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Στόχος του έργου ΥΠΑΤΙΑ είναι να εμπλέξει εφήβους, και κυρίως κορίτσια, 13-18 ετών στις επιστήμες STEM, τόσο εντός όσο και εκτός 
του σχολικού πλαισίου. Επιπλέον, στόχος του έργου είναι να μεταβάλλει τις στάσεις και τις πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί 
στους τομείς STEM, ώστε να συμπεριλαμβάνουν εξίσου και τα δύο φύλα. Για να επιτευχθεί ο διπλός αυτός στόχος, το ΥΠΑΤΙΑ  φέρνει κοντά 
μουσεία και κέντρα επιστημών, σχολεία, ερευνητικά ιδρύματα, τη βιομηχανία, ειδικούς σε θέματα φύλου και τους ίδιους τους εφήβους. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΦΥΛΩΝ 

Το έργο ΥΠΑΤΙΑ στοχεύει στην ισότιμη 
συμπερίληψη και των δύο φύλων σε διάφορα 
επίπεδα. Τα κριτήρια που θέτει προς αυτή 
την κατεύθυνση, καθοδηγούν το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων μέσα 
σ’ έναν οργανισμό. 

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η ταυτότητα του φύλου διαμορφώνεται 
και επηρεάζεται από τον πολιτισμό και την 
κοινωνία, όπου δραστηριοποιούνται οι 
οργανισμοί, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές.  
Όντας ενήμεροι γι’ αυτό, μπορεί να 
συμβάλουμε στην αντιστάθμιση ή 
στην εξουδετέρωση της επίδρασής του.

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στις ιδεολογίες των Ιδρυμάτων συνήθως 
υπάρχει μια έντονα έμφυλη, αν και σιωπηρή, 
διάσταση.  Αν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη 
των φορέων τη λάβουν υπ’ όψη, μπορούν 
να την εξουδετερώσουν ή να την 
καταστρατηγήσουν.

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ

Οι ιδιαίτεροι τρόποι, με τους οποίους 
οργανώνει και παρουσιάζει τις 
δραστηριότητές του ένα ίδρυμα, επηρεάζουν 
έντονα τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν 
οι μαθητές. Οι δραστηριότητες μπορούν 
ακούσια να δημιουργούν και να 
αναπαράγουν ανισότητες, επομένως είναι 
σημαντικό να εξετάζονται εκ των προτέρων.

ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι γνώσεις, οι αξίες και οι εμπειρίες των 
μαθητών προσδιορίζουν τους τρόπους 
με τους οποίους συμμετέχουν στην εκάστοτε 
δραστηριότητα. Είναι σημαντικό να 
αποφεύγεται η ενίσχυση της ιδέας ότι 
οι δραστηριότητες προορίζονται για 
συγκεκριμένους μόνο τύπους μαθητών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
Μια προσιτή, πρακτική και έτοιμη προς 
χρήση ψηφιακή συλλογή δραστηριοτήτων.

ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (HUBS)
Τα Hubs συστήνονται σε 14 χώρες και 
συντονίζονται από τα κέντρα επιστημών 
και τα μουσεία. Θα συνδέσουν τους 
εκπροσώπους των βιομηχανιών, των 
εκπαιδευτικών, των φορέων χάραξης 
πολιτικής και τους εφήβους.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων 
και εφήβους σε κάθε εθνικό  Hub.

EXPECT EVERYTHING
Η εκστρατεία “Expect Everything” είναι 
το σύνθημά μας προκειμένου να 
προσελκύσουμε εφήβους κατά τη 
διάρκεια του έργου. 

Θα προσεγγίσουμε τους εφήβους άμεσα 
στα σχολεία τους, σε μουσεία, σε κέντρα 
επιστημών και μέσω των κοινωνικών 
μέσων δικτύωσης. Το έργο απευθύνεται 
σε εφήβους όχι μόνο ως στόχους, αλλά 
και ως συνεργάτες, καλώντας τους να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων και της ίδιας της 
εκστρατείας. 

Το σύνθημα “Expect Everything” 
επιλέχθηκε για να ενθαρρύνει τους 
εφήβους να πουν «ναι, μπορώ να 
περιμένω τα πάντα, να απαιτήσω τα πάντα, 
και τα πάντα μπορεί να περιμένει κανείς 
από μένα».

To έργο ΥΠΑΤΙΑ έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία (H2020-GERI-2014), στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης Νο 665566. Αυτή η σελίδα αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα, και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


