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EBOOK: Des stéréotypes à l’égalité de genre

Από τα στερεότυπα στην ισότητα των δύο φύλων



ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

Ευαισθητοποιημένοι σε θέματα που αφορούν στις
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στο κύρος τους, το
ρόλο τους και τη θέση τους στην κοινωνία μας, το
πρόγραμμά μας έχει ως στόχο:

Να προωθήσουμε την ισότητας των φύλων στην
εκπαιδευτική κοινότητα.

Να συμβάλλουμε στην βελτίωση της κοινωνικής
δικαιοσύνης στην Ευρώπη του αύριο.

Να αψηφήσουμε τις προκατειλεημμένες ιδέες που
υπάρχουν για το πως πρέπει να συμπεριφέρονται τα
κορίτσια και τα αγόρια στην καθημερινότητά τους και
για το ποιο πρέπει να είναι το μέλλον τους. 

Να προβληματιστούμε και να αντιμετωπίσουμε
καλύτερα τα στερεότυπα των φύλων.

Να αποδομήσουμε τα θεμέλια των σχέσεων μεταξύ των
δύο φύλων .

 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα των δύο φύλων,
επιλέξαμε να δημιουργήσουμε αυτό το έργο μέσω μιας
συνεργασίας μεταξύ τεσσάρων σχολείων:

 

της Ρουμανίας
 της Φινλανδίας
της Ελλάδας
της Γαλλίας
 τριών 

ΜΚΟ (Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία)

 

 

 

Η επιλογή των Ευρωπαίων εταίρων καθιστά δυνατή
την αντιμετώπιση των θεμάτων μας σε χώρες και
από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης (Βόρεια /
Νότια - Ανατολικά / Δυτικά). 

Οι μισοί εταίροι βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, οι
άλλοι μισοί σε αστικές περιοχές.



ΔΡΑΣΕΙΣ

Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 το
σχολείο μας διοργάνωσε μια
εκδήλωση κατά την οποία οι
δάσκαλοι και οι γονείς
ενημερώθηκαν για τα έργα
eTwinning που υλοποιούνται
στο σχολείο μας. Το κοινό
ενημερώθηκε για την πρόοδο
του προγράμματος Erasmus+
που ξεκίνησε φέτος στο σχολείο
μας και τις δραστηριότητες
καθώς και τις κινητικότητες που
θα λάβουν μέρος οι μαθητές. 

eTwinning- Διαµοιρασµός
καλών πρακτικών στο 9ο
Δηµοτικό Σχολείο
Αλεξανδροπούλη.



ΔΡΑΣΕΙΣ

Scoala Gimnaziala Sutesti Οι μαθητές εργάζονται
πάνω στα παραμύθια του
έργου. 

Συμμετέχουν και
 αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους μέσω
της συνεργασίας με άλλα
σχολεία της 
Ευρώπης. 



ΔΡΑΣΕΙΣ
Εργασία πάνω στα παραμύθια
στο σχολείο Pierre Ronsard ,

Vayres

 

Οι Γάλλοι μαθητές
εργάζονται, γράφουν,
μαθαίνουν να
αντιμετωπίζουν τα
στερεότυπα των
φύλων, να
αναπτύσσουν την
δημιουργικότητά τους
και συντροφικότητά
τους.

Ωραία δουλειά! 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Επισκεφθείτε την
πρωτεύουσα της

Φινλανδίας, το Ελσίνκι

Με τη φιλοξενία του
Aarnivalkea School, οι
μαθητές μπόρεσαν να
συναντηθούν και να
γνωριστούν μεταξύ
τους με μικρά παιχνίδια
στα αγγλικά, για να
παρουσιάσουν τη χώρα
τους. Δούλεψαν τις
ιστορίες που έχουν
μελετήσει.



ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ

  τη βελτίωση της κοινής ζωής
  το πολιτιστικό άνοιγμα
  την ευημερία των μαθητών

Το σχολείο Pierre Ronsard που βρίσκεται στις Vayres έχει
περίπου 50 μαθητές, σε μια πόλη 900 κατοίκων, στα 50
χιλιόμετρα από τη Λιμόζ. Δημιουργεί έργα με στόχο: 

Το σχολείο Scoala Gimnaziala Sutesti βρίσκεται σε αγροτική
περιοχή, στο Sutesti, μια κοινότητα 4 χλμ κοντά στην πόλη
Dragasani, στη περιφέρεια  Valcea , περιοχή Oltenia. 
Προωθούν την ανάπτυξη ενός σχολείου που βασίζεται  στην
ευημερία των μαθητών και των οικογενειών τους.



ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ

Το 9o Δημοτικό Σχολείο είναι το 9ο
Δημοτικό Σχολείο της Αλεξανδρούπολης
στη βόρεια Ελλάδα, με περισσότερους
από 320 μαθητές, από 6 έως 12 ετών,
που προέρχονται από διάφορες
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές
καταβολές και έχουν διαφορετικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Το Aarnivalkea School είναι ένα δημοτικό σχολείο
με περίπου 300 μαθητές στο Tapiola, Espoo στη
Φινλανδία. Υποστηρίζουν την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας των
μαθητών. Στόχος τους είναι να τους δώσουν μια
ευέλικτη ικανότητα να ανταποκρίνονται στις
προκλήσεις του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος.



ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 

Ο AIFED είναι ένας περιφερειακός οργανισμός που
εργάζεται στον τομέα της  εκπαίδευσης, του πολιτισμού,
της ένταξης και της απασχόλησης στη Γρανάδα της
 Ισπανίας. Δραστηριοποιείται κυρίως στην προώθηση
και διαχείριση της  κατάρτισης, της καινοτομίας και της
απασχόλησης σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και
του πολιτισμού.

Το Aux Couleurs du DEBA είναι ένας σύλλογος που
δημιουργήθηκε το 2008 στη Μητρόπολη του
Μπορντό. Οργανώνει ευρωπαϊκά έργα με πολλούς
τοπικούς εταίρους προκειμένου να φέρει την
Ευρώπη σε διαφορετικές περιοχές και να επιτρέψει
στους νέους από τις φτωχές γειτονιές και τους νέους
με αναπηρίες να ζήσουν μια εμπειρία στο εξωτερικό. 

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του βρίσκονται οι
αξίες της ποιότητας, της ακεραιότητας, του
σεβασμού, της επιχειρηματικότητας, των
αμοιβαίων οφελών και της ιδιότητας του
πολίτη: η φαντασία ενός κόσμου στον οποίο η
εργασία και η γνώση αποτελούν ευκαιρία για
προσωπική ανάπτυξη και οικονομική ανάπτυξη.



Το έργο συντονίζεται από:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

https://alegalitedegenre.com

Ηλεκτρονικό βιβλίο από την AIFED 

https://www.aifed.es/

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


