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 ENIAIO 
  ΕΙΔΙΚO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚO ΓΥΜΝΑΣΙΟ  - ΛΥΚΕΙΟ (ΙΝ.Α.Α.) ΠΕΥΚΩΝ 



ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  

“Η γυναίκα 
πολίτης,πολιτικός...άπολις” 

 
 

ΠΕΔΙΟ: Αγωγής Υγείας 



Τελικά προνομιακή ή ....επιβαρυμένη η 
σύγχρονη γυναίκα; 



Δυσανάλογη ακόμη και σήμερα η παρουσία 

της γυναίκας σε καίριους τομείς σε σχέση με 

τους άνδρες 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ: 
18 ος αιώνας : Η θέση της γυναίκας  ήταν 

αποκλειστικά στο σπίτι. 



8 Μαρτίου 1857: Η πρώτη μαζική διαδήλωση 
γυναικών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους 



Η πρώτη αφύπνιση του γυναικείου κινήματος 
στην Ελλάδα 



 Οι γυναίκες  στην Ελλάδα διεκδικούν το 
δικαίωμα του ‘’εκλέγειν και εκλέγεσθαι’’ για 

πρώτη φορά! 



Η γυναίκα Πολίτης. 
Ψηφίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά 

 υπό όρους... 
 



Η γυναίκα πολιτικός.   
Ακόμη και σήμερα  υποεκπροσωπείται στο 

κοινοβούλιο. 



Ορισμένες δυναμικές πολιτικοί 
του σύγχρονου δυτικού κόσμου 

  



Σε αναπτυσσόμενες χώρες όμως η εικόνα είναι 
ζοφερή! 



Η γυναίκα σε αναπτυσσόμενες χώρες όχι απλά 
απουσιάζει από την πολιτική αλλά και από την 

κοινωνική ζωή 



Η γυναίκα καθίσταται ''άπολις'' στην προσπάθειά της να 

κερδίσει για την ίδια και τα παιδιά της ένα καλύτερο μέλλον 

που θα τους εξασφαλίζει πρόσβαση στα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 



Δυστυχώς στην προσπάθειά της αυτή συχνά καταλήγει 
ξανά θύμα εκμετάλλευσης σε ξένο τόπο αυτή τη 

φορά... 
 



Η διεκδίκηση  για ένα καλύτερο μέλλον είναι 
μονόδρομος  μπροστά στην εξαθλίωση! 



 ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ : ΟΧΤΩ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 Β’ ΚΑΙ Ε' ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: 
 

ΠΕΤΡΟΥ ΑΚΡΙΒΗ ΠΕΟ2 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 
 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: 

 

 
 ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ   ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

 



ΣΚΟΠΟΣ: 

 

  Οι μαθητές να κάνουν πράξη τη θεωρία. 

 

  Να ενσωματωθούν στην καθημερινή ζωή έξω 
από τα όρια του σχολικού κτηρίου. 

 

  Να αναβαθμιστούν τα κοινωνικά τους πρότυπα.  

 

 Να έρθουν σε επαφή  με έννοιες όπως :  
Ανθρώπινα Δικαιώματα ,Δημοκρατία, Ισότητα. 

 



 

 Η εξάσκηση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων,  

 Η καλλιέργεια της συλλογικότητας και του αλληλοσεβασμού 

 Η ενίσχυση της αυτενέργειας μέσω της συνεργασίας   

 Η ενεργή συμμετοχή τους σε πρόγραμμα άσκησης (χορογραφία).  

 Η δραστηριοποίησή τους μέσα από την ένταξή τους σε ομάδες 

εργασίας. 

 Η συλλογή και η αξιολόγηση πληροφοριών.  

 Η σύνθεση των πληροφοριών. 

 Η εξοικείωσή τους με τη χρήση πολυμέσων όπως της κάμερας, 

του Η/Υ και της φωτογραφικής μηχανής. 

ΣΤΟΧΟΙ: 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Βιωματική προσέγγιση/ ενεργητική - ανακαλυπτική μάθηση 
 
 Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση 
 
 Έρευνα βιβλιογραφική/ Διαδικτυακή 
 
 Μελέτη πεδίου με επικοινωνιακή μέθοδο 

 
 Δραματοποίηση – προσομοίωση 

 
 Διαμορφωτική αξιολόγηση 
 
 Συνεργασία με τοπικούς φορείς 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 

 

 

 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ  ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ: 

• Βιντεοκάμερα καταγραφής εικόνων και συνομιλιών. 

 

 

• Η/Υ για τη μουσική επένδυση και επεξεργασία όλων 
των πληροφοριών. 

 

 

• Φωτογραφική μηχανή για τη λήψη φωτογραφιών από 
τις προγραμματισμένες επισκέψεις 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: 

 Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης  Σε 
χώρο Έκθεσης Φωτογραφίας με θέμα την πορεία 
χειραφέτησης της γυναίκας τον 19ο αιώνα. 

 
 

  Κέντρο Θεμάτων Ισότητας των δύο φύλων Κ.Ε.Θ.Ι. 
Θεσσαλονίκης 

 
 

 Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Γυναικών 
Θεσσαλονίκης. Χ.Ε.Ν.Θ.  



 Έκθεση φωτογραφίας : ΄΄ Η  πορεία χειραφέτησης της γυναίκας από 

τον 19 ο αιώνα'' 



 Κέντρο θεμάτων ισότητας των δύο φύλων 



Η υποδοχή και ενημέρωσή μας από το 
επιστημονικό προσωπικό του Κ.Ε.Θ.Ι 



K.E.Θ.Ι. 



Όλοι παρακολουθούν με αφοσίωση την 
παρουσίαση 



Χαλαρή βόλτα στο κέντρο. Και....λίγη χαλάρωση 
δε βλάπτει! 



Η ομάδα...στην πλατεία Αριστοτέλους 



Απαραίτητη η στάση για εποικοδομητική 
κουβέντα.. 



Και μια αναμνηστική φωτογραφία της επίσκεψης 
της ομάδας στο χώρο του Κ.Ε.Θ.Ι. 



Χ.Ε.Ν.Θ. 



 Από την επίσκεψή μας στη Χ.Ε.Ν.Θ. 

 



Και λίγη ακόμα εξάσκηση των...επικοινωνιακών 
μας δεξιοτήτων 



ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

με βάση: 

 

 Τους παιδαγωγικούς στόχους που τέθηκαν εξαρχής. 

 

  

 Τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

 

  

 Το συνολικό αποτέλεσμα. 

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 Οι μαθητές και οι καθηγήτριες αξιολόγησαν το 
πρόγραμμα θετικά.  

 

 Με βιωματικό τρόπο, διερευνητική και συνεργατική 
μάθηση εντρύφησαν σε ένα  ευαίσθητο κοινωνικό και 
καθημερινό ζήτημα. 

 

 Ένα θέμα που εμπίπτει στα  Ανθρώπινα Δικαιώματα με 
αναφορές από την καθημερινότητά των μαθητών και τις 
προσωπικές τους εμπειρίες αποκομίζοντας τους 
επιπλέον γνώσεις μέσα από ομαδικά παιχνίδια ρόλων 
και επαφή και συνεργασία με τοπικούς φορείς. 



Η πρόσφατη ιστορία καθιερώνει την καθοριστική 
παρουσία της γυναίκας και σε περιόδους ακραίων 

καταστάσεων. Στον πόλεμο. 

   

 Οι γυναίκες δεν αποτελούν μόνο το άλλο μισό του 
ουρανού, όπως πολύ ποιητικά έχει ειπωθεί. 

 

  Αποτελούν και το μισό τουλάχιστο, του πληθυσμού της 
γης. 

  

 Αποτελούν το μισό της δύναμης, των ικανοτήτων, της 
δημιουργικότητας που απαιτούνται για την πρόοδο των 
κοινωνιών. 

  Αρκεί να τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για να 
αναπτυχθούν και να προσφέρουν στην κοινωνία το 
καλύτερο των δυνάμεών τους 



Η Ελληνίδα με ηρωισμό και αυτοθυσία 

 στην πρώτη γραμμή του μετώπου! 



ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ : ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 



 Κοιτώντας πίσω οφείλουμε να πούμε ότι η Ελληνίδa, αν και 
αγωνίστηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου μαζί με τον άνδρα, 

για τη ζωή, για την εθνική ανεξαρτησία, για τη δημοκρατία, για τη 
δουλειά… 

 
 

  Δε δικαιώθηκε σε σχέση με την προσφορά και τις ικανότητές της.  
 
 
 

 Χρειάστηκε να ξεκινήσει νέους διεκδικητικούς αγώνες για να 
αλλάξει τη θέση της προς το καλύτερο και να κατακτήσει την 

ισότητα θεσμικά. 
 
 

  Ακόμη αγωνίζεται να κατακτήσει την ισότητα στην πράξη. 

Ο δρόμος της ισότιμης συμμετοχής των δύο 
φύλων στο ταξίδι της ζωής φαντάζει μακρύς 

ακόμη… 



 Τι σημαίνει όμως ''ίσες ευκαιρίες'' ; 



Έχουμε δικαίωμα στη δημιουργική ζωή 
παράλληλα με την οικογένεια 





Ύμνος στην αξία της γυναίκας διαχρονικά 



Ευχαριστούμε! 


