
το µισο της ανθρωποτητασγυναικεσ



συνέχεια

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει:

Φάκελο για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος περιέχει κείμενα 
προσανατολισμού, ενδεικτική βιβλιογραφία, διευκρίνιση 

βασικών όρων και ποικίλο υποστηρικτικό υλικό για την 
εφαρμογή των παιδαγωγικών εργαστηρίων.

Παιδαγωγικά Εργαστήρια, τα οποία 
προτείνουν σχετικές με τα θέματα αυτά 

δραστηριότητες, ομαδοσυνεργατικού 
χαρακτήρα, συχνά βιωματικού και 

παιγνιώδους, που μπορούν εύκολα να 
χρησιμοποιηθούν στην τάξη. 

Το εδώ προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό 
θέλει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές τους 
να συνειδητοποιήσουν τη μακρά και επίπονη 
διαδρομή που διανύθηκε για να αναγνωριστούν 
και οι γυναίκες ως ισότιμοι πολίτες και μέλη 
της κοινωνίας. Γίνεται αναφορά στους σκληρούς 
αγώνες που χρειάστηκαν να δοθούν για την απόδοση 

δικαιωμάτων και την άρση των αποκλεισμών, ενώ 
επιχειρείται και η ευαισθητοποίηση των μαθητών 

προκειμένου να είναι σε θέση να διαπιστώνουν στο παρόν 
τις έμμεσες διακρίσεις και τις νοοτροπίες που τις συντηρούν 

και να αγωνίζονται σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο για 
την ουσιαστικοποίηση της ισότητας σε καθημερινή βάση.  

Η γνώση και η ευαισθητοποίηση αυτή αναδεικνύουν 
παράλληλα τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα της ελληνικής 

κοινωνίας σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, επισημαίνοντας 
στους μαθητές ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει ένα 

μεγάλο κομμάτι του κόσμου στο οποίο οι γυναίκες 
υποφέρουν και γίνονται αντικείμενο βαθύτατης 

υποτίμησης και εκμετάλλευσης. το µισο της ανθρωποτητασγυναικεσ
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Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν φυσικά  
το θέμα της ισότητας των γυναικών και της 
ανάγκης για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σχετικά με τη θέση της γυναίκας 
στο παρελθόν και το παρόν, στην Ελλάδα και  
στον κόσμο. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά την κρίση τους,  
να τις εντάξουν στην καθημερινή διδακτική πράξη 

ως συμπληρώματα των δικών τους σχεδιασμών  
και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Γυναίκες, το μισό της ανθρωπότητας» 
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  

«Δημοκρατία και Εκπαίδευση»  
του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Δημιουργοί του υλικού είναι η Κατερίνα Τρίμη-Κύρου,  
η Τόνια Καφετζάκη και η Δήμητρα Σαμίου,  

μέλη της ομάδας εργασίας του προγράμματος  
«Δημοκρατία και Εκπαίδευση» (περίοδος 2014 - 15).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:  
Στο παρόν υλικό οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρονται 

αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, σε καθηγητές και καθηγήτριες,  
σε εκπαιδευτικούς των δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού 

γένους γίνεται για λόγους συντομίας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:  
Στα αποσπάσματα από ελληνικά κείμενα του 19ου και του 20ού αιώνα  

έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτότυπου κειμένου. 
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