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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 

Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η απόφαση για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ΕΕ διαδραματίζει 

σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στον καθορισμό κοινών στόχων και στην προώθηση 

της ανταλλαγής ορθών πρακτικών με βάση τα άρθρα 165 και 167 της ΣΛΕΕ· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά θεμελιώδη αρχή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και θα πρέπει να αποτυπώνεται 

σε όλες τις πολιτικές της, μεταξύ άλλων στον χώρο της εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την 

ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών και την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως 

διακρίσεων και στερεοτύπων, αλλά ότι το δυναμικό αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat για το 2014, περισσότερες γυναίκες απ’ ό, τι άνδρες (42,3 % έναντι 33,6 % 

αντίστοιχα) συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά οι 

περισσότερες γυναίκες επιλέγουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες παρά επιστημονικούς 

τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

μόνο το 9,6 % των σπουδαστριών ακολουθεί σπουδές που σχετίζονται με τις ΤΠΕ, ενώ 

το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανέρχεται στο 30,6 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 

αντίκτυπος των έμφυλων στερεοτύπων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορεί να 

επηρεάσει τις επιλογές ζωής, πράγμα που έχει επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, όπου οι 

γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οριζόντιο και κάθετο διαχωρισμό· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες  συχνά αντιμετωπίζουν βία, η οποία μπορεί να 

εξαλειφθεί μέσω της εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν 

να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην 

περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων, 

όπως  η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (Code Week), οι ΤΠΕ για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης, η Startup Europe Leaders Club και ο Μεγάλος Συνασπισμός 

για ψηφιακές θέσεις εργασίας· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας είναι 

θεμελιώδους σημασίας για την προσωπική ενδυνάμωση, δεδομένου ότι συμβάλλει στην 

ανάπτυξη κατανόησης και σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κοινές 

θεμελιώδεις αξίες, διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και καταπολεμά τις 

κοινωνικοοικονομικές και έμφυλες ανισότητες, τα έμφυλα στερεότυπα και τη βία· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση αποτελεί ισχυρό εργαλείο για να ξεπεραστούν 

βαθιά ριζωμένα έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην αγορά εργασίας, 

αλλά και στις ανθρώπινες, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς 

καμία διάκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικοοικονομικό χάσμα στην Ευρώπη 

έχει διευρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες και ότι η ανισότητα συνδέεται στενότατα με τις 
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ευκαιρίες και τους τύπους απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να 

λαμβάνει η εκπαίδευση -η πρόσβαση στην οποία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο 

δικαίωμα- επαρκή χρηματοδότηση σε συνεχή βάση· λαμβάνοντας υπόψη τον 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στην προσωπική, πολιτική και 

κοινωνική διαπαιδαγώγηση των μαθητών τους, μεταξύ άλλων σε θέματα φύλου και 

κοινωνικών ανισοτήτων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας και οι δραστικές περικοπές στις δημόσιες 

δαπάνες έχουν μειώσει εν γένει τον προϋπολογισμό για τη δημόσια εκπαίδευση, 

γεγονός το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά τους νέους και τους σπουδαστές, ιδίως τις 

γυναίκες και τα κορίτσια· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχειρηματικότητα συνδέεται συχνά με δεξιότητες που 

σχετίζονται με την προενεργό διαχείριση σχεδίων, τη διαπραγμάτευση και την 

ικανότητα προληπτικής δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες αυτές θα πρέπει 

να ενθαρρύνονται και να καλλιεργούνται· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη την επανάσταση που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση, αλλάζοντας 

θεμελιωδώς τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση και παρέχουν 

πληροφορίες, εξασφαλίζοντας τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών εκπαίδευσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την 

πρόσβαση σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες που σχετίζονται με τις 

τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και με τις δεξιότητες 

πληροφορικής· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 20 % των επαγγελματιών στους 

επιστημονικούς κλάδους και αντιπροσωπεύουν μόλις το 27 % των αποφοίτων 

μηχανολογίας1· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 29 γυναίκες ανά 1 000 γυναίκες 

αποφοίτους, σε σύγκριση με 95 ανά 1 000 άνδρες συναδέλφους τους, είναι κάτοχοι 

πτυχίου στον τομέα των ΤΠΕ, ενώ μόνο το 3 % του συνόλου των γυναικών αποφοίτων 

έχουν πτυχίο στο εν λόγω πεδίο (σε σύγκριση με περίπου 10 % ανδρών πτυχιούχων) και 

ότι μόνο 4 ανά 1 000 γυναίκες θα εργαστούν εν συνεχεία στον τομέα των ΤΠΕ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του αριθμού των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ, 

έναν από τους καλύτερα αμειβόμενους τομείς, κυρίως μέσω της συμμετοχής τους στην 

εκπαίδευση και την πανεπιστημιακή κατάρτιση στους τομείς ΤΠΕ και στις επιστήμες, 

την τεχνολογία, τη μηχανική και α μαθηματικά (STEM), θα μπορούσε να συμβάλει 

στην οικονομική ενδυνάμωση και στην ανεξαρτησία των γυναικών, πράγμα που θα 

επιφέρει μείωση του συνολικού μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60 % των μαθητών στην ΕΕ δεν χρησιμοποιούν ποτέ 

ψηφιακό εξοπλισμό στην τάξη· λαμβάνοντας ότι οι γυναίκες σε θέσεις λήψης 

αποφάσεων στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ολιγάριθμες· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται περισσότερα γυναικεία πρότυπα σε παραδοσιακά 

ανδροκρατούμενους τομείς· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διά βίου μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

                                                 
1 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: The Education and Training Monitor 2017 (Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης 2017), διαθέσιμο στη διεύθυνση 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017_en.pdf 
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ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχολησιμότητας των γυναικών στον 

χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο το 15 %1 των γυναικών χαμηλότερου 

μορφωτικού επιπέδου εξακολουθούν να συμμετέχουν σε διά βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξηθεί προκειμένου οι 

γυναίκες να ξεπερνούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης 

αγοράς εργασίας· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσανάλογη υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε ορισμένα 

επαγγέλματα, όπως η διδασκαλία, μπορεί να επιφέρει ενδεχομένως υποβάθμιση του 

κύρους του επαγγέλματος και μείωση των αποδοχών· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές αρχές οφείλουν να προωθούν με κάθε μέσο που 

έχουν στη διάθεσή τους την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ότι η 

εκπαίδευση σε θέματα φύλου θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο των 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οι ευρωπαϊκές και οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι στο διδακτικό υλικό δεν 

περιλαμβάνεται περιεχόμενο που συνιστά διάκριση· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός κοριτσιών και αγοριών από φτωχά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα δεν έχει πρόσβαση σε ίση εκπαίδευση λόγω χαμηλού 

βιοτικού επιπέδου· 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση 

των παιδιών τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις 

προσπάθειες και τις πολιτικές που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης· 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται η διατήρηση σχολείων και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στην τοπική κοινότητα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, ως βασικό θεμέλιο 

για την καλή εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για τα κορίτσια· 

1. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους σπουδαστές 

στα εκπαιδευτικά τους συστήματα, ιδίως για όσους προέρχονται από 

κοινωνικοοικονομικά ασθενέστερες ομάδες, καθώς και να παρακολουθούν το θέμα της 

ίσης πρόσβασης των σπουδαστών σε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας· εκτιμά ότι η, 

φυσική και γεωγραφική, ενίοτε, πρόσβαση στο σχολείο είναι ένας από τους τρόπους 

αντιμετώπισης των έμφυλων ανισοτήτων στην εκπαίδευση· εμμένει στην άποψη ότι για 

τη βελτίωση της κατάστασης των περιθωριοποιημένων κοριτσιών στην ΕΕ θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη ευρύτεροι κοινωνικοί παράγοντες· υπενθυμίζει ότι μεγάλος αριθμός 

μαθητών από περιθωριοποιημένα πληθυσμιακά στρώματα εγκαταλείπουν το σχολείο 

προτού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και/ή φοιτούν σε χωριστά σχολεία· εκτιμά ότι 

η εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος διαφυγής των περιθωριοποιημένων παιδιών από τη 

φτώχεια και τον αποκλεισμό· επισημαίνει ότι η φτώχεια και η οικονομική εξαθλίωση 

έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται επίσης η πρόσβαση των κοριτσιών στο σχολείο και το πανεπιστήμιο· 

ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, πρωτοβουλίες των κρατών μελών που αποσκοπούν στη 

μείωση του άμεσου και έμμεσου κόστους της εκπαίδευσης για τις οικονομικά ασθενείς 

οικογένειες· χαιρετίζει θερμά την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς 

                                                 
1 Δείκτης ισότητας των φύλων 2017 του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. 
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μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ένταξη των μεταναστών 

μαθητών και της ανταλλαγής πληροφοριών για τον προσδιορισμό κοινών αξιών· 

2. επισημαίνει ότι η χαμηλή συμμετοχή γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση που 

συνδέεται με τις ΤΠΕ, και αργότερα στην απασχόληση στον εν λόγω τομέα, είναι 

απόρροια μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης έμφυλων στερεοτύπων που ξεκινά από τα 

πρώτα στάδια της ζωής και της εκπαίδευσης και συνεχίζεται στον χώρο εργασίας· 

παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα έμφυλα 

στερεότυπα και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα και τους 

τύπους εκπαίδευσης, σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την επιλογή του τομέα σπουδών και 

τη σταδιοδρομία με γνώμονα το φύλο, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που ορίζονται 

στο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)· 

3. ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ανοικτά στο πλαίσιο του 

στρατηγικού πλαισίου ΕΚ 2020 για την εξεύρεση λύσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση από μικρή ηλικία που θα περιλαμβάνουν τα 

κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και της 

κωδικοποίησης, καθώς και σε επόμενα στάδια για προγράμματα που αποσκοπούν στην 

αύξηση του ποσοστού των γυναικών οι οποίες αποφασίζουν να σπουδάσουν και να 

λάβουν πτυχίο στους τομείς STEM·  

4. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ο ψηφιακός γραμματισμός και η 

συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση στον 

τομέα των ΤΠΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση 

στην παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης για κορίτσια στους τομείς STEM 

και ΤΠΕ, καθώς και στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων, 

μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων τους με την ενσωμάτωση της 

κωδικοποίησης, των νέων μέσων και τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών σε όλα 

τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, με στόχο τη μείωση και 

την εξάλειψη του χάσματος στις ψηφιακές δεξιότητες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 

εισαγάγουν κατάλληλη για κάθε ηλικία εκπαίδευση στις ΤΠΕ από τα πρώτα στάδια της 

εκπαίδευσης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να αναπτύξουν το 

ενδιαφέρον και την κλίση τους στον ψηφιακό τομέα, δεδομένου ότι τα κορίτσια 

απομακρύνονται νωρίτερα από τα μαθήματα αυτά κατά τη διάρκεια της σχολικής 

εκπαίδευσής τους, λόγω των έμφυλων στερεοτύπων που περιβάλλουν αυτά τα 

μαθήματα, της έλλειψης προτύπων και του διαχωρισμού στις δραστηριότητες και στα 

παιχνίδια· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επενδύουν ανελλιπώς σε 

εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης και να βελτιώσουν την 

παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού για αγόρια και κορίτσια, 

αντιμετωπίζοντας το θέμα των στερεότυπων αντιλήψεων όσον αφορά τους ρόλους των 

δύο φύλων, καθώς και τα έμφυλα στερεότυπα στον επαγγελματικό προσανατολισμό, 

ιδίως στους κλάδους των επιστημών, της μηχανικής και των νέων τεχνολογιών· 

επισημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό θα αμβλυνθεί ο διαχωρισμός των φύλων στην αγορά 

εργασίας και θα ενισχυθεί η θέση των γυναικών, ενώ παράλληλα θα καταστεί δυνατή η 

πλήρης αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου που ενυπάρχει στα κορίτσια και τις 

γυναίκες στην ΕΕ· 

5. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τα έμφυλα στερεότυπα στην εκπαίδευση 
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προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και ελευθερίες 

επιλογής όσον αφορά τη σταδιοδρομία που επιθυμούν να ακολουθήσουν· εκφράζει την 

ανησυχία του, στο πλαίσιο αυτό, για τα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν 

στο διδακτικό υλικό σε ορισμένα κράτη μέλη και για τις διαφορετικές προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμπεριφορά κοριτσιών και αγοριών· τονίζει την ανάγκη 

να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας των φύλων τόσο στην αρχική και συνεχή 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, όσο και στις πρακτικές διδασκαλίας, προκειμένου να 

αρθούν τυχόν προσκόμματα που εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

των σπουδαστών ανεξαρτήτως φύλου· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής της ισότητας των φύλων στα προγράμματα σπουδών και στα σχολικά 

προγράμματα των περιφερειακών εκπαιδευτικών συστημάτων, να δίδουν ιδιαίτερη 

προσοχή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, δεδομένων των υψηλών ποσοστών βίας 

κατά των γυναικών που παρατηρούνται στις εν λόγω περιφέρειες· τονίζει ότι τα 

εκπαιδευτικά συστήματα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη 

διάσταση του φύλου και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων που υφίστανται 

διακρίσεις· 

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η δέσμευση για την 

ισότητα των φύλων δεν περιορίζεται σε δηλώσεις αρχών και πολιτικών προθέσεων και 

ότι μεταφράζεται σε ουσιαστική αύξηση των προσπαθειών και των πόρων που 

επενδύονται, δεδομένης της σημασίας που έχει η εκπαίδευση για την πραγμάτωση της 

πολιτισμικής αλλαγής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν 

κάθε μορφή διάκρισης και παρενόχλησης στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα· καλεί τα 

κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση αντικειμενικής πληροφόρησης για 

θέματα ΛΟΑΔΜ στα σχολικά προγράμματα· 

7. συνιστά στα κράτη μέλη και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εφαρμόσουν δράσεις 

πρόληψης για την έμφυλη βία· υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων πρόληψης, ιδίως 

στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως προς τα περιστατικά σεξουαλικής 

παρενόχλησης· 

8. τονίζει τη θετική επίδραση που έχει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση σε 

θέματα σχέσεων στην υγεία και την ευημερία των νέων, καθώς και στην επίτευξη της 

ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των κοριτσιών· καλεί τα κράτη μέλη να 

συμπεριλάβουν στα σχολικά τους προγράμματα ολοκληρωμένη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση που θα πραγματεύεται, μεταξύ άλλων θεμάτων, τον σεξισμό, τους 

ρόλους των φύλων και τις έννοιες της συγκατάθεσης, του σεβασμού και της 

αμοιβαιότητας· 

9. τονίζει τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας και 

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους, με στόχο τη βελτίωση της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ιδίως για τις γυναίκες και τις 

μητέρες· υπενθυμίζει ότι η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα διαδραματίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στην ορθή προετοιμασία των παιδιών για το δημοτικό σχολείο· 

10. τονίζει τη σημασία της κατάλληλης για παιδιά και προσαρμοσμένης στην αντίστοιχη 

ηλικία εκπαίδευσης και αντιτίθεται σε κάθε μορφή ακατάλληλης, πρώιμης 

σεξουαλικοποίησης στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών, στους παιδικούς 

σταθμούς ή στα δημοτικά σχολεία· 
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11. επισημαίνει ότι ο ρόλος και τα επιτεύγματα των γυναικών στην ιστορία, την επιστήμη 

και σε άλλους τομείς δεν αποτυπώνονται ούτε παρουσιάζονται επαρκώς στο 

εκπαιδευτικό υλικό και στα προγράμματα· υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει, σε 

συνεργασία με την Επιτροπή σε συναφείς τομείς, να μεριμνήσουν προκειμένου ο ρόλος 

των γυναικών να παρουσιάζεται και να συμπεριλαμβάνεται με περισσότερο εμφανή και 

ισορροπημένο τρόπο στο εκπαιδευτικό υλικό· στο ίδιο πνεύμα, καλεί τα κράτη μέλη και 

την Επιτροπή να οργανώσουν δράσεις, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών, για τη 

διάδοση του ρόλου των γυναικών στην ιστορία, την επιστήμη και σε άλλους τομείς, 

προκειμένου επίσης να προωθηθούν γυναικεία πρότυπα για τα κορίτσια και τις 

γυναίκες σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· 

12. υπογραμμίζει τη σημασία της ενσωμάτωσης και της προώθησης, στα σχολικά 

προγράμματα και στο εκπαιδευτικό υλικό, πληροφοριών σχετικά με την χειραφέτηση 

των γυναικών και ιδίως την αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου των γυναικών, μεταξύ 

άλλων επ’ ευκαιρία συμβολικών επετείων (π.χ. συμπλήρωση 100 χρόνων από την 

αναγνώριση του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες στην Πολωνία και τη Γερμανία το 

2018), προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση με σκοπό την προώθηση των 

δικαιωμάτων των γυναικών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο· 

13. φρονεί ότι η επιχειρηματικότητα είναι μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης, καθώς επίσης και τρόπος να καταστούν οι οικονομίες περισσότερο 

ανταγωνιστικές και καινοτόμες, στοιχείο που συμβάλλει στην ενδυνάμωση των 

γυναικών· 

14. υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην 

ΕΕ, θα πρέπει να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία, ιδίως στον τομέα της 

περιφερειακής καινοτομίας, μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, επιχειρήσεων και άλλων φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της ισότητας των 

φύλων στην επιχειρηματική σταδιοδρομία· 

15. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον 

αφορά τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξουν σχετικές πολιτικές και προγράμματα με 

ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου τόσο στις αστικές 

όσο και στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να τους δοθούν ευκαιρίες αναβάθμισης 

των δεξιοτήτων τους· 

16. καλεί τα κράτη μέλη να εστιάσουν στην επιχειρηματική και χρηματοοικονομική 

εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην επαρκή γνώση ξένων γλωσσών και να δώσουν 

επίσης προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης· 

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να εξασφαλίσουν αυξημένη 

εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των σχολείων, των 

πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων, στα οποία υποεκπροσωπούνται σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς και στα διοικητικά όργανα σχολείων και σπουδαστικών ενώσεων 

και σε κάθε είδους ειδικές ομάδες που εργάζονται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων 

στα εκπαιδευτικά συστήματα· 

18. καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την εξάλειψη, 

σε όλα τα έγγραφα και μέσα επικοινωνίας, της στερεότυπης ως προς το φύλο γλώσσας 
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που μπορεί να επιτείνει την ανισότητα μεταξύ των φύλων· 

19. καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τις εθνικές νομοθεσίες τους 

ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν την αρνητική επιρροή των στερεότυπων ρόλων κάθε 

φύλου που απορρέουν από τις αξίες που μεταδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης και τη 

διαφήμιση και που πολύ συχνά υπονομεύουν το έργο που επιτελούν τα σχολεία στους 

συγκεκριμένους τομείς· 

20. συνιστά στην Επιτροπή και/ή στα κράτη μέλη να θεσπίσουν και να προωθήσουν ένα 

ευρωπαϊκό/εθνικό βραβείο για την ισότητα των φύλων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με 

σκοπό την υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών. 
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