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Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθμός Προτεραιότητας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
 

----- 

 
Αθήνα, 22-01-2016 

Αρ. Πρωτοκόλλου Φ.14/64/ 10027/Δ1                                                                                                                                    

 
 
 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : spudonpe@minedu.gov.gr   
Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά 
                               :  Γ. Μέττα 
Τηλέφωνο : 210 344 2247 
FAX  : 210 344 3354 

ΠΡΟΣ: 
1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης   
   της χώρας (έδρες τους)  
2.Προϊσταμένους/ες Επιστημονικής και      
    Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. 
3.Σχολικούς/ες Συμβούλους Π.Ε.  
    (μέσω των Περ/κών  Δ/νσεων Εκπ/σης ) 
4. Διευθύνσεις Π.Ε.  της χώρας     
    (Έδρες τους) 
5.  Υπευθύνους/ες Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
Υπευθύνους/ες Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων  Π.Ε. 
    (μέσω των  Δ/νσεων Εκπ/σης ) 
6.Σχολικές μονάδες Π.Ε. της χώρας   
     (μέσω των οικείων Διευθύνσεων ) 
 
 
ΚΟΙΝ: 
1. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης  
2. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ι-Φ) 
3. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 
 

 
 

Θέμα :   « Επιμόρφωση εκπαιδευτικών π ρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε  θέματα ισότητας  
των φύλων και  έμφυλων διακρίσεων »  

            

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Συμφώνου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, τη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που υπογράφηκε στις 
14/7/2015, θα πραγματοποιηθούν ημερίδες και επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων. Σκοπός των 
παραπάνω δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου, στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην 
υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.    
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Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει:  
 

 Στην εισαγωγή και την ενίσχυση της έννοιας της ισότητας των φύλων στα νηπιαγωγεία και τα 
δημοτικά σχολεία.   

 Στη βελτίωση των γνώσεων των  εκπαιδευτικών για θέματα ισότητας των φύλων και στη διάδοση  
της βιωματικής και συμμετοχικής μεθοδολογίας διδασκαλίας με την οπτική του φύλου.   

 Στον εντοπισμό έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ανισοτήτων και διακρίσεων στο 
εκπαιδευτικό σύστημα.    

 Στην κατάλληλη προετοιμασία και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, ώστε να εντοπίζουν τα 
έμφυλα στερεότυπα - όπου τυχόν υπάρχουν-και να παρεμβαίνουν οργανώνοντας κατάλληλες 
έμφυλες δραστηριότητες και υιοθετώντας καλές πρακτικές στο πλαίσιο του σχολικού 
προγράμματος.   

 Στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ώστε να σχεδιάζουν οποιαδήποτε στρατηγική ή μοντέλα 
προγραμμάτων ή/και δράσεων που θα στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας στην εκπαίδευση.  

 Στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών, ώστε να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα 
που διαπιστώνονται στους/στις μαθητές/-τριες, ανάλογα με το φύλο τους.  

 Στην αποδόμηση από τους/τις εκπαιδευτικούς παραδοσιακών αρνητικών συμπεριφορών και στη 
δημιουργία διαφορετικών προσδοκιών από τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, προσδοκιών που 
υπερβαίνουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. 

 
Έχουν προβλεφθεί δύο κατηγορίες δράσεων  οι οποίες είναι:  

Ημερίδες 

05/02  Λαμία  
18/03  Πάτρα  
15/04  Ηράκλειο  
26/02  Αθήνα  
 

Επιμορφωτικά Προγράμματα διάρκειας 21 ωρών.  

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τις ημερίδες και να συμμετάσχουν στα 
επιμορφωτικά προγράμματα, χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του ΕΚΔΔΑ https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. Στο 
συνημμένο έγγραφο, αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες, καθώς και η διαδικασία εγγραφής 
βήμα-βήμα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΚΚΔΑ. Όσοι/όσες επιλέγουν, θα ενημερωθούν με 
ηλεκτρονικό μήνυμα,  στο οποίο και θα πρέπει να απαντήσουν αν αποδέχονται τη συμμετοχή τους. Στη 
συνέχεια θα λάβουν ένα δεύτερο ηλεκτρονικό μήνυμα, όπου θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή τους και θα 
αναφέρεται ο χώρος και οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος.  

12/02-11/03  Αθήνα  
18/03-22/04  Αθήνα  
01/04-13/05  Αθήνα  
04/03-08/04  Αθήνα  
05/02-11/03  Θεσσαλονίκη  
19/02-18/03  Λάρισα  
03/03-08/04  Κοζάνη  
11/03-15/04  Αλεξανδρούπολη  
18/03-22/04  Ιωάννινα  
04/03-01/04  Τρίπολη  
01/04-22/04  Χίο  

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που θα επιλέγονται κάθε φορά να παρακολουθήσουν το ανωτέρω τριήμερο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα, παρακολουθούν τις δυο πρώτες μέρες και επανέρχονται την τρίτη και 
τελευταία μέρα, όπου θα παρουσιάσουν μια εργασία την οποία έχουν προετοιμάσει  με την καθοδήγηση 
του/της εισηγητή/τριας.  
Τα προγράμματα διεξάγονται τις καθημερινές ώρες απογευματινές 15:00μ.μ-22:00μ.μ και το Σάββατο από 
08:00π.μ.-15:00μ.μ. Η παρουσία των συμμετεχόντων/ουσών είναι υποχρεωτική και τις τρεις ημέρες, 
προκειμένου να λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης. 
Όσοι/όσες  εκπαιδευτικοί θα χρειαστεί να μετακινηθούν και εφόσον το επισημάνουν στην αίτηση 
συμμετοχής τους, το ΕΚΔΔΑ θα καλύψει τα έξοδα διαμονής με ημιδιατροφής τους.  
Η ανωτέρω δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  
 
Συν. : δυο (2) σελίδες 

 

                     Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων 
 
 

                                                                                        Νικόλαος Φίλης 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή  
 

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
2. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.  
3. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης  Π.Ε. ,Τμήμα  Γ΄                                                                      


	Θέμα:  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων»

