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Θέμα:  Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 
και σύνδεση με τη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων 
 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο ένταξης της οπτικής του φύλου στα προγράμματα του 
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Διεύθυνσης 
Σ.Ε.Π.Ε.Δ. έχει αναρτηθεί στη δικτυακή εκπαιδευτική πύλη του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικό επιμορφωτικό 
και πληροφοριακό υλικό: 

 
1. Ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού του έργου «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ-Δράσεις συμβουλευτικής 
και επαγγελματικού προσανατολισμού με την οπτική του φύλου».  

Πρόκειται για επιμορφωτικό υλικό το οποίο παρήγαγε το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, κατά τα έτη 2004-2008. Στόχος του είναι 
να βοηθηθούν, να πληροφορηθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι των ΚΕ.ΣΥ.Π. καθώς και 
η ευρύτερη σχολική κοινότητα για την υλοποίηση δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού με 
την οπτική του φύλου. Περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, ιδέες, κατευθύνσεις, οδηγίες και 
παραδείγματα εφαρμογής δράσεων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού για την 
προώθηση της ισότητας των φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης και στην αγορά εργασίας.  

Η καινοτομία του έργου και η κεντρική ιδέα στηρίζονται στην ισότιμη συμμετοχή των κοριτσιών 
και νεαρών γυναικών στον ενεργό πληθυσμό, στη διεύρυνση των επαγγελματικών οριζόντων τους 
καθώς και στην ανάγκη συμφιλίωσης της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και για τα δύο 
φύλα.  

Ο/H χρήστης έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας τους συνδέσμους: ΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ→ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ→ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕΠ→ΕΡΓΟ: «ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ-
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ 
ΦΥΛΟΥ» 

 
2.Δημιουργία συνδέσμου με τον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της 
Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Η Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και Φύλου (ΒΘΙΦ) είναι η μοναδική βιβλιοθήκη για θέματα 
ισότητας των φύλων και ιστορίας του γυναικείου κινήματος στην Ελλάδα. Η Βιβλιοθήκη έχει 
αναλάβει τη συγκέντρωση παλαιών, σπάνιων και πολύτιμων ντοκουμέντων, καθώς και σχετικού 
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εικαστικού και οπτικο-ακουστικού υλικού. Σκοπός της είναι η συγκέντρωση πληροφοριών και 
τεκμηρίων που αφορούν θέματα φύλου και η διάθεσή τους στο κοινό. 
 
Ο/H χρήστης έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας τους συνδέσμους: ΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ→ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ→ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ→ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΤΗΣ ΓΓΙΦ  

 
Ενημερώνουμε επίσης, ότι στο ίδιο πεδίο υπάρχει πληροφοριακό υλικό για τη ΒΘΙΦ, μέσω 

βίντεο. 
 

Οι ανωτέρω σύνδεσμοι περιέχουν χρήσιμο πληροφοριακό υλικό για τους ενδιαφερόμενους και 
τις ενδιαφερόμενες και μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά το έργο διδασκόντων και 
διδασκομένων. 

 
 
Συν.2 φ. 

         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
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