204-061999.   

Στόχοι 

• Ενδυνάμωση των ατόμων έναντι στις προκαταλήψεις στη βάση του φύλου μέσω 

ευαισθητοποίησης σε θέματα ισότητας των φύλων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων φύλου και στην 

προώθηση στόχων για την ισότητα των φύλων.  

• Δημιουργία και παροχή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων.  

• Ενθάρρυνση των ατόμων να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται, απαλλαγμένα από 

προκαταλήψεις. 

Ομάδες-στόχος 

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό του δημοσίου τομέα, στις τοπικές 

αρχές, στις δημόσιες και κοινωνικές υπηρεσίες, σε μέλη ΜΚΟ και σε επικεφαλής, εκπροσώπους, 

που εργάζονται για την ισότητα των φύλων ή για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Κοινοπραξία 

Η Ευρωπαϊκή ομάδα του έργου FENCE αποτελείται από 7 εταίρους που αντιπροσωπεύουν 6 

Ευρωπαϊκές χώρες: Αγγλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ρουμανία.   

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του έργου αποτελούνται από την Έρευνα Επισκόπησης, το Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα FENCE, τη Ψηφιακή Εργαλειοθήκη, το Μεθοδολογικό Οδηγό και τον Οδηγό 

Πολιτικής. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παραδοτέα του έργου:  
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1ο παραδοτέο: Έρευνα Επισκόπησης 

Το Έγγραφο Αναθεώρησης παρουσιάζει μία ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μία ανάλυση και 

αξιολόγηση των υπαρχόντων μαθησιακών περιβαλλόντων σχετικά με την προώθηση του αγώνα 

ενάντια στις προκαταλήψεις για το φύλο. Αναδεικνύει επίσης, τις ανάγκες για μάθηση και 

κατάρτιση των ομάδων στόχων ενώ περιλαμβάνει και την ανάλυση δεδομένων από τις χώρες που 

συμμετέχουν στο έργο. 

2ο παραδοτέο: Το Πρόγραμμα Μαθημάτων FENCE 

Το πρόγραμμα μαθημάτων FENCE μέσω μιας νέας μεθοδολογίας και δομής, στοχεύει να 

εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες σχετικά με την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των 

έμφυλων προκαταλήψεων, με βάση τις ίδιες τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ανάγκες τους. Για το 

σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί το βασικό πλαίσιο για την αποτελεσματική εκπαίδευση των 

ομάδων στόχων. 

3ο παραδοτέο: Η Ψηφιακή Εργαλειοθήκη και οι πηγές 

Μέσω της ψηφιακής εργαλειοθήκης οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα του 

εκπαιδευτικού υλικού του FENCE, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών ενοτήτων και των 

πηγών του προγράμματος σπουδών. Επιπλέον, μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τους 

εταίρους, να παρακολουθήσουν την πρόοδο του προγράμματος και να ενημερωθούν σχετικά με 

επερχόμενες εκδηλώσεις και σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος. 

4ο παραδοτέο: Ο Μεθοδολογικός Οδηγός 

Ο Μεθοδολογικός Οδηγός περιλαμβάνει οδηγίες αποδοτικής χρήσης των μαθημάτων, των πηγών 

και των ψηφιακών εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.  Παρέχει, 

επίσης, τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σενάρια διαφοροποιημένης διδασκαλίας με απώτερο σκοπό 

τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού και κατάλληλου -ψηφιακού- μαθησιακού περιβάλλοντος 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 

5ο παραδοτέο: Το Βιβλίο Πολιτικών 

Το Βιβλίο Πολιτικών παρουσιάζει τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος και ενημερώνει τους άμεσα ενδιαφερόμενων σχετικά με ζητήματα ισότητας, 

τρόπους καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και προώθησης της ισότητας, καθώς και 

σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο. 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο 

Από την ιστοσελίδα του: https://fence-project.eu/ 

Από τη σελίδα του στο Facebook: https://www.facebook.com/EUprojectFENCE/  

https://fence-project.eu/
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