ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Παραθέτουμε τις

δηλώσεις των διευθυντών

μαθητών για την εμπειρία τους που

και τα σχόλια των

την περιέγραψαν με τον δικό

τους μοναδικό τρόπο από την εκπαιδευτική παρέμβαση της Επιτροπής
Ισότητας στα Λύκεια Ωραιοκάστρου!

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκπαιδευτικών δράσεων που
υλοποιούνται στο σχολείο μας, σε συνεργασία με φορείς και τον
δήμο Ωραιοκάστρου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση στους
μαθητές της Α΄ Λυκείου από την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
των Φύλων του Δήμου Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα από
την ψυχολόγο Καραμπά Στέλλα και από την Τσίτσελα Έλενα
σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, για την ισότητα
των φύλων. Τις ομιλήτριες προλόγισε η πρόεδρος της
Επιτροπής κ. Γεράκη Βικτώρια. Οι μαθητές είχαν την
δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να προσεγγίσουν
βιωματικά το θέμα της ισότητας των δύο φύλλων και να
εμβαθύνουν σ΄ αυτό μέσα από την παρουσίαση εποπτικού
υλικού. Το σχολείο μας ευχαριστεί το Δ.Σ της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ωραιοκάστρου και
την Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γεράκη Βικτώρια για την
πρωτοβουλία αυτή.
Φιλικά
Ο Διευθυντής
Μιχαηλίδης Βασίλειος

ΜΑΘΗΤΗΣ
Καλή προσπάθεια αλλά δώσατε περισσότερη βάση στις
γυναίκες παρά στους άντρες, υπάρχουν και άλλα είδη
στερεοτύπων που δεν αναφέρατε, όπως για τους ομοφυλόφιλους
άντρες και για τις ομοφυλόφιλες γυναίκες.
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Η σημερινή ενημέρωση μας έβαλε σε σκέψεις, δηλαδή τι
είμαστε τελικά και αν όντως είμαστε όλοι ίσοι και μπορούμε να
λειτουργήσουμε δίχως τα στερεότυπα. Ήταν αρκετά ευχάριστο
το κλήμα που επικρατούσε στην ώρα της ενημέρωσης, μας
έδωσε να καταλάβουμε το πώς βλέπουν τα δύο φύλα το
αντίθετό τους φύλο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον πολύτιμό
σας χρόνο, διότι για εμάς ήταν κάτι καινούργιο.
ΜΑΘΗΤΗΣ
Μετά από αυτή την ενημέρωση αισθάνομαι ειλικρινά
ευτυχισμένος καθώς αυτή η εξαιρετική επιτροπή του δήμου
κατάφερε να μου περάσει πληθώρα μηνυμάτων με ποικίλα
νοήματα, επιπλέον αποσκόπησε να μου αλλάξει πολλές
λανθασμένες απόψεις και να με κάνει να γνωρίσω καλύτερα τον
ίδιο μου τον εαυτό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου το έργο
αυτό να συνεχιστεί και πολλά ακόμα παιδιά να έχουν την δική
μου τύχη… Καλή συνέχεια!
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Άκρως αξιόλογη και άριστη προσπάθεια. Τα στερεότυπα πρέπει
να αντιμετωπιστούν άμεσα. Πολύ εύστοχο που στραφήκατε
στην νέα γενιά, μόνο έτσι μπορεί να γίνει φανερή η αλλαγή,
γιατί δεν μπορούμε να ζούμε πλέον σε ένα σχολείο και
αργότερα σε μία κοινωνία γεμάτη μισογύνηδες!
ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Γεράκη
Βικτώρια για την πρωτοβουλία της να ευαισθητοποιηθούν οι
μαθητές του σχολείου μας στα θέματα ισότητας των δύο φύλων.
Οι δύο ομιλήτριες κ. Στέλλα Καραπά και κ. Τσίτσελα Έλενα με
εύληπτο και άμεσο τρόπο μίλησαν στα παιδιά για τα
στερεότυπα που υιοθετεί η κοινωνία μας για τα δύο φύλα καθώς
και για τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στον
εργασιακό χώρο. Και τα δύο θέματα βέβαια είναι τεράστια και
μόνο νύξεις μπορούν να γίνουν στον περιορισμένο χρόνο μιας
παρουσίασης. Ωστόσο το μήνυμα που δόθηκε στα παιδιά ήταν
το πιο σημαντικό: «Είναι στο χέρι μας να δούμε διαφορετικά τα
πράγματα και να αποφασίσουμε για τη ζωή μας». Ευχαριστούμε
θερμά και ευχόμαστε οι δράσεις αυτές να συνεχιστούν και
κυρίως να δοθεί στα παιδιά η δυνατότητα να προβληματιστούν
πάνω σε αυτά τα θέματα και με βιωματικές δράσεις που είναι
και πιο αποτελεσματικές.
Η Διευθύντρια του ΓΕΛ Καλλιθέας
Θεούλα Γιαντσούλη
ΜΑΘΗΤΗΣ
Η ενημέρωση που παρακολουθήσαμε ήταν ενδιαφέρουσα και
κατά συνέπεια απαραίτητη. Μέσα από τη συζήτηση πιστεύω
ότι τα παιδιά είδαν τα πράγματα από την άλλη τους μεριά.
Μου άρεσε που ενθαρρύνατε τα παιδιά να ακολουθήσουν
αυτό που πραγματικά θέλουν. Σας ευχαριστούμε και καλή
συνέχεια στην προσπάθειά σας.
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Η ενημέρωση που παρακολουθήσαμε ήταν και θα είναι για το
μέλλον πολύ χρήσιμη. Πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα υπόψη
και όλα αυτά καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος στην λήψη
αποφάσεων μας και στο παρόν και στο μέλλον, καθώς
αποτελούν θέματα που μας απασχολούν εφόσον σχετίζονται

με την κοινωνία και συνεπώς με το κοινωνικό σύνολο στο
οποίο ζούμε και ανήκουμε. Ευχαριστούμε πολύ!

ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι ένας από τους
τομείς στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να διαμορφωθούν
οι τάσεις για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών
στο πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Είναι γνωστό ότι κατά τις
τελευταίες δεκαετίες στην ΕΥΡΩΠΗ έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Η πολιτική όμως των
ίσων ευκαιριών, όπου στόχευε σε μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες που αφορούσαν αποκλειστικά στο περιεχόμενο του
προγράμματος διδασκαλίας, δεν είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα ,καθώς οι όποιες προσπάθειες εξαρτώνται από το
επίπεδο των γνώσεων και ευαισθησίας των εκπαιδευτικών. Έτσι
η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το ευαίσθητο σημείο
στο οποίο θα στοχεύουν τα μελλοντικά προγράμματα ισότητας.
Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η προώθηση του
εκδημοκρατισμού των εκπαιδευτικών συστημάτων εξαρτάται
από τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών,
που αποτελεί το κλειδί για τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες
τις οποίες προωθούν οι δημοκρατικές κοινωνίες της Ευρώπης
για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Οφείλω να
ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας
Φύλων Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση συγκεκριμένης
δράσης , με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της
νέας γενιάς σε θέματα της Ισότητας των Φύλων και των
Κοινωνικών Στερεοτύπων.
Με εκτίμηση
Σαρίκα Μαρία
Δ/ντρια του ΓΕ.Λ. Μυγδονίας.
ΜΑΘΗΤΗΣ

Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει τα δύο φύλα να είναι ισότιμα
και ότι ο καθένας μπορεί και πρέπει να κάνει ότι πιστεύει πως
είναι το καλύτερο για αυτόν.
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Πολύ όμορφα πράγματα! Που θα μπορούσε να κάνει ή να
αλλάξει ο καθένας. Η ισότητα είναι κάτι βασικό που πρέπει
σίγουρα να υπάρχει σε μια χώρα του 21ου αιώνα. Πρέπει να
αφήσουμε πίσω μας στερεότυπα και προκαταλήψεις. Για μια πιο
όμορφη ζωή! Ευχαριστούμε!
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία όπου μας βοήθησε να
καταλάβουμε πως οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα είναι
μόνο βιολογικές!
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Η εργασία δεν είναι ντροπή. Γίνονται πολλές προσπάθειες για
να υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα. Τα στερεότυπα όμως
συνεχίζουν και υπάρχουν, με τα κατάλληλα πρότυπα όμως
μπορούμε να τα ξεπεράσουμε!
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν δύο δράσεις στο 1ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου
με πρωτοβουλία της κ. Γεράκη Βικτωρίας, Δημοτικής Συμβούλου
Ωραιοκάστρου , Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων
Ωραιοκάστρου και με τη συμμετοχή της κ.Τσιτσέλα Έλενας,
Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας
και της κ.Καραπά Στέλλας, Ψυχολόγου με σκοπό την ενημέρωση
των μαθητών της Α΄ τάξης για θέματα ισότητας των δύο φύλων.
Οι δράσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Οι μαθητές έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά εκδηλώνοντας τις
σκέψεις τους και τον προβληματισμό τους. Πλούτισαν τις γνώσεις
τους και ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο σχετικά με το ζήτημα
της ισότητας των δύο φύλων.

Αναμένουμε με χαρά και άλλες ανάλογες δράσεις από την
Επιτροπή Ισότητας Φύλων Ωραιοκάστρου.
Η Διευθύντρια
Αντωνοπούλου Μαλαματή
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ήταν μια πολύ επιμορφωτική παρουσίαση. Εμένα προσωπικά
αυτή η παρουσίαση ήταν μια ώθηση για να αλλάξω τον τρόπο
σκέψης μου.
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Η σημερινή παρουσίαση καθίσταται σημαντικότερη καθώς μας
ενημέρωσε και μας ευαισθητοποίησε ως προς το ζήτημα της
ισότητας των δύο φύλων. Οι κυρίες μας μίλησαν ανοιχτά και με
έγκυρες πληροφορίες. Προσπάθησαν να μας περάσουν
μηνύματα τα οποία εάν εσωτερικευθούν, τα αποτελέσματα θα
αποβούν κερδοφόρα τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό
επίπεδο. Αναμφίβολα θα ήθελα να συστήσω και σε άλλους
μαθητές να την παρακολουθήσουν εφόσον έχουν αυτή τη
δυνατότητα.
ΜΑΘΗΤΗΣ
Κατά την άποψη μου αυτή η ενημέρωση συμβαδίζει με τα
σημερινά γεγονότα. Μας βοήθησε να αντιληφθούμε τα
σημερινά στερεότυπα και να διευρύνουμε τους ορίζοντες μας
και τον τρόπο σκέψης.
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα ενημέρωση.
Ήταν κάτι πρωτότυπο και καινούργιο. Προσωπικά εγώ έπαψα
να θεωρώ τα στερεότυπα ίδια και πως ο κάθε άνθρωπος είναι
διαφορετικός. Έχω πλέον στόχους και είμαι αισιόδοξη.
ΜΑΘΗΤΗΣ
Η καλύτερη λύση είναι η ισότητα. Επομένως στο φανάρι μην
αφαιρείτε την ανδρική φιγούρα απλώς προσθέστε δύο

γυναικείες. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανδρική εκπροσώπηση
δεν είναι ισότητα.

ΜΑΘΗΤΡΙΑ
Αυτή η δράση μας πέρασε πολλά μηνύματα και κυρίως
συναισθήματα. Ήταν πολύ αποτελεσματική στο να
καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε περισσότερο την
ισότητα των δύο φύλων. Ήταν μια ευχάριστη ενημέρωση που
θα μας βάλει σε σκέψεις. Ευχαριστούμε!!!
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος
Γεράκη Βικτώρια

