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ΘΕΜΑ:   ∆ράσεις σχετικές µε το θέµα «Ισότητα των φύλων»  
 
   
� ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

� Στα πλαίσια του µαθήµατος των Θρησκευτικών αναφερθήκαµε στην ισότητα των δύο 
φύλων,  αλλά και τη στάση και τη θέση που κράτησε και έδωσε ο ίδιος ο Χριστός στη 
γυναίκα και στα παιδιά. 

� Με εργασίες αναπτύχθηκε η θέση της γυναίκας και των παιδιών πριν έρθει ο Χριστός, αλλά 
και τη νέα θέση που τους έδωσε στην κοινωνία. Επίσης στην Γ΄ τάξη µέσα από τις επιστολές 
του Αποστόλου Παύλου εντοπίστηκε και συζητήθηκε η θέση της γυναίκας και η ισότητα των 
δύο φύλων.  

 
�   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ  

� Συνέδριο µε θέµα: «Κύπρος – Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. Τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα είναι 
υπόθεση όλων». 

� ∆ηµοκρατική λειτουργία των Μαθητικών Συµβουλίων, Κ.Μ.Σ. και Συµβουλίου ∆ιεύθυνσης. 
� Αξιοποίηση όλων των Φιλολογικών Μαθηµάτων µε πρόταξη στις αξίες ισότητας, ισότητα 
φύλων, δηµοκρατική συµµετοχή κ.λπ. 

� Παρουσίαση θεατρικής παράστασης µε θέµα: «Ευτυχώς Αρκοντήναµεν» 
 

 
� ΦΥΣΙΚΗ    

� ∆ιαχωρισµός µαθητών σε µικτές οµάδες. Κάθε οµάδα περιέχει περίπου ίσον αριθµό 
µαθητριών και µαθητών. 

� Κατά τη διεξαγωγή των µαθηµάτων υπάρχει συµµετοχή από µαθητές διαφόρων φύλων,  
χωρίς να υπάρχει εύνοια σε κανένα. 

� Επίλυση ασκήσεων στον πίνακα και από τα δύο φύλα, συνήθως ένα αγόρι/ ένα κορίτσι. 
� Ο βοηθός σε εργαστηριακές εργασίες  ορίζεται µαθητής/µαθήτρια. 
� Κατά τη διάρκεια συζητήσεων τα παραδείγµατα δίνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
υπάρχει διαχωρισµός των δύο φύλων. 

 
 
� ΧΗΜΕΙΑ   

� ∆ιεξαγωγή του µαθήµατος της Χηµείας γίνεται σε οµάδες µε συµµετοχή παιδιών και των  
δύο φύλων. 

� Έκθεση φωτογραφιών από τις εργαστηριακές δραστηριότητες των παιδιών, που προβάλλουν  
τη συνεργασία, την αποδοχή της διαφορετικότητας,  την αλληλεγγύη και το σεβασµό των 
κανόνων λειτουργίας της οµάδας. 

 
 
� ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

� Μέσα από την ενότητα «Αναπαραγωγή στον άνθρωπο» στο µάθηµα της Βιολογίας Α΄ και Γ΄ 
τάξης Γυµνασίου,  προωθείται η ισότητα των δύο φύλων. 

� Μαθητές και µαθήτριες του Σχολείου µας παρακολούθησαν τις διαλέξεις του Εκπαιδευτικού 
Κέντρου ΕΣΑΥ, µε θέµα τις διαφυλικές σχέσεις.  


