
Μαίρη Κουτσελίνη
Τµήµα Επιστηµών τη̋ Αγωγή̋

∆ιευθύντρια τη̋ Έδρα̋ ΟΥΝEΣΚO
Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων 



� «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των 
γυναικών µε τη Γνώση, τι̋ ∆εξιότητε̋ και 
την Αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητα 
για τη συµµετοχή τη̋ στην ανάπτυξη »-
Ευρωπἀκή Επιτροπή, ICPD Programme of Ευρωπἀκή Επιτροπή, ICPD Programme of 
Action, paragraph 4.

� Οι θέσει̋ λήψη̋ απόφαση̋ στην ΕΕ Οι θέσει̋ λήψη̋ απόφαση̋ στην ΕΕ Οι θέσει̋ λήψη̋ απόφαση̋ στην ΕΕ Οι θέσει̋ λήψη̋ απόφαση̋ στην ΕΕ 
ανδροκρατούνταιανδροκρατούνταιανδροκρατούνταιανδροκρατούνται---- µόνο 16%  γυναίκε̋µόνο 16%  γυναίκε̋µόνο 16%  γυναίκε̋µόνο 16%  γυναίκε̋





� Βασική θέση: Βασική θέση: Βασική θέση: Βασική θέση: Η εκπαίδευση για να κατορθώσει Η εκπαίδευση για να κατορθώσει Η εκπαίδευση για να κατορθώσει Η εκπαίδευση για να κατορθώσει 
να ενδυναµώσει τη γυναίκα να ενδυναµώσει τη γυναίκα να ενδυναµώσει τη γυναίκα να ενδυναµώσει τη γυναίκα δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να δεν χρειάζεται να 
τη̋ προσφέρει περισσότερη εκπαίδευσητη̋ προσφέρει περισσότερη εκπαίδευσητη̋ προσφέρει περισσότερη εκπαίδευσητη̋ προσφέρει περισσότερη εκπαίδευση. . . . 

� Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ 
στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋  που στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋  που στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋  που στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋  που 
οδηγούν στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή οδηγούν στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή οδηγούν στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή οδηγούν στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή 
τη̋ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην τη̋ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην τη̋ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην τη̋ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην 
κοινωνίακοινωνίακοινωνίακοινωνία

� Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , � Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , Ο αγώνα̋ αυτό̋ δεν είναι εκπαιδευτικό̋ , 
αλλά ευρύτερα πολιτικό̋αλλά ευρύτερα πολιτικό̋αλλά ευρύτερα πολιτικό̋αλλά ευρύτερα πολιτικό̋,,,, ιδεολογικό̋ιδεολογικό̋ιδεολογικό̋ιδεολογικό̋, , , , 
συστηµικό̋συστηµικό̋συστηµικό̋συστηµικό̋ και παιδαγωγικό̋ και παιδαγωγικό̋ και παιδαγωγικό̋ και παιδαγωγικό̋ 

Γιατί ;                  Γιατί ;                  Γιατί ;                  Γιατί ;                  



� ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

� Μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών σε 
σύγκριση µε αυτό των ανδρών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση τα τελευταία 10 
χρόνια (πτυχίο, µάστερ και διδακτορικό)

� Όµω̋…Οι «προτιµήσει̋» των γυναικών 
φοιτητριών περιορίζονται στι̋ 
ανθρωπιστικέ̋ σπουδέ̋ και οι κοινωνικέ̋ 
επιστήµε̋



� Ενώ η εκπροσώπηση των γυναικών στην 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση είναι µεγαλύτερη 
από αυτή των ανδρών…

� Ελάχιστε̋ γυναίκε̋ µονιµοποιούνται στο 
ακαδηµἀκό προσωπικό ω̋ καθηγήτριε̋ακαδηµἀκό προσωπικό ω̋ καθηγήτριε̋

� Υπο-εκπροσωπούνται στα συνδικαλιστικά 
όργανα του κλάδου και στη διοικητική 
ιεραρχία του επαγγέλµατο̋



� Ενώ στη δηµοτική και µέση εκπαίδευση,  
στο διδακτικό προσωπικό υπερτερούν σε 
αριθµού̋ οι γυναίκε̋, τι̋ διευθυντικέ̋ 
θέσει̋ τι̋ κατέχουν οι άντρε̋

� Πρόσφατο̋ νόµο̋ στην Κύπρο περί 
προαγωγών δυσχεραίνει την κατάσταση



� Υπότροπη υπόΥπότροπη υπόΥπότροπη υπόΥπότροπη υπό---- εκπαίδευση…εκπαίδευση…εκπαίδευση…εκπαίδευση…

� Στι̋ ηλικίε̋ 16-24 η χρήση του διαδικτύου 
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µεταξύ ανδρών 
και γυναικών, σε µεγαλύτερε̋ ηλικίε̋ 
υπερτερούν οι άντρε̋

� Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ � Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ Ένα̋ πολύ µεγάλο̋ αριθµό̋ 
γυναικών µε πτυχίο και άλλα γυναικών µε πτυχίο και άλλα γυναικών µε πτυχίο και άλλα γυναικών µε πτυχίο και άλλα 
προσόντα, εγκαταλείπουν την προσόντα, εγκαταλείπουν την προσόντα, εγκαταλείπουν την προσόντα, εγκαταλείπουν την 
εργασία και την καριέρα του̋ µετά εργασία και την καριέρα του̋ µετά εργασία και την καριέρα του̋ µετά εργασία και την καριέρα του̋ µετά 
το γάµο το γάµο το γάµο το γάµο 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

� Το ποσοστό των ανδρών στο εργασιακό 
δυναµικό σε όλε̋ τι̋ ηλικίε̋ είναι πολύ 
µεγαλύτερο. Ιδιαίτερα, όµω̋, αυξάνεται η 
διαφορά στι̋ ηλικίε̋ 50 και άνω
3 µόνο στου̋ 10 διευθυντέ̋ /διοικητικού̋ � 3 µόνο στου̋ 10 διευθυντέ̋ /διοικητικού̋ 
λειτουργού̋ είναι γυναίκε̋

� 70% των απασχολουµένων σε µερική βάση 
είναι γυναίκε̋ 

� Τα ποσοστά ανεργία̋ και φτώχεια̋ των 
γυναικών είναι διαχρονικά µεγαλύτερα 





� Οι θέσει̋ λήψη̋ απόφαση̋ σε δηµόσιο 
τοµέα και δηµοτικά συµβούλια είναι 80% τοµέα και δηµοτικά συµβούλια είναι 80% 
υπέρ των ανδρών

� Υπο-αντιπροσωπεύονται στη Βουλή και 
στην Κυβέρνηση- εκτελεστική εξουσία

� Υπο-αντιπροσωπεύονται στα πολιτικά 
κόµµατα



� Τα Λογοτεχνικά βραβεία σε Ελλάδα και 
Κύπρο µοιράζονται κατά κανόνα σε 
άνδρε̋, έστω και αν η συµµετοχή των 
γυναικών σε έργα είναι µεγαλύτερηγυναικών σε έργα είναι µεγαλύτερη

� Τα Λογοτεχνικά βραβεία στην Κύπρο 
δίνονται πού και πού σε γυναίκε̋ στον 
τοµέα, όµω̋, Παιδική Λογοτεχνία 
(παραλογοτεχνία).  

� Οι πρόεδροι των Επιτροπών είναι κατά 
κανόνα άνδρε̋



� Έλεγχο̋ των ΜΜΕΈλεγχο̋ των ΜΜΕΈλεγχο̋ των ΜΜΕΈλεγχο̋ των ΜΜΕ

� Η πολιτική και ΄µαχητική΄ δηµοσιογραφία 
και η αρχισυνταξία των εφηµερίδων ανήκει 
κατά κανόνα σε άνδρε̋

� Οι πρόεδροι των διοικητικών συµβουλίων 
των εταιρειών –ιδιοκτητών Ραδιοφώνων 
και Τηλεόραση̋ είναι ΜΟΝΟ άνδρε̋  



� Έλεγχο̋ του τραπεζιτικού συστήµατο̋ Έλεγχο̋ του τραπεζιτικού συστήµατο̋ Έλεγχο̋ του τραπεζιτικού συστήµατο̋ Έλεγχο̋ του τραπεζιτικού συστήµατο̋ 
µέσω ενό̋ αυστηρά ανδροκρατούµενου και 
ανδρόστροφου συστήµατο̋

� Τα οικονοµικά προβλήµατα είναι και 
κοινωνικά, όταν: κοινωνικά, όταν: 

� Οι διαζευγµένε̋ γυναίκε̋ µπαίνουν ω̋ 
εγγυήτριε̋ των πρώην συζύγων στη 
φυλακή ή χάνουν την περιουσία που 
υποθήκευσαν 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ…

� Οι γυναίκε̋ ∆ΕΝ υστερούν σε επίπεδα 
εκπαίδευση̋ και ευρύτερη̋ µόρφωση̋, 
όµω̋…

� ∆ΕΝ έχουν τη θέση του̋ στην εργασία και 
στην κοινωνική-πολιτιστική ζωή ούτε και στην κοινωνική-πολιτιστική ζωή ούτε και 
την ποιότητα ζωή̋ που η επίσηµη 
εκπαίδευση αναµένεται να δηµιουργήσει

ΓΙΑΤΙ;ΓΙΑΤΙ;ΓΙΑΤΙ;ΓΙΑΤΙ;



ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ= Ηγεµονία και Καταπίεση (υπόγεια και λανθάνουσα)ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ= Ηγεµονία και Καταπίεση (υπόγεια και λανθάνουσα)ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ= Ηγεµονία και Καταπίεση (υπόγεια και λανθάνουσα)ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ= Ηγεµονία και Καταπίεση (υπόγεια και λανθάνουσα)

Συνθήκε̋                                                   Αξίε̋Συνθήκε̋                                                   Αξίε̋Συνθήκε̋                                                   Αξίε̋Συνθήκε̋                                                   Αξίε̋

ΑνωτερότηταΑνωτερότηταΑνωτερότηταΑνωτερότητα----ΚατωτερότηταΚατωτερότηταΚατωτερότηταΚατωτερότητα

Ιστορικέ̋                                                                                                                    Ιστορικέ̋                                                                                                                    Ιστορικέ̋                                                                                                                    Ιστορικέ̋                                                                                                                    

ΣτερεότυπαΣτερεότυπαΣτερεότυπαΣτερεότυπα

Κοινωνικέ̋                                                                                                                  Κοινωνικέ̋                                                                                                                  Κοινωνικέ̋                                                                                                                  Κοινωνικέ̋                                                                                                                  

ΠροκΠροκΠροκΠροκαταλήψει̋                                                                               αταλήψει̋                                                                               αταλήψει̋                                                                               αταλήψει̋                                                                               

Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋Πολιτικέ̋

Ινστρουµενταλισµό̋Ινστρουµενταλισµό̋Ινστρουµενταλισµό̋Ινστρουµενταλισµό̋

Πατριαρχία Πατριαρχία Πατριαρχία Πατριαρχία 

Οικονοµικέ̋                                                                                                      ΣυντηρητισµΟικονοµικέ̋                                                                                                      ΣυντηρητισµΟικονοµικέ̋                                                                                                      ΣυντηρητισµΟικονοµικέ̋                                                                                                      Συντηρητισµό̋ό̋ό̋ό̋

Πολιτιστικέ̋                                                                                                                Πολιτιστικέ̋                                                                                                                Πολιτιστικέ̋                                                                                                                Πολιτιστικέ̋                                                                                                                

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ



ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΟΙ  ΕΙΝΑΙ 
ΟΙ ΟΙ ΟΙ ΟΙ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΙΑ ΤΑ ΠΟΙΑ ΤΑ 
ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΠΟΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ ΠΟΙΑ Η ΥΠΟΓΕΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΤΖΕΝΤΑ 



ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
Γενικευµένε̋ απόψει̋-

προκαταλήψει̋ ει̋ βάρο̋ 
οµάδων του πληθυσµού

� Ανωτερότητα αντρών στον χώρο εργασία̋
� Αποδοχή εργασιακών ανισοτήτων ει̋ βάρο̋ 

των γυναικών  και ενοχοποίηση τη̋ γυναίκα̋των γυναικών  και ενοχοποίηση τη̋ γυναίκα̋
� Ανισότητα ευκαιριών εργασία̋ και ανέλιξη̋ 

υπέρ των αντρών  
� ∆ιάκριση σε  αντρικά/γυναικεία επαγγέλµατα

( Έρευνα για τη Ισότητα στην Εργασία και 
Απασχόληση

- Επιτροπή Ισότητα̋ Υπουργείου εργασία̋- 2012)



� Τυπική= ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ που προσφέρεται σε 
σχολεία και ιδρύµατα, δηµόσια και 
ιδιωτικά

� Άτυπη= προσφέρεται από όλου̋ του̋ 
υπόλοιπου̋ θεσµού̋ και µηχανισµού̋, 
πέραν των σχολείων, όπω̋:  πέραν των σχολείων, όπω̋:  

� ΜΜΕ
� Οικογένεια

� Κοινωνική Κουλτούρα
� Πολιτικοί θεσµοί και όργανα

ΠΑΙ∆ΕΙΑΠΑΙ∆ΕΙΑΠΑΙ∆ΕΙΑΠΑΙ∆ΕΙΑ



Οι θεσµοί κοινωνικοποίηση̋ και πολιτική̋ 
συµµετοχή̋

� ∆ιαιωνίζουν…τι̋ υποχρεώσει̋ των 
γυναικών στο πλαίσιο του στερεοτυπικού 
παραδοσιακού του̋ ρόλου.παραδοσιακού του̋ ρόλου.

� Ταυτίζουν …τι̋ θέσει̋ εξουσία̋ µε το 
ανδρικό πρότυπο.





� ΚόµµαταΚόµµαταΚόµµαταΚόµµατα: ∆ιακήρυξη ισότητα̋ και θετικά 
µέτρα αλλά στην ουσία υποβάθµιση των 
γυναικών πολιτικών και υποψηφίων σε 
συγκεκριµένου̋ «γυναικείου̋» ρόλου̋.

� ∆εν µετέχουν σε συζητήσει̋ του πολιτικού 
θέµατο̋θέµατο̋

� ∆εν παρουσιάζονται ίσα και ισότιµα σε 
προεκλογικέ̋ περιόδου̋

� Οι γυναίκε̋ εκπροσωπούν τα κόµµατα κατά 
κανόνα σε εκποµπέ̋ κοινωνικού και όχι 
πολιτικού περιεχοµένου

22



� Οι έρευνε̋ έδειξαν ότι οι επιδράσει̋ κατά την 
προεκλογική περίοδο δεν έρχονται απευθεία̋ 
από του̋ υποψηφίου̋ στα πρόσωπα, αλλά 
περνούν και φιλτράρονται από ενδιάµεσου̋ 
παράγοντε̋,  όπω̋ είναι και τα ΜΜΕ.

� Τα ΜΜΕ είναι οι πολιτικοί διαµεσολαβητέ̋ για 
τι̋ προτιµήσει̋ των ψηφοφόρων, καθώ̋ και τι̋ προτιµήσει̋ των ψηφοφόρων, καθώ̋ και 
οι  σηµαντικότεροι  παράγοντε̋ επιρροή̋ στι̋ 
τελικέ̋ αποφάσει̋ ψήφου .

23



� Αλλαγή στι̋ αντιλήψει̋ αλλά κυρίω̋ στι̋ 
πατριαρχικέ̋ δοµέ̋ τη̋ κοινωνία̋

� Αποδόµηση τη̋ εννοιολόγηση̋ τη̋ 
ισότητα̋ ω̋ παραχώρηση̋ισότητα̋ ω̋ παραχώρηση̋

� Ανάπτυξη τη̋ προβληµατική̋  γιατί οι 
άνδρε̋ µε την ίδια εκπαίδευση έχουν 
καλύτερη θέση στην κοινωνία και την 
πολιτική ζωή και συναίσθηση τη̋ υπο-
αντιπροσώπευση̋ τη̋ γυναίκα̋ ω̋ 
πολιτική̋ ατζέντα̋



� Καταγγελία τη̋ ανισότητα̋ ω̋ 
αποτελέσµατο̋ ενό̋ ανδροκρατούµενου 
αλλά και ανδρόστροφου συστήµατο̋ 
εξουσία̋ το οποίο θα πρέπει η γυναίκα 
να διεκδικήσει

� Έλεγχο̋ των µηχανισµών και θεσµών 
παραγωγή̋ παιδεία̋ και εκπαίδευση̋ 
και αποκάλυψη του ρόλου του̋και αποκάλυψη του ρόλου του̋

� Ανάληψη ηγετικών θέσεων στην κοινωνία 
από γυναίκε̋ συνειδητοποιηµένε̋ στα 
θέµατα και στου̋ µηχανισµού̋ 
ανισότητα̋ 



ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Είναι γεγονό̋ ότι η αλλαγή δεν έρχεται µε Είναι γεγονό̋ ότι η αλλαγή δεν έρχεται µε Είναι γεγονό̋ ότι η αλλαγή δεν έρχεται µε Είναι γεγονό̋ ότι η αλλαγή δεν έρχεται µε 
ευχέ̋ αλλά µε πράξει̋:ευχέ̋ αλλά µε πράξει̋:ευχέ̋ αλλά µε πράξει̋:ευχέ̋ αλλά µε πράξει̋:

� Η κουλτούρα δεν έχει αλλάξει

� Η ευρύτερη παιδεία αντισταθµίζει τα � Η ευρύτερη παιδεία αντισταθµίζει τα 
ευεργετήµατα του Νόµου για Ισότητα 

� Η Ισονοµία δεν παράγει και Ισοτιµία

� Για την ΙσοτιµίαΙσοτιµίαΙσοτιµίαΙσοτιµία χρειάζεται πολιτική και 
κοινωνική συµµετοχή και αλλαγή δοµών και 
ιδεολογία̋



� ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η εκπαίδευση για να κατορθώσει να Η εκπαίδευση για να κατορθώσει να Η εκπαίδευση για να κατορθώσει να Η εκπαίδευση για να κατορθώσει να 
ενδυναµώσει τη γυναίκα δεν χρειάζεται να τη̋ ενδυναµώσει τη γυναίκα δεν χρειάζεται να τη̋ ενδυναµώσει τη γυναίκα δεν χρειάζεται να τη̋ ενδυναµώσει τη γυναίκα δεν χρειάζεται να τη̋ 
προσφέρει περισσότερη εκπαίδευση. προσφέρει περισσότερη εκπαίδευση. προσφέρει περισσότερη εκπαίδευση. προσφέρει περισσότερη εκπαίδευση. 

� Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ Χρειάζεται να αντιστρέψει τη γνώση, αξίε̋ 
στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋, που οδηγούν στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋, που οδηγούν στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋, που οδηγούν στάσει̋, αντιλήψει̋ και διαδικασίε̋, που οδηγούν 
στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο 
στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία
στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο στην άνιση και κατώτερη τοποθέτησή τη̋ τόσο 
στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνίαστην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία

� Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί και να γίνει Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί και να γίνει Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί και να γίνει Χρειάζεται να συνειδητοποιηθεί και να γίνει 
πολιτική πράξη και διεκδίκηση για αλλαγή των πολιτική πράξη και διεκδίκηση για αλλαγή των πολιτική πράξη και διεκδίκηση για αλλαγή των πολιτική πράξη και διεκδίκηση για αλλαγή των 
δοµών και τη̋ νοοτροπία̋δοµών και τη̋ νοοτροπία̋δοµών και τη̋ νοοτροπία̋δοµών και τη̋ νοοτροπία̋



� Μοναδικό̋ ο ρόλο̋ τη̋ µητέρα̋ για αλλαγή Μοναδικό̋ ο ρόλο̋ τη̋ µητέρα̋ για αλλαγή Μοναδικό̋ ο ρόλο̋ τη̋ µητέρα̋ για αλλαγή Μοναδικό̋ ο ρόλο̋ τη̋ µητέρα̋ για αλλαγή 
του τρόπου σκέψη̋ και νοοτροπία̋: του τρόπου σκέψη̋ και νοοτροπία̋: του τρόπου σκέψη̋ και νοοτροπία̋: του τρόπου σκέψη̋ και νοοτροπία̋: 

� Να συζητήσει µε τα παιδιά τη̋ για τα 
στερεότυπα και του̋ κοινωνικού̋ ρόλου̋.

� Πρόσφατη  διεθνή̋ έρευνα (Πολιτική Αγωγή) 
έδειξε ότι η συζήτηση µε του̋ γονεί̋ είναι από 
του̋ σηµαντικότερου̋ παράγοντε̋ ανάπτυξη̋ 
υγιών στάσεων στα παιδιά σε θέµατα 
ισότητα̋. 
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� Η Στρατηγική τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋
δίνει προτεραιότητα σε 5 τοµεί̋:

1. Ισότητα στην οικονοµική ανεξαρτησία
2. Ίση αµοιβή για ίση̋ αξία̋ εργασία
3. Ισότητα στη λήψη αποφάσεων
4. Τερµατισµό στη Βία κατά των γυναικών
5. Ισότητα φύλων στην πολιτική και οικονοµική ζωή

- Επαναδιαπραγµάτευση του ρόλου και τη̋ εικόνα̋ των 
φύλων ( στο δηµόσιο, οικογενειακό και πολιτικό βίο) 

- Επαναδιαπραγµάτευση του ρόλου και τη̋ εικόνα̋ των 
φύλων ( στο δηµόσιο, οικογενειακό και πολιτικό βίο) 

- Ενίσχυση τη̋ Νοµοθεσία̋ (να µπει η διάσταση του φύλου)
- Οι δοµέ̋ του συστήµατο̋ (ποιοι αποφασίζουν και πώ̋)
- Εργαλεία για µέτρηση, αξιολόγηση καιπροώθηση τη̋ 

ισότητα̋

(Μάρτιο̋ 2011- European Pact for Gender equality)  
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