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της Ευρωπαϊκής Ένωσης



GenderEd: 
Καταπολέμηση των 
έμφυλων στερεοτύπων 
στην εκπαίδευση και 
τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό
Το GenderEd είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτού-
μενο από την ΕΕ, που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζουν τα έμφυλα στερεότυπα τους μαθητές και 
τις μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 
εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές τους επιλογές. 
Ακολουθεί μια σύνοψη του ζητήματος που θέλουμε να 
αντιμετωπίσουμε, καθώς και τα βήματα που κάνουμε 
γι’ αυτό σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες: την Κύπρο, 
την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Λιθουανία.

Έφηβοι/-ες
και επιλογές

Αγόρια και κορίτσια πρέπει να μπορούν 
ελεύθερα να επιλέξουν τον ακαδημαϊκό 
και τον επαγγελματικό δρόμο που ταιριάζει 
καλύτερα στα ταλέντα και τις ικανότητές τους. 
Συχνά όμως αυτό δεν συμβαίνει. Τα έμφυλα 
στερεότυπα μπορεί να τα εμποδίσουν να βρουν 
την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία 
και να τους στερήσουν την ευκαιρία να 
φτάσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Από πού προέρχονται 
τα έμφυλα στερεότυπα;
Η έρευνά μας δείχνει ότι τα έμφυλα στερεότυπα 
παρατηρούνται σε καθημερινές συνθήκες, όπως 
το περιβάλλον του σχολείου. Μπορεί να προβάλλο-
νται από εκπαιδευτικούς και συνομηλίκους/-ες, να 
ενισχύονται από τη σχολική ύλη, ακόμα και να εμφα-
νίζονται στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται σε 
αγόρια και σε κορίτσια οι πληροφορίες σχετικά με 
τα πεδία σπουδών και τα επαγγέλματα.

Έχουμε διαπιστώσει ότι…
Γονείς και εκπαιδευτικοί περιμένουν συνήθως από 
τα αγόρια να ακολουθήσουν σπουδές σε αντικείμενα 
φυσικής, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών 
(STEM), ανεξάρτητα από το επίπεδο των εκπαιδευτικών 
τους επιδόσεων. Από τα κορίτσια, αντίθετα, αναμένεται 
να ακολουθήσουν δρόμους που εστιάζουν στην παροχή 
φροντίδας και την ενασχόληση με ανθρώπους.

Τα έμφυλα στερεότυπα επηρεάζουν 
τις επιλογές στην εκπαίδευση…
Τα αγόρια είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με σπουδές 
σε κλάδους τεχνολογίας, μηχανικής και κατασκευών, 
ενώ τα κορίτσια εστιάζουν περισσότερο σε τομείς που 
αφορούν τους ανθρώπους και τη φροντίδα, όπως η 
εκπαίδευση, η υγεία και οι κοινωνικές επιστήμες.

…και ακολουθούν τα αγόρια 
και τα κορίτσια στον χώρο εργασίας 
μετά την αποφοίτησή τους.
Η κοινωνία παροτρύνει τα αγόρια να επιδιώκουν την 
επαγγελματική επιτυχία, την ανέλιξη και την οικονο-
μική ισχύ. Για τα κορίτσια, αντίθετα, υπάρχει η προσδο-
κία να εξισορροπούν την εργασία με την οικογενειακή 
ζωή, προσπάθεια που συχνά σημαίνει ότι η ακαδημαϊκή 
επιτυχία μιας γυναίκας δεν μεταφράζεται σε ανταμοιβές 
στον χώρο της εργασίας.

Τα πιο πάνω φαινόμενα οδηγούν στον 
έμφυλο επαγγελματικό διαχωρισμό.

www.medinstgenderstudies.org

www.familyplanning.org.cy

www.aleg-romania.eu

www.cddonna.it

www.moteruinformacijoscentras.it

Συνεργαζόμενοι φορείς

Τι είναι ο έμφυλος 
διαχωρισμός;
Ο έμφυλος διαχωρισμός είναι ένα φαινόμενο βάσει του 
οποίου σε ορισμένους εκπαιδευτικούς ή επαγγελματι-
κούς κλάδους ή πεδία παρατηρείται υψηλότερη συγκέ-
ντρωση του ενός ή του άλλου φύλου.

Ο οριζόντιος διαχωρισμός αναφέρεται στην υψηλότε-
ρη συγκέντρωση γυναικών ή αντρών σε ορισμένα επαγ-
γέλματα ή τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Ο κάθετος διαχωρισμός, ή «γυάλινη οροφή», αναφέρε-
ται στην ανισορροπία αντιπροσώπευσης του ενός ή του 
άλλου φύλου στην ιεραρχία επαγγελμάτων ή επαγγελ-
ματικών κλάδων. Στην ΕΕ οι άντρες έχουν υψηλότερα 
ποσοστά απασχόλησης και υπερεκπροσωπούνται στις 
ηγετικές θέσεις.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες απόφοιτες πανεπιστημί-
ου στις χώρες της ΕΕ είναι περισσότερες από τους 
άντρες, με αντίστοιχα ποσοστά 43,9% και 23,4%, γιατί 
άραγε διατηρείται αυτός ο διαχωρισμός; Το πρόγραμμά 
μας έχει στόχο να καταπολεμήσει αυτή την ανισορροπία 
η οποία δημιουργεί ανισότητες στον χώρο εργασίας, 
όπως είναι η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο 
φύλων (16,2% στην ΕΕ).

Τι θέλει να πετύχει 
το GenderEd;
Το GenderEd είναι ένα πρόγραμμα βασισμένο στην 
έρευνα που στόχο έχει τον εντοπισμό και την καταπο-
λέμηση στάσεων και συμπεριφορών που συνδέονται 
με έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση και τις 
επαγγελματικές επιλογές.

Μέσω του GenderEd στοχεύουμε: 
• Να παροτρύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες 
 να διευρύνουν το φάσμα των επιλογών τους
• Να καταπολεμήσουμε τον έμφυλο διαχωρισμό 
 στην εκπαίδευση και την απασχόληση
• Να ανατρέψουμε τη μισθολογική και την έμφυλη  
 διαφορά στον χώρο εργασίας

…βοηθώντας έτσι αγόρια και κορίτσια να φτάσουν 
στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Πώς βοηθάει το 
GenderEd τους/τις 
εκπαιδευτικούς να 
καταπολεμήσουν τα 
έμφυλα στερεότυπα;

1 Διαθέτοντας στους μαθητές και τις μαθήτριες
 την εφαρμογή για κινητά Dream Fighters, 
 για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων. 

2 Παρέχοντας στους/στις εκπαιδευτικούς
 καινοτόμα εργαλεία και μέσα για την καταπολέ- 
 μηση των έμφυλων στερεοτύπων στην τάξη.

3 Εκπαιδεύοντας καθηγητές/-ριες δευτεροβάθμιας  
 εκπαίδευσης και συμβούλους επαγγελματικού
 προσανατολισμού ώστε να μπορούν να
 εφαρμόσουν ένα διαδραστικό και βιωματικό
 εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται 
 σε μαθητές και μαθήτριες.

Απόφοιτοι/-ες πανεπιστημίου στην ΕΕ

Μισθολογική διαφορά μεταξύ των φύλων

Για αποτελέσματα ερευνών και εκπαιδευτικό υλικό, επι-
σκεφθείτε το GenderEd στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
medinstgenderstudies.org/tag/gendered 

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή στο
43.9% Γυναίκες

23.4% Άντρες

16.2%
Στην ΕΕ οι άντρες 
πληρώνονται κατά μέσο 
όρο περισσότερο από ότι 
οι γυναίκες για την ίδια 
εργασία ή για εργασία 
ίσης αξίας. 
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