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Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2018-2020 
 

Στόχος 1:  Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με τις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος   

Ενδιάμεσος στόχος 1:  Προώθηση και παρακολούθηση (Monitoring) του στόχου για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση  

  Δράσεις 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης 
Υπουργείο/Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Κοστολόγηση 

Ι 

Λειτουργία Διατμηματικής Επιτροπής με εκπροσώπους όλων των τμημάτων και 
υπηρεσιών του ΥΠΠ. Η Επιτροπή αυτή συντονίζει όλα τα θέματα ισότητας φύλου 
που αφορούν στις δράσεις του ΥΠΠ. 
 

 
Όλες οι 
υπηρεσίες/τμήματα 

 

ΙΙ 

Χρήση μη σεξιστικής γλώσσας τόσο στη γραπτή επικοινωνία μεταξύ των 
λειτουργών, γυναικών και ανδρών, στις εγκυκλίους και σε οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο, όσο και στη γραπτή επικοινωνία των σχολείων. 
 

 
Όλες οι 
υπηρεσίες/τμήματα 

 

ΙΙΙ 
Ορισμός ενός ατόμου από κάθε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη  σύσταση 
ομάδας δράσης εντός του κάθε ιδρύματος με στόχο την προώθηση του στόχου 
της ισότητας των δύο φύλων. 

 ΔΑΑΕ  
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Στόχος 1:  Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με τις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος   

Ενδιάμεσος στόχος 2:  Προγράμματα/θεσμοί προώθησης ισότητας φύλων εντός των Διευθύνσεων του ΥΠΠ 

  Δράσεις 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης 
Υπουργείο/Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Κοστολόγηση 

Ι 

Ολοήμερο σχολείο, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές και μαθήτριες να 
παρατείνουν την παραμονή τους στο σχολείο, μελετώντας και 
ασχολούμενοι/ασχολούμενες με άλλες καλλιτεχνικές, αθλητικές, παιδαγωγικές 
δραστηριότητες.  

 ΔΔΕ  
 

ΙΙ 
Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παραβατικότητας στο σχολείο και 
στην οικογένεια.  

 
 

Όλα τα 
τμήματα/διευθύνσεις  

 

ΙΙΙ 
Αξιοποίηση των υπηρεσιών του Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε. 
(Δράσεις  Κοινωνικής και Σχολικής Ένταξης).  

 Όλες οι διευθύνσεις  

IV 
 
Πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.  

 Όλα τα 
τμήματα/διευθύνσεις 
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Στόχος 1:  Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με τις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος   

Ενδιάμεσος στόχος 3:  Προώθηση στόχου ισότητας φύλων εντός σχολικών μονάδων ή//και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
(ερευνητικά/προληπτικά/παρεμβατικά και άλλα προγράμματα) 

  Δράσεις 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης 
Υπουργείο/Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Κοστολόγηση 

Ι 

Διαμόρφωση σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τη 
διάσταση του φύλου με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων 
από μικρή ηλικία, ιδιαίτερα μέσα από την ενθάρρυνση των αγοριών για ενεργότερη 
συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή και των γυναικών στην πολιτική/δημόσια ζωή, 
καθώς και την καλλιέργεια σχέσεων ισότητας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των 
φύλων. 

 

ΔΔΕ 
ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ 
ΠΙ 

 

ΙΙ 

Καταγραφή και ενημέρωση της ΔΑΑΕ προγραμμάτων και δράσεων που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί για το μέλλον από τα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα φύλου και δυνατόν να αφορούν στο 
ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό ή και στους φοιτητές/φοιτήτριες.  

 ΔΑΑΕ  

ΙΙΙ 
Συλλογή και έκθεση σχετικού υλικού με την προώθησης της έμφυλης ισότητας 
(έργα τέχνης, άρθρα, φωτογραφίες), το οποίο έχει παραχθεί από το ακαδημαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό ή και τους φοιτητές των πανεπιστημίων.   

 ΔΑΑΕ  

ΙV 

Ενθάρρυνση ΑΕΙ για διαμόρφωση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εάν δεν υπάρχει 
ήδη, ενός «Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων», που να αφορά διάφορες 
πρακτικές του ιδρύματος και διαδικασίες, για προαγωγή της ισότητας των φύλων. 
Μπορεί να περιλαμβάνει: Νομικό πλαίσιο (που ήδη υπάρχει) για θέματα φύλου, 
πολιτικές του εκπαιδευτικού ιδρύματος σε θέματα, όπως π.χ. ίσες ευκαιρίες, 
συμπερίληψη, παρενόχληση, εκφοβισμό κ.τ.λ., στόχους του εκπαιδευτικού 
ιδρύματος για το συγκεκριμένο θέμα, ενθάρρυνση των γυναικών για υποβολή 
αιτήσεων για ακαδημαϊκές θέσεις, έρευνα για θέματα ισοτιμίας των φύλων, 
συμμετοχή περισσότερων γυναικών στη λήψη αποφάσεων, άδειες, μισθοδοσία, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη, φροντίδα παιδιών (για φοιτητές/φοιτήτριες που είναι 
γονείς).  

 ΔΑΑΕ  
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Στόχος 2:  Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με την Ενδοϋπηρεσιακή Επιμόρφωση   

Ενδιάμεσος στόχος 1:  Επιμόρφωση λειτουργών του ΥΠΠ και εκπαιδευτικών 

  Δράσεις 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης 
Υπουργείο/Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Κοστολόγηση 

Ι 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διαφυλικών σχέσεων, ισότητας των φύλων 
και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών.  

 

ΔΔΕ 
ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ 
ΠΙ 

 

ΙΙ 

Ημερίδα και Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
 

ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ 
ΔΔΕ 
ΠΙ 

 

ΙΙΙ 
Δράσεις σχολικών μονάδων όπως: Διαγωνισμός Θεατρικού Δρώμενου, Debate 
Μαθητών/τριών –Αντιστροφή ρόλων, Δημιουργία Βιντεοκλίπ τραγουδιού ή μικρού 
μήκους ταινία, Δημιουργία Έργων Εικαστικής Τέχνης κ.ά.  

 
ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ  

IV 

Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα περιλαμβάνει 
δραστηριότητες, οι οποίες να στοχεύουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων 
των φύλων από μικρή ηλικία, ιδιαίτερα μέσα από την ενθάρρυνση των αγοριών 
για ενεργότερη συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή και των γυναικών στην 
πολιτική/δημόσια ζωή και την καλλιέργεια σχέσεων ισότητας και αλληλοσεβασμού 
μεταξύ των φύλων. 

 Επιτροπές για την 
αναθεώρηση Α.Π. 
 
Όλες οι διευθύνσεις 
του ΥΠΠ 

 

VI 

Έρευνα καταγραφής των αναγκών και προσδοκιών γυναικών «διαφορετικών» 
πολιτισμικών ομάδων (Ομάδες Αλλογλώσσων και Ασυνόδευτων) με στόχο την 
παροχή γλωσσομάθειας και επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 
Καλλιέργεια κλίματος αποδοχής των ιδιαιτεροτήτων των διάφορων πολιτιστικών 
ομάδων εντός της σχολικής Μονάδας. 

 Κρατικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης 
 
ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ 
ΠΙ 

 

VII 

Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβατικού προγράμματος στις τάξεις  (ενεργός 
συμμετοχή των παιδιών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου,  
διερεύνηση του θέματος με διεξαγωγή έρευνας, κατάλληλα διαμορφωμένη 
διδακτική παρέμβαση, παρακολούθηση σχετικών ταινιών και θεατρικών 
παραστάσεων, οργάνωση διαλέξεων). 

Επαναλαμβανό-
μενη  Δράση 

ΔΜΕ 
ΔΤΕΕ 
ΥΕΨ  
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Στόχος 3:  Ενδυνάμωση του ρόλου της οικογένειας στην προώθηση του στόχου της ισότητας των φύλων  

Ενδιάμεσος στόχος 1:  Επιμόρφωση γονέων 

  Δράσεις 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Φορέας Υλοποίησης 
Υπουργείο/Τμήμα/ 
Υπηρεσία 

Κοστολόγηση 

Ι 
Συνέδρια, Ημερίδες και Εργαστήρια για γονείς στο πλαίσιο τοπικών και 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

 Όλες οι διευθύνσεις 
του ΥΠΠ 

 

     

     

     

     

 


