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PROJEKTIN
TAVOITTEET

Yhteiskunnassamme esiintyvän miesten ja naisten välisen
eriarvoisuuden vähentämiseksi projektimme tavoitteena
on:

Edistää sukupuolten tasa -arvoa kouluissa ja

oppilaitoksissa.

Edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta

huomispäivän Euroopassa.

Vähentää pinttyneitä odotuksia siitä, mitä tytöistä

ja pojista pitäisi tulla.

Tutkia sukupuolistereotypioita voidaksemme

paremmin vähentää niitä. 

Sukupuolivärittyneiden roolien vähentäminen.

 

 



TOIMENPITEET

Tavoitteemme vähentää sukupuolistereotypioita toteutuu neljän
koulun yhteistyönä syntyneen hankkeen avulla:

 

Romania

Suomi

Kreikka

Ranska

 kolme kansalaisjärjestöä (Espanja,

Italia ja Ranska)

 

 

 

Eurooppalaisten kumppaneiden valinta mahdollistaa
aiheemme käsittelyn Euroopan eri kolkissa. 

Puolet kumppaneista ovat maaseudulta, puolet
kaupunkialueilta. 



TOIMINTA

eTwinning- Hyvien

käytänteiden jakamista 9o

Dimotiko Sxolieo

Alexandropoulis koulussa

5. helmikuuta 2020 meidän
koulussamme järjestettiin
tapahtuma,
jossa opettajille ja vanhemmille
kerrottiin koulumme eTwinning -
hankkeista. Yleisölle kerrottiin
Erasmus+ -ohjelmasta, joka on
alkanut
meillä tänä vuonna, sen
toiminnasta sekä siihen liittyvistä
opiskelijoiden matkoista.



TOIMINTA

Opiskelijamme
työskentelevät
projektin tarinoiden
parissa.

He osallistuvat ja
kehittävät taitojaan
yhteistyössä muiden
eurooppalaisten
koulujen kanssa.

Scoala Gimnaziala Sutesti



TOIMINTA

Ranskalaiset
opiskelijamme
työskentelevät,
kirjoittavat, oppivat
torjumaan
sukupuolistereotypi
oita, kehittämään
luovuutta ja
toveruutta. Hyvää
työtä!

Työskentelyä

tarinoiden parissa Pierre

Ronsard -koulussa, Vayres’ssä



SUOMEN VIERAILU 

Joulukuussa 2019
ulkomaalaiset partnerit viettivät
viikon Aarnivalkean
koulun vieraina Espoossa.
Opiskelijat tutustuivat toisiinsa,
pelasivat pelejä ja esittelivät
kukin oman maansa englannin
kielellä. He työskentelivät
satujen parissa ja tekivät kirjaan
kuvituksia italialaisen kuvittajan
opastuksella.

Vierailuun sisältyi myös
tutustuminen Suomen
pääkaupunkiin Helsinkiin.



PARTNERIKOULUT

  Parantaa elämisen laatua 
  Kulttuurinen avoimuus
  Opiskelijoiden hyvinvointi

Pierre Ronsardin koulu sijaitsee Ranskan Vayresissa, joka on
900 asukkaan kaupunki noin 50 kilometrin päässä
Limogesista. Koulussa on noin 50 opiskelijaa. Koulun
hankkeiden tavoitteena on:

Scoala Gimnaziala Sutestin koulu sijaitsee maaseudulla,
Sutestin kunnassa. 
Kunta on 4 kilometrin päässä Dragasanin kaupungista,
Valcean läänissä, Oltenian alueella.



PARTNERIKOULUT

90 Dimotiko Sxolieo koulu on 9.
Alexandroupolin alakoulu pohjois-
Kreikassa. Koulussa on yli 320
opiskelijaa, iältään 6-12 -vuotiaita. He
tulevat erilaisista sosiaalisista,
taloudellisista ja kulttuurisista taustoista
ja heillä on erilaisia   koulutustarpeita.

Aarnivalkean koulu on 300 oppilaan koulu Espoon
Tapiolassa, Suomessa. Tavoitteenamme on, että
jokainen oppilas saavuttaa oman parhaimman
tasonsa opiskelussa ja oppimisessa. Tiivis yhteistyö
kotien kanssa tukee tavoitteitamme.



PARTNERIT

AIFED on alueellinen organisaatio, joka toimii
koulutuksen, kulttuurin ja työllisyyden parissa
Granadassa, Espanjassa. Se edistää koulutusta ja
innovaatiota koulutuksen ja kulttuurin eri aloilla. 

Aux Couleurs du DEBA on vuonna 2008 Bordeaux'ssa
perustettu yhdistys. Se järjestää eurooppalaisia   
hankkeita monien paikallisten kumppaneiden kanssa
tavoitteenaan edistää eurooppalaisuutta ja
mahdollistaa kaikkien nuorten ja vammaisten päästä
kokemaan elämää ulkomailla.

Sen kulttuurin perustana ovat laatu,
luotettavuus, kunnioitus, yritteliäisyys ja
yhteisöllisyys maailmassa, jossa työ ja tieto
ovat mahdollisuus henkilökohtaiseen kasvuun
ja taloudelliseen kehitykseen.



Projektia koordinoi:

OTA YHTEYTTä

https://alegalitedegenre.com

E -kirja: AIFED

https://www.aifed.es/
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