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Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 

1. Αγγελοπούλου Βασιλική 

2. Βούτσκοβα Μαρία – Ιωάννα 

3. Γανωτόπουλος Απόστολος – Νικόλαος 

4. Θεοδωρόπουλος Ανάργυρος – Σωτήρης 

5. Κασσαβέτης Δημήτριος 

6. Λικάϊ Βερονίκη 

7. Μανέ Φλοριάν 

8. Μιράσι Ελιντιώνα 

9. Ξενάκη Αιμιλία 

10.Πάσχου Αικατερίνη 

11.Πλλάχα Ίριντα 

12.Σιάκα Γεωργία 

13.Χατζηνικολάου Κωνσταντίνος 

14.Χελιδώνη Σοφία 

15.Παιδοκούκης Νικόλαος 

16.Χατζηνικολάου Γεώργιος 

 

      Ύπεύθυνη καθηγήτρια: Αναστασία Κουρεντζή 

 



Αρχίσαμε με βιωματικές ασκήσεις για το 

δέσιμο της ομάδας  



ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: 

«Γυναίκες – άντρες: Σημειώσατε Χ» 

 

Σήμερα 18 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. και στο ΕΠΑΛ Αγριάς οι μαθητές και καθηγητές που συμμετέχουν 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 

τους παρακάτω κανόνες που θα ισχύουν για την καλύτερη λειτουργία της ομάδας: 

1.Ερχόμαστε στη συνάντηση έγκαιρα , μόλις χτυπήσει το κουδούνι.  

2. Σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων και γενικά την προσωπικότητά τους. Απαγορεύονται οι προσβλητικές εκφράσεις, η ρατσιστική συμπεριφορά και η 
χρήση βίας (λεκτική, σωματική ή ψυχολογική). 

3.Συμμετέχουμε ισότιμα στις εργασίες της ομάδας. 

4.Είμαστε υπεύθυνοι, συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και τηρούμε το λόγο μας. 

5.Συνεργαζόμαστε με όλους, δείχνουμε πνεύμα ομαδικότητας και συνυπάρχουμε παρά τις όποιες διαφορές.  

6.Τηρούμε το χρονοδιάγραμμα. 

7.Ακούμε χωρίς να διακόπτουμε τον συνομιλητή μας. 

8.Δεν κάνουμε φασαρία και δεν ενοχλούμε τους άλλους στην ομάδα. 

9.Βοηθάμε τα μέλη της ομάδας με όλες μας τις δυνάμεις. 

10. Σεβόμαστε την οποιαδήποτε διαφορετικότητα του άλλου 

11.Πειθαρχούμε σε όλους τους παραπάνω κανόνες 

12.Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάζει τους κανόνες συστηματικά αποβάλλεται από την ομάδα για 1 διδακτική ώρα. 

13.Διατηρούμε την αίθουσα καθαρή. 

14.Αν είναι καλός ο καιρός και υπάρχει δυνατότητα κάνουμε το μάθημα στο κιόσκι της αυλής. 

15.Στο εργαστήριο επισκεπτόμαστε μόνο τους ιστότοπους που επιτρέπεται. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η μη τήρηση των παραπάνω κανόνων από ένα μέλος της ομάδας θα έχει επίπτωση σε όλη την ομάδα. Ας είμαστε «Όλοι 
για έναν και … ένας για όλους»!!! 

Το παρόν συμβόλαιο, αφού διαβάστηκε στην ολομέλεια της ομάδας, υπογράφεται από όλους. 

   

                               Αγριά 18 Οκτωβρίου 2013 

 

Η Εκπαιδευτικός                                                             Οι μαθητές                                              

Αναστασία Κουρεντζή                                            (Οι υπογραφές στην επόμενη σελίδα) 

Δημιουργήσαμε το 



Κάναμε καταιγισμό ιδεών  

για να δούμε πως 

θα προχωρήσουμε 

στην έρευνά μας 



Μιλήσαμε για 

στερεότυπα 



Χωριστήκαμε σε δύο υποομάδες 

ΜΑΥΡΕΣ ΓΑΖΕΛΕΣ  

 

 

 

 

Αγγελοπούλου Βάσω 

Λικάι Βερονίκη 

Χατζηνικολάου Κώστας 

Γανωτόπουλος Αποστόλης 

Πλλάχα Ίριντα 

Μάνε Φλοριάν 

Χατζηνικολάου Γιώργος 

Θεοδωρόπουλος Σωτήρης 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 

ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

 

 

 

 

Ξενάκη Αιμιλία 

Χελιδώνη Σοφία 

Σιάκα Γεωργία 

Μιράσι Ελιντιώνα 

Κασσαβέτης Θεόφιλος 

Πάσχου Αικατερίνη 

Βούτσκοβα Μαρία 

Παιδοκούκης Νικόλαος 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ 



 

 
ΑΦΡΙΚΗ 

Αγκόλα, Αιθιοπία, Ακτή Ελεφαντοστού, Καμερούν, 

Κεντροαφρικάνικη Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή 

Δημοκρατία του Κονγκό, Λιβερία, Μπουρούντι, Ρουάντα 

 

 

 
 Εξαφανίσεις 

 Βασανιστήρια και κακομεταχείριση 

 Μαζικοί βιασμοί στις εμπόλεμες περιοχές 

 Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων 

(κλειτοριδεκτομή) 

 Παιδική εργασία 

 Πορνεία, Τράφικινγ 

 Καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

από ένοπλες αντικυβερνητικές ομάδες 

 



ΑΣΙΑ 

Αφγανιστάν Μαλαισία 
Σαουδική Αραβία 



ΌΤΑΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ 

ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ 

ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ 



ΔΥΣΗ 
 

Η Δύση δυστυχώς δεν υστερεί 

σε καταπάτηση δικαιωμάτων 

των γυναικών 

 

Εδώ προστίθεται  

και η ενδοοικογενειακή βία,  

που μπορεί να είναι  

•σωματική,  

•ψυχολογική ή  

•σεξουαλική 



…μιλήσαμε για διαφορά αντιμετώπισης στην 

εργασία και κυρίως στις αποδοχές 



Είδαμε την ταινία 

«Τη μέρα που έγινα γυναίκα» 

Της Ιρανής σκηνοθέτιδας Μαρζιγιέ Μεσκινί 

(2000)  

 

 

 

 

και απαντήσαμε σε σχετικό ερωτηματολόγιο 



…και την ταινία  

«Κάντο όπως ο Μπέκαμ» 
Της σκηνοθέτιδας Γκούριντερ Τσάντα 



                                                               ΒΙΒΛΙΑ «Αθέατη Βία»                            

της δικηγόρου 

Στεφανίας Σουλή  

 

 

                          

                         «Δέκα ετών διαζευγμένη» 

                         της Γαλλίδας δημοσιογράφου  

                         Ντελφίν Μινουί 

 



Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα 

+Δημιουργώ  

για τη δημιουργία αφίσας 

 για το Παρατηρητήριο 

Πρόληψης της Σχολικής Βίας 

και του Εκφοβισμού 



  

Το σχολείο επέλεξε το έργο της συμμαθήτριάς μας  

Ίριντα Πλλάχα  

για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό  



Χωριστήκαμε πάλι σε τρεις 

υποομάδες 
 ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

 

Ν. Παιδοκούκης 

Αιμ. Ξενάκη 

Ελ. Μιράσι 

Β. Αγγελοπούλου 

 

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑ 

 

Β. Λικάι 

Γ.Σιάκα  

Ιρ. Πλλάχα 

Μ. Βούτσκοβα 

ΑΝΤΙ-ΒΙΑ 

 

Κ. Χατζηνικολάου 

Απ. Γανωτόπουλος 

Γ. Χατζηνικολάου 

Κ. Πάσχου 

Σ. Χελιδώνη 

 

…και δημιουργήσαμε αφίσες βάζοντας τα 

δικαιώματα γυναικών σε ιεραρχία  

σε σχήμα διαμαντιού 



Ομάδα εν δράσει 



Γυναικεία ισότητα 



Ομάδα «Αντι-βία» 



Μελετήσαμε τραγούδια που δείχνουν τη 

θέση της γυναίκας σε διάφορες εποχές 

                «Μαίρη Παναγιωταρά» 

 

                        

                     «Ο άνθρωπος μου» Σ. Βέμπο 

 

«Το τραγούδι της Χαρώς» από την ταινία 

«Νύφες» του Π. Βούλγαρη 

 



Μελετήσαμε γυναικείες 

προσωπικότητες που 

διέπρεψαν ή διαπρέπουν σε 

διάφορους τομείς 



…προσωπικότητες της Ελλάδας 

  Υπατία της Αλεξάνδρειας 

             (370-416 μ.Χ.) 

 

    Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, 

   αστρονόμος και μαθηματικός  

    Έζησε και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της 

Αιγύπτου, 

    Δολοφονήθηκε από φανατικούς  

Χριστιανούς 

 

 



 

Μπουμπουλίνα (1771-1825) 
Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης του 

1821 

 Ξόδευε την περιουσία της,  

όχι μόνο για τη διατήρηση των πλοίων της,  

αλλά και για τα στρατεύματα στην ξηρά. 

 Συμμετείχε με το πλοίο της 

«Αγαμέμνων»  

στον αποκλεισμό του Ναυπλίου και  

ανεφοδίασε με δικές της δαπάνες  

τους υπερασπιστές του Άργους       

 

 

…προσωπικότητες της Ελλάδας 



 

Ελένη Σκούρα (1896-1991) 

 
Γεννήθηκε στο Βόλο και το 

1953 εξελέγη Βουλευτής 

στο νομό Θεσσαλονίκης.  

 

 

Ήταν η πρώτη εκλεγμένη 

γυναίκα Βουλευτής στην 

ιστορία του Ελληνικού 

Κοινοβουλίου 

 

…προσωπικότητες της Ελλάδας   



Μαρία Κάλλας 

(1923-1977) 
 

Κορυφαία υψίφωνος 

Η πλέον γνωστή 

παγκοσμίως ντίβα της 

όπερας 



Μελετήσαμε γυναικείες προσωπικότητες του 

διεθνούς στερεώματος που διέπρεψαν σε 

διάφορους τομείς  

 

Ιωάννα της Λωρραίνης (1412-1431) 

 

Γαλλίδα ηρωίδα επικεφαλής των 

Γαλλικών στρατευμάτων στον 

Εκατονταετή πόλεμο κατά των Άγγλων 

στη Γαλλία 

Μαρία Κιουρί (1867-1934) 

 

Γαλλίδα φυσικός & χημικός Πολωνικής 

καταγωγής 

Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ 2 

φορές,  

για τη Φυσική (1903) & Χημεία (1911) 



Αμέλια Έρχαρτ 

(1897-1937) 

 

Αμερικανίδα 

πρωτοπόρος της 

Αεροπορίας 

Συγγραφέας 

 Υπέρμαχος των 

δικαιωμάτων των 

γυναικών 

 Τιμήθηκε με το 

Σταυρό 

Διακεκριμένης 

Πτήσης. 

Ελεονώρα Ρούζβελτ (1884-1962) 

 

 

Πρώτη κυρία της Αμερικής  

αρθρογράφος  

συγγραφέας 

φιλάνθρωπος  

Υπερασπίστηκε με πάθος τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και αφιερώθηκε στον αγώνα για την 

αλλαγή του ρόλου της γυναίκας. 

 Ως πρόεδρος της επιτροπής των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έβαλε τη σφραγίδα της 

στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα (Δεκέμβριος 1948) 



 

 

 

 

  

Ίντιρα Γκάντι(1917-1984) 

 

Πρωθυπουργός της Ινδίας με 3 

συνεχόμενες θητείες και με 4η 

μέχρι τη δολοφονία της 

Μητέρα Τερέζα 

 

Καθολική μοναχή από τα Σκόπια, Αλβανικής 

καταγωγής 

Βοήθησε φτωχούς και άρρωστους σε όλο τον κόσμο 

Αγιοποιήθηκε από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο Β΄ το 

1997 

Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 1979 για 

"τις εκστρατείες της σχετικά με την ενημέρωση για τη 

φτώχεια". 

 



 

Βαλεντίνα 

Βλαντιμίροβνα 

Τερεσκόβα (1937- 

 

Σοβιετική αστροναύτης 

Η πρώτη γυναίκα που 

ταξίδεψε στο διάστημα, 

τον Ιούνιο του 1963 

Μοναδική γυναίκα με 

βαθμό πτεράρχου 

Μισέλ Μουτόν (1951- ) 

 

Γαλλίδα ραλίστρια  

Αγωνίστηκε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 

ράλλυ για την Audi &  κέρδισε 4 νίκες 

Κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 

Οδηγών το 1982 



Αυτές είναι πολύ λίγες από τις γυναικείες προσωπικότητες, που 

μελετήσαμε, οι οποίες διέπρεψαν σε διάφορους τομείς κατά 

παράδοση αντρικούς. 

 

Με τη μελέτη τους συνειδητοποιήσαμε ότι οι γυναίκες μπορούν να 

καταφέρουν πολλά περισσότερα πράγματα πέρα από το νοικοκυριό  

και μια απλή δουλειά, αρκεί να πιστεύουν στον εαυτό τους και να 

προσπαθούν, έστω κι αν η προσπάθεια αυτή πρέπει να είναι 

διπλάσια από των ανδρών. 

 

Νόμος 1329/1983: 

Κατάργηση προίκας 

Διατήρηση του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο 

Επώνυμο των παιδιών με κοινή δήλωση των συζύγων πριν το 

γάμο  

 

 



Βρήκαμε φορείς που υπερασπίζουν τα δικαιώματα 

των γυναικών 

Εθνικοί  
Κ.Ε.Θ.Ι 

(Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας.) 

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

Δήμος Αθηναίων/ Γραφείο Ισότητας 

Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) 

(πρώην Ε.Κ.Α.Κ.Β.) 

Διεθνής Εταιρεία Στήριξης Οικογένειας – 

Φροντίδα (Δ.Ε.Σ.Ο) 

Ελληνική Μέριμνα Βόλου Φιλανθρωπικό 

Σωματείο 

 

Ευρωπαϊκοί 
1.Amnesty for women 

2.Domine - Feminist Association for Promoting 

Women's Rights and Development of Civil 

Society 

3.European Feminist Forum 

4.European Women's Lobby 

5.Terre des Femmes  

 

 

Διεθνείς 
Ευρώπη 

Amnesty for women 

Domine - Feminist Association for Promoting 

Women's Rights and Development of Civil 

Society 

European Feminist Forum 

European Women's Lobby 

Terre des Femmes  

Διεθνής 

·  International Alliance of Women - founded in 

1904 to advocate suffrage 

·  International Council of Women - founded in the 

year 1888, first international women's 

organization  

·  International Federation of Business and 

Professional Women (founded 1930)  

·  International Federation of University Women - 

Organized to promote women's education 

(founded 1919) 

·  UNIFEM - United Nations Development Fund for 

Women (established 1976)  

·  UN Women (established 2010) 
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… και ολοκληρώσαμε την  

 Ερευνητική μας Εργασία  

με την παρουσίασή της  

 

 



Ευχαριστούμε   

για την 

προσοχή σας 


