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Θεματική εβδομάδα 2016-17 “Σώμα και Ταυτότητα”
Υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
για τις έμφυλες ταυτότητες από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε Γυμνάσια
Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας “Σώμα και Ταυτότητα” που διοργάνωσε το
Υπουργείο

Παιδείας,

η ΑΝΤΙΓΟΝΗ

πραγματοποίησε

συνολικά

101

δίωρα

εκπαιδευτικά εργαστήρια σε γυμνάσια της Θεσσαλονίκης μετά από σχετική
έγκριση που έλαβε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το εκπαιδευτικό
της πρόγραμμα με θέμα “Ισότητα φύλων, έμφυλες ταυτότητες”.
Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων είχαν βιωματικό χαρακτήρα και μέσα από τη
διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι μαθητές/ριες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν
ενεργά, να εκφράσουν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη ζωή, να ανταλλάξουν
εμπειρίες και σκέψεις τους και, με τρόπους δημιουργικούς, να καλλιεργήσουν κριτική
συνείδηση στα ζητήματα ταυτότητας και ισότητας φύλων που τέθηκαν στις ομάδες.
Συγκεκριμένα, οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
συγκεντρώνονται στους παρακάτω:
 Οι μαθητές/ριες να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα ισότητας φύλου ώστε να
αναπτύξουν στάσεις και συμπεριφορές απαλλαγμένες από στερεότυπα και
προκαταλήψεις κάθε μορφής.
 Οι μαθητές/ριες να αντιληφθούν τους τρόπους με τους οποίους ο κοινωνικός
μηχανισμός μπορεί να επηρεάζει τη διαμόρφωση ατομικών επιλογών και
αντιλήψεων.
 Οι

μαθητές/ριες

να

απέχουν

από

στερεοτυπικές

συμπεριφορές

και

κατηγοριοποιήσεις με βάση το φύλο που αναπαράγουν την κοινωνική
ανισότητα.
 Οι μαθητές/ριες να κινητοποιηθούν μέσα από ανάληψη πρωτοβουλιών προς
τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων ανεξάρτητα από το φύλο ή/και άλλα στοιχεία
ταυτότητας.
 Οι εκπαιδευτικοί να προωθούν την εκπαιδευτική ισότητα κατά φύλο μέσα από
τη συνολική παιδαγωγική τους.
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Τα σχολεία στα οποία η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υλοποίησε δράσεις στο πλαίσιο της θεματικής
εβδομάδας ήταν τα:
 3ο Γυμνάσιο Αγίου Αθανασίου
 2ο Γυμνάσιο Εχεδώρου
 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
 1ο Γυμνάσιο Κουφαλίων
 2ο Γυμνάσιο Κουφαλίων
 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου
 6ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς
 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων
 1ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας
 3ο Γυμνάσιο Μενεμένης
 3ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
 14ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης
 Γυμνάσιο Επανομής
 Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς
 Γυμνάσιο Τρικάλων Ημαθίας
Ευχαριστούμε θερμά τους/τις μαθητές/ριες και εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στα
εργαστήρια.
Αναλυτική περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διατίθεται σε όλους/ες
τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς για υλοποίηση από τους/τις ίδιους/ες.
Επικοινωνία:
e-mail: athanasia.telliou@antigone.gr
τηλ. 2310.285688 (ώρες γραφείου 09.00-17.00)

