
 

  

 

 

 Χρόνος Διατήρησης:   

Βαθμός Ασφαλείας:              

Βαθμός Προτεραιότητας:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                       Πάτρα,  14/11/2019 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ε΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  
                     ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 

 

                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   

 
 

 
 

 
 

 

Υπεύθυνη  :  Θωμοπούλου Ιωάννα 
Δ/όση  :  Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου 
Ταχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΤΡΑ 
Τηλέφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟΣ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

                 Πρόσκληση σε επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα: «Ανθρώπινα    

Δικαιώματα: Σεξουαλικές αναπαραστάσεις των νέων στο ψηφιακό περιβάλλον 

και έμφυλη βία» 

ΣΧ.: Η με αρ. πρωτ. Φ.2..1/ΠΜ/158577/Δ7/10-10-2019 Έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα και το υλικό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
 

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον 

Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνει Επιμορφωτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς 

Δ/θμιας Εκπ/σης με θέμα: «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Σεξουαλικές αναπαραστάσεις των νέων στο 

ψηφιακό περιβάλλον και έμφυλη βία».  

Το σεμινάριο, διάρκειας πέντε διδακτικών ωρών, θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 

2019, ώρες 16.00-20.00, στην Πάτρα - αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Γυμνασίου Πατρών (Δ/νση: 

Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας).  

Η επιμόρφωση αφορά στο Πρόγραμμα «CONVEY» (Digital Education for Gender Equality), το 

οποίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη  του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και 

Ιθαγένεια (REC)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιλαμβάνει:  

α) Θεωρητική και βιωματική προσέγγιση σε θέματα Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

συγκεκριμένα σχετικά με τα στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων,  τη σεξουαλική 

παρενόχληση, την έμφυλη βία, τη διαχείριση αντίστοιχων θεμάτων και αποκάλυψης συναφών 

εμπειριών. 

  

Σχολικές Μονάδες  Δ/θμιας Εκπ/σης 
Αχαΐας 
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β) Παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού του Προγράμματος «CONVEY» και παροχή της 

απαιτούμενης τεχνογνωσίας ως προς τη χρήση του διαδραστικού εργαλείου. Το εκπαιδευτικό υλικό 

αποτελείται από Εγχειρίδιο (61 σελ.) και από online παιχνίδι προσομοίωσης. Με την εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού υλικού στην επιμόρφωση οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να το αξιοποιήσουν οι 

ίδιοι στη σχολική τάξη. Είναι κατάλληλο για μαθητές/τριες Λυκείου. 

Στόχος του προγράμματος CONVEY είναι να καταπολεμήσει τη σεξουαλική παρενόχληση και 

βία μέσω της ψηφιακής εκπαίδευσης των νέων σχετικά με τα στερεότυπα φύλου και τις σεξουαλικές 

αναπαραστάσεις των γυναικών στα μέσα ενημέρωσης. Το επίκεντρο της εκπαίδευσης είναι να δείξει 

πώς η ανισότητα των φύλων τελικά οδηγεί στη βία με βάση το φύλο / έμφυλη βία.  

Μέσω της ανάπτυξης του διαδικτυακού παιχνιδιού και της εφαρμογής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος για εκπαιδευτικούς και μαθητές/-ριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα 

στοχεύει στην ενίσχυση του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και στην αλλαγή της 

συμπεριφοράς και στάσης των νέων που ενισχύει τα στερεότυπα φύλου που τελικά οδηγεί στην 

ανισότητα των φύλων. Έπειτα από κάθε παιχνίδι ακολουθούν δραστηριότητες - εκπαιδευτικά 

εργαστήρια για την βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων.  

Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν στο Σεμινάριο έχουν ως στόχο την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε με τη σειρά τους:  

 Να ευαισθητοποιήσουν, να εξοικειώσουν και να εκπαιδεύσουν, τους/τις μαθητές/τριες σε 

θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και την 

καταπολέμηση των στερεοτύπων  σε σχέση με το φύλο. 

 Να προωθήσουν τις υγιείς διαφυλικές σχέσεις και την αλλαγή της ανεκτικής στη βία 

συμπεριφοράς,  εκπαιδεύοντας τους νέους σχετικά με τις επιρροές των μέσων ενημέρωσης 

και τις στάσεις που σχετίζονται με τα μέσα ενημέρωσης και τη σεξουαλικοποίηση του φύλου. 

 Να διδάξουν τους νέους πώς να προστατεύονται σε περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης, 

βίας και στερεοτύπων φύλου.  

Η επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Πρόληψης 

και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Γονέων και Εκπαιδευτικών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» και συγκεκριμένα από τις ψυχολόγους κα Φωτεινή Διονυσοπούλου και κα Ιωάννα Γκίκα. 

 

      Πρόγραμμα της Επιμόρφωσης 

16:00- 16:15 Χαιρετισμός - Παρουσίαση των δράσεων του Οργανισμού 

16:15- 16:45 Εισαγωγή στο πρόγραμμα CONVEY-Θεματικές Ενότητες 

Ενότητα 1-2: Στερεότυπα Φύλου- Οι σεξουαλικές αναπαραστάσεις των νέων στο 

ψηφιακό περιβάλλον 

Ενότητα 3-5: Έμφυλη Βία- Σεξουαλική βία και παρενόχληση- Διαχείριση 



 

ευαίσθητων θεμάτων και αποκαλύψεων συναφών εμπειριών 

16:45- 17:00 Δραστηριότητα: «Συνέντευξη» 

17:00- 17:45 Παιχνίδι 1- Δραστηριότητα: «Όρια» 

17:45- 18:00 Διάλειμμα 

18:00- 18:40 Παιχνίδι 2- Δραστηριότητα: «Αίσθημα ασφάλειας» 

18:40- 19:20 Παιχνίδι 3- Δραστηριότητα: «Ανάλυση παιχνιδιού σε μικτές ομάδες» 

19:20- 20:00 Παιχνίδι 4- Δραστηριότητα: «Κοινοποίηση στα κοινωνικά μέσα» 

20:00 Κλείσιμο Σεμιναρίου 

  

Η επιμόρφωση απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Λυκείου όλων των 

ειδικοτήτων και ειδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν προγράμματα Αγωγής Υγείας με 

συναφή θεματολογία τη φετινή σχολική χρονιά (Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διαφυλικές σχέσεις, Βία – 

εκφοβισμός, Διαδίκτυο). Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει: 

• να φέρουν μαζί τους laptop ή smartphone ή να βρίσκονται σε αίθουσα υπολογιστών του 

σχολείου 

• να έχουν κατεβάσει και εγκαταστήσει το παιχνίδι Convey Not A Game  https://notagame.eu/  

στον υπολογιστή /laptop ή το smartphone τους 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να συμμετέχουν στο σεμινάριο παρακαλούνται να 

δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019, ακολουθώντας τον 

σύνδεσμο:                           https://forms.gle/ZURN1g7QfvcJgumb6 

 
Επισημαίνεται ότι οι θέσεις, λόγω του βιωματικού χαρακτήρα της επιμόρφωσης, είναι 

περιορισμένες. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Επιμόρφωση είναι εθελοντική και δωρεάν. Η 

διοργάνωση και υλοποίηση του Σεμιναρίου καθώς και η μετακίνηση των συμμετεχόντων /ουσών 

εκπαιδευτικών θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο. 

                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΜΑΡΑΝΤΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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