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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό σεμινάριο για την έμφυλη βία βασισμένο στο εκπαιδευτικό υλικό 

του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth4Love  

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με την Action Aid διοργανώνει  διαδικτυακό σεμινάριο για 

εκπαιδευτικούς με θέμα την έμφυλη βία βασισμένο στο εκπαιδευτικό υλικό του 

ευρωπαϊκού προγράμματος Youth4Love. Στόχος είναι η υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών στην πρόληψη, τη διαχείριση και την καταπολέμηση της έμφυλης 

σχολικής βίας (school-related gender-based violence - SRGBV) μεταξύ των εφήβων 

μέσω της ευαισθητοποίησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της παροχής θεωρητικών 

κατευθύνσεων και της ανάδειξης καλών πρακτικών.  

Tο σεμινάριο θα διεξαχθεί με σύγχρονους και ασύγχρονους τρόπους 

επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και  της πλατφόρμας Zoom .Θα έχει 

διάρκεια 12 ωρών συνολικά και θα περιλαμβάνει α) ασύγχρονη επικοινωνία για την 

ατομική επεξεργασία του υλικού μέσω σχετικών ασκήσεων και β) 3 σύγχρονα 

εργαστήρια ως εξής: 

1ο εργαστήριο - Τετάρτη 11/11/2020, 16:00-18:00 

Γνωριμία ομάδας και εισαγωγή στο θεωρητικό πλαίσιο της έμφυλης βίας  

2ο εργαστήριο - Τετάρτη 18/11/2020, 16:00-18:00 

Παρανοήσεις για το φαινόμενο της έμφυλης βίας και  επιρροή τους στις παρεμβάσεις 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στα σχολεία 

3ο εργαστήριο - Τετάρτη 25/11/2020, 16:00-18:00 

Ανάδειξη καλών πρακτικών και βήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της 

έμφυλης βίας στο σχολείο 

Ο συντονισμός του σεμιναρίου θα γίνει με τη συνεργασία της Υπεύθυνης 

Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας Mαρίας Χιόνη, των μελών του Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ActionAid Δέσποινας Καρδογέρου και Γιούλης 

Μεγαγιάννη και του ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστή Ραφαήλ Μπιλίδα. Οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση 

Αθήνα:  30/10/2020 

Αρ. Πρ: 31971 
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παρακολούθησης και φάκελο με τους εκπαιδευτικούς οδηγούς του προγράμματος 

Youth for Love αρχικά σε ηλεκτρονική μορφή.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 9-11-2020 ηλεκτρονικά στο: 

agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr.  

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων:  20 άτομα 

ΣΥΝ: αίτηση 

 

 

 

                                          Ο  Διευθυντής 

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας 

                                           Τ.Σ.Υ. 

 

 

 

 

 

                                                            Λεωνίδας Μάντζος, PhD, MSc, MEd 

 

 

                                                       

  

Ακριβές αντίγραφο 

  Αθήνα  30 / 10/ 2020 

 

Η Προϊσταμένη του       

τμήματος 

          Α΄ Διοικητικού 

 

 

 

    Αγγουροδήμου    Μαρία                            
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