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Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ έχει ως σκοπό την προαγωγή της
ισότητας των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο ΑΠΘ.
Πιο συγκεκριµένα, στους σκοπούς της περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

•
•
•
•

Η διασφάλιση της ισότιµης συµµετοχής ανδρών και γυναικών στις δραστηριότητες, στα προγράµµατα,
στις επιτροπές και στα όργανα του ΑΠΘ
Η ανάπτυξη µηχανισµών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστηµιακών /άλλων εργαζοµένων γυναικών,
καθώς και των φοιτητριών
Η προώθηση του διαλόγου γενικά για έµφυλα θέµατα και ειδικότερα για ζητήµατα που αφορούν τη
σχέση κοινωνίας και επιστήµης από την οπτική του φύλου
Η προαγωγή της έρευνας σχετικά µε την επίδραση της έµφυλης ιδεολογίας στην παραγωγή της γνώσης,
στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστηµονικών παραδειγµάτων και στη δηµιουργία µηχανισµών παραγωγής
και αναπαραγωγής τους.
Η προώθηση προγραµµάτων σπουδών και µαθηµάτων που ενσωµατώνουν τη διάσταση του φύλου σε
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο
Η συνεργασία µε ανάλογες επιτροπές, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύµατα, εταιρείες, συµβούλια, ενώσεις,
φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται µε την ισότητα των φύλων
Η ενασχόληση µε ζητήµατα (επιστηµονικά, υπηρεσιακά, κοινωνικά) που αντιµετωπίζουν
εργαζόµενοι/ες στο ΑΠΘ
Η παροχή ενηµέρωσης και επιµόρφωσης µε τη µορφή σεµιναρίων, ηµερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων,
ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενηµερωτικών φυλλαδίων σε θέµατα σχετικά µε την ισότητα των φύλων.

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας ΑΠΘ επιδιώκει την πραγµατοποίηση των
σκοπών της µε τα παρακάτω µέσα:
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Α. Διασύνδεση εντός και εκτός ΑΠΘ


•
•
•

•

Συνεργασία και συντονισµός δράσης µε όσες επιτροπές Φύλου και Ισότητας υπάρχουν σε Τµήµατα
/Σχολές στο ΑΠΘ.
Ενθάρρυνση για δηµιουργία επιτροπών Φύλου και Ισότητας σε κάθε Σχολή στο ΑΠΘ
Θεσµοθέτηση τακτικής συνεργασίας µε άλλες επιτροπές στο ΑΠΘ που έχουν κοινούς στόχους
(όπως, Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας, Εθελοντισµού, Παρατηρητηρίου Φοιτητών/τριών
Ευαίσθητων Κοινωνικών Οµάδων,
Ψυχολογικής Υποστήριξης, Σπουδών και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής)
Επιδίωξη για ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές όλων των επιτροπών και των
υπηρεσιακών µονάδων του ΑΠΘ


•
•
•
•

Διασύνδεση και συνεργασία µε άλλες επιτροπές/υπηρεσιακές µονάδες στο ΑΠΘ

Διασύνδεση και συνεργασία µε άλλους φορείς και πανεπιστήµια στην Ελλάδα

Συνεργασία µε επιτροπές Φύλου και Ισότητας άλλων πανεπιστηµίων (όπως του Πανεπιστηµίου του
Αιγαίου, του Παντείου) και την Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστηµιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π)
Συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας (ΚΕΘΙ)
Συνεργασία –κατά περίπτωση- µε άλλους φορείς που έχουν τµήµατα ισότητας
Δηµιουργία καταλόγου ηλεκτρονικών διευθύνσεων ‘’Φίλες και φίλοι της Επιτροπής Φύλου και
Ισότητας στο ΑΠΘ’’ για αποστολή ενηµερωτικών δελτίων ή προσκλήσεων για εκδηλώσεις
Συµφωνητικό συνεργασίας µε το Δ ήµο Θε σ σ α λο ν ίκ ης ή / κα ι τ η ν Π ερ ι φέρ ε ι α
γ ια θ έ µ ατ α Ι σό τ η τας τω ν φ ύ λ ων γι α α ν άπ τ υ ξ η κοινών δράσεων (κοινωνικών,
ερευνητικών, διδακτικών, ανταλλαγής καλών πρακτικών, ενηµέρωσης, αλληλοβοήθειας
κ.λ.π.) µε στόχο:
την προώθηση της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα φύλου και ισότητας.
την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΑΠΘ στην αντιµετώπιση ζητηµάτων σχετικών µε την ισότητα
των φύλων και στη διαµόρφωση πολιτικών ισότητας σε τοπικό επίπεδο


•
•



Προώθηση της διασύνδεσης και συνεργασίας µε ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικού
προβληµατισµού και µε επιτροπές φύλου σε άλλα πανεπιστήµια του εξωτερικού

Β. Προώθηση προτάσεων και θεσµών για µια πολιτική ισότητας των φύλων στο ΑΠΘ


Υποβολή συνολικής πρότασης για µια πολιτική ισότητας των φύλων στο ΑΠΘ



Προώθηση της θεσµοθέτησης πολιτικών ισότητας των φύλων στον υπό σύσταση
Οργανισµό και Εσωτερικό Κανονισµό και διασφάλιση της ένταξης της διάστασης του
φύλου σε αυτούς.



Ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για θέµατα φύλου και ισότητας σε οργανωτικό και
θεσµικό επίπεδο
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(π.χ. εµβάθυνση της έµφυλης διάστασης στα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων, καθιέρωση µιας
παράδοσης για φεµινιστικές επιστηµονικές προσεγγίσεις ή προβληµατισµούς στο πλαίσιο
περισσότερων γνωστικών αντικειµένων ή/ και σε ευρύτερες µεταρρυθµίσεις των προγραµµάτων
σπουδών,
υποστήριξη
σχετικών
ερευνητικών
δραστηριοτήτων
καθώς
και
διπλωµατικών/διδακτορικών/ µεταπτυχιακών, ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών σε όλους
τους τοµείς, χρήση µη-σεξιστικής γλώσσας στον καθηµερινό αλλά και στον επίσηµο λόγο, συµβολή
στην ανάπτυξη σχετικών συµβουλευτικών επιτροπών και επιστηµονικών ενώσεων για θέµατα
φύλου, προκήρυξη σχετικών διαγωνισµών και βραβείων, δηµιουργία κέντρου τεκµηρίωσης,
διεπιστηµονικών οµάδων δράσης για ειδικά θέµατα που έχουν σχέση µε το φύλο, σεµινάρια για
ειδικές οµάδες, θεµατικές επιστηµονικές εκδόσεις, έκδοση περιοδικού).


Αξιοποίηση όλων των πηγών
ΑΠΘ

για συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά µε το φύλο στο

 Άµεση προώθηση µη σεξιστικής γλώσσας και ορολογίας σε όλα τα επίπεδα στο ΑΠΘ
(π.χ. χρήση των θηλυκών επαγγελµατικών ουσιαστικών σε πανεπιστηµιακά έγγραφα και άλλα
έντυπα, διαδυκτιακή επικοινωνία στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, µεταγραφή διοικητικών
εγγράφων/εντύπων του ΑΠΘ και γενικά µείωση της σεξιστικής χρήσης της γλώσσας και θετική
προβολή των γυναικών στη/µε τη γλώσσα στο πλαίσιο του ΑΠΘ αλλά και ευρύτερα στην ελληνική
κοινωνία).


Άµεση καταγραφή του προσωπικού όλων των κατηγοριών ανά φύλο (επιπλέον ανά
βαθµίδα και τµήµα στα µέλη ΔΕΠ) και σε θέσεις ηγεσίας



Προώθηση της πρότασης της Κοσµητείας της Παιδαγωγικής Σχολής για σύσταση
‘’Γραφείου Πολιτικής για τη Σεξουαλική Παρενόχληση’’ (ή προτιµότερα ‘ετεροσεξιστικής’
για να είναι σαφές ότι καλύπτει και τη παρενόχληση λόγου σεξουαλικού προσανατολισµού ή
ταυτότητας φύλου)

Θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, στο πλαίσιο µιας ‘’Μονάδας Ισότητας των Φύλων’’. Στην
αρµοδιότητά του θα είναι το ‘’Παρατηρητήριο’’ για την ετεροσεξιστική παρενόχληση και τις άλλες
µορφές έµφυλης βίας στο ΑΠΘ και η σύνταξη της σχετικής ‘’Γραπτής Οδηγίας’’ για το ΑΠΘ κατά
το πρότυπο αυτής που
προτείνεται στο
‘’Εγχειρίδιο Συµβουλευτικής για τη Σεξουαλική
1
Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας’’. Για τη διεύθυνση προτείνεται η επιλογή ενός άτοµου, κατά
προτίµηση γυναίκας, εγνωσµένου κύρους και εµπιστοσύνης, µε προηγούµενη ενασχόληση µε έµφυλα
ζητήµατα, ως συµβούλου κατά το πρότυπο του Συνήγορου του Πολίτη και η σύσταση µιας
διεπιστηµονικής συµβουλευτικής επιτροπής.

Γ. Αύξηση των µαθηµάτων φύλου και της συµµετοχής σε έρευνες µε την οπτική
του φύλου στο ΑΠΘ


Καταγραφή των προπτυχιακών (ή/και των µεταπτυχιακών) µαθηµάτων που έχουν τη
διάσταση του φύλου στο ΑΠΘ κατ’ έτος

1

Βλ. ‘’Εγχειρίδιο Συµβουλευτικής για τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας - προς εργαζόµενες,
εργοδότες και κοινωνικούς φορείς’’ (2011) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων στην ιστοσελίδα της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Στο: http://www.isotita.gr/index.php/info/1255
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Προτροπή για ένταξη της οπτικής του φύλου σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα –ιδιαίτερα
στις STEM επιστήµες όπου υπάρχει µεγαλύτερο έλλειµµα.



Ενθάρρυνση της δηµιουργίας ενός ενιαίου εισαγωγικού µαθήµατος σχετικά µε σπουδές
φύλου ανά Σχολή σε γνωστικά αντικείµενα που έχουν σχέση µε κάθε Σχολή (ιδιαίτερα σε
Σχολές που δεν προσφέρονται µαθήµατα µε τη διάσταση του φύλου).



Δηµιουργία προπτυχιακού Διατµηµατικού µαθήµατος ‘’Φύλου και Ισότητας’’, ανοικτό σε
όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο ΑΠΘ στο πλαίσιο των ελεύθερων επιλογών



Υποστήριξη /συµµετοχή σε έρευνες µε την οπτική του φύλου

Δ. Ειδική ενότητα Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ
και στο Facebook


Ειδική ενότητα της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ
όπου θα καταγράφονται οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε το φύλο (π.χ. τα µαθήµατα
που εντάσσονται στις σπουδές φύλου και ισότητας, διδακτορικά /διπλωµατικές που έχουν
σχέση µε φύλο, σχετικά ερευνητικά προγράµµατα, εκδηλώσεις, διευθύνσεις κ.ά).



Δηµιουργία χρονολογίου στο Facebook

Ε. Οργάνωση εκδηλώσεων /συνεδρίων / δράσεων ευαισθητοποίησης /προβολών
•

Κύκλος παρουσιάσεων ερευνητικών εργασιών σε θέµατα φύλου (περισσότερο ακαδηµαϊκό)
Φόρουµ συζήτησης ερευνητικών εργασιών σε θέµατα φύλου και ισότητας οι οποίες βρίσκονται σε
εξέλιξη ή έχουν σχετικά πρόσφατα ολοκληρωθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Περιλαµβάνει
διδακτορικές διατριβές, µεταπτυχιακές διπλωµατικές και σηµαντικές έρευνες.

•

Σειρά διαλέξεων/εκδηλώσεων για το ευρύτερο κοινό
Φύλο και Επιστήµη: σπουδές φύλου και επιµέρους γνωστικά αντικείµενα
Θέµατα εφαρµοσµένων πολιτικών σε έµφυλα ζητήµατα

•

Οργάνωση ηµερίδων /συνεδρίων µε την οπτική του φύλου σε διάφορα γνωστικά πεδία και ζητήµατα

•

Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης για την αλλαγή αντιλήψεων και πρακτικών σε ζητήµατα
φύλου

•

Οργάνωση βιωµατικών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης, αυτογνωσίας και ενδυνάµωσης φοιτητών
/τριών

•

Προβολές ταινιών και σύντοµη συζήτηση

Δήµητρα Κογκίδου,
Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Πρόεδρος της Επιτροπής για Θέµατα Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ
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