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Παγθόζκηα Ηκέξα Γπλαίθαο 2012 / Φύιιν Δξγαζίαο  
Στόχοι: να ενηοπίζοσν οι μαθηηές ηις δσζκολίες ποσ ανηιμεηωπίζοσν ηα κορίηζια ζε ζτέζη με ηην εκπαίδεσζη ζηις αναπησζζόμενες τώρες.   
 

Δξαζηεξηόηεηα  

 

Πεγέο  Σπλδέζεηο κε Αλαιπηηθό Πξόγξακκα  

Γείηε ην βίληεν Τξία ρξόληα κε ηα θνξίηζηα ηεο Arusha 
 

Βνεζεηηθέο εξσηήζεηο: 
 Πνηεο πξνθιήζεηο αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά 

θνξίηζηα όπσο ε Baby, ε Namanyami, ε Maua 

θαη ε Nastura ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν; 
 Πώο μεπεξλνύλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο; 

 Τη αιιάδεη γηα ηα θνξίηζηα ζηε Βνξεηναλαηνιηθή 

Ταλδαλία & γηαηί; 

 Πνηέο είλαη νη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

δσέο απηώλ ησλ θνξηηζηώλ θαη ηηο δηθέο ζαο;  

 
 

Τξία ρξόληα κε ηα θνξίηζηα ηεο Arusha (ηαηλία κηθξνύ 
κήθνπο) 

http://www.actionaid.org.uk/102725/explore_internati
onal_womens_day_in_school.html 

 

Κνηλσληθή & Πνιηηηθή Αγσγή  
•Δμεξεπλνύλ ηα δηαθνξεηηθά είδε 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ θαη πώο 
απηά επεξεάδνπλ ηόζν ηα άηνκα όζν θαη 

ηηο θνηλόηεηεο.  
•Δθθξάδνπλ & επεμεγνύλ ηηο δηθέο ηνπο 

απόςεηο ζε άιινπο κέζσ ζπδεηήζεσλ, 

επίζεκσλ ινγνκαρηώλ θαη ςεθνθνξίαο.  
•Δμεξεπλνύλ δεκηνπξγηθέο πξνζεγγίζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δξάζνπλ γηα ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα 

πεηύρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο.  

•Δξγάδνληαη αηνκηθά  θαη νκαδηθά 
πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπηνύλ, λα 

ζρεδηάζνπλ θαη λα δξάζνπλ πάλσ ζε 
δεηήκαηα θνηλσληθήο αγσγήο θαη λα 

πξνζπαζήζνπλ λα επεξεάζνπλ άιινπο 
θέξλνληαο αιιαγέο.  

 

Παξαθνινπζείζηε κε ηνπο καζεηέο ηελ παξνπζίαζε γηα 
ηα δηθαηώκαηα ηεο γπλαίθαο θαη αλαζέζηε ηηο 

παξαθάησ δξαζηεξηόηεηεο: 

 Σπδεηήζηε θαη αλαιύζηε ηελ παξνπζίαζε 

 Σρεδηάζηε έλα ιόγν γηα λα ππεξαζπηζηείηε ηα 

δηθαηώκαηα ηεο γπλαίθαο  
 Σρεδηάζηε κία δξάζε/ εθδήισζε γηα λα 

παξνπζηάζεηε ην ζέκα ζην ζρνιείν ζαο 

 Παξνπζίαζε Τα Γηθαηώκαηα ηεο Γπλαίθαο (powerpoint 
ζην site καο) 

http://education.actionaid.gr/activities 

 

Έθθξαζε 
•Αλαπηύζζνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα θαη 

θάλνπλ έξεπλα ζε πεγέο. 

•Φξεζηκνπνηνύλ ηερληθέο πεηζνύο θαη 
ξεηνξηθά ηερλάζκαηα.  

 

 

http://www.actionaid.org.uk/102725/explore_international_womens_day_in_school.html
http://www.actionaid.org.uk/102725/explore_international_womens_day_in_school.html
http://education.actionaid.gr/activities
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Σπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα: 

Όηαλ κνξθώλεηο έλα θνξίηζη, κνξθώλεηο έλα νιόθιεξν 
Έζλνο (Nelson Mandela).  

 
Αθνύ παξαθνινπζήζνπλ νη καζεηέο ηελ ηαηλία θαη 

δνπιέςνπλ ηηο δξαζηεξηόηεηεο κπνξείηε λα 
ζπδεηήζεηε ηελ παξαπάλσ άπνςε 

 

 

Βνεζεηηθά ζηνηρεία: 
Η κόξθσζε ησλ θνξηηζηώλ κπνξεί:  

•λα απμήζεη ην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα  
•λα δεκηνπξγήζεη πην πγηείο νηθνγέλεηεο   

•λα εμαζθαιίζεη όηη ιηγόηεξα παηδηά ζα πεζαίλνπλ από 
αξξώζηηεο, πνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ.  
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Σηε ιέζρε καζαίλνπκε γηα ηα δηθαηώκαηά καο θαη ηνλ ηό HIV. Τώξα πηα 
γλσξίδσ όηη κπνξεί λα θνιιήζεηο HIV από βειόλεο, από ην 

αίκα άιισλ αλζξώπσλ θαη από ην ζεμ. Δπίζεο έκαζα όηη ην 
λα πεγαίλσ ζην ζρνιείν είλαη έλα από ηα βαζηθά κνπ 

δηθαηώκαηα. Γελ είλαη ζσζηό γηα κέλα λα παληξεπηώ ζε 

πνιύ κηθξή ειηθία. Θέισ λα ηειεηώζσ ην ζρνιείν θαη κεηά 
λα πάσ ζην παλεπηζηήκην έηζη ώζηε λα αξρίζσ λα 

εθπαηδεύσ θαη ηνπο άιινπο. 
 

Maua Juma, 11 

Δηιηθξηλά ζέισ ε Maua λα παξακείλεη ην ζρνιείν θαη λα απνθηήζεη κία 
δνπιεηά. Μεηά ζα είλαη ηθαλή λα βνεζήζεη ηελ νηθνγέλεηα. 

 
 

 

 
 

 
Maua’s mother, Chiko Juma  

                                                                  

Τα θνξίηζηα απνθηνύλ απηνπεπνίζεζε. Γηα παξάδεηγκα, έλα θνξίηζη από ην 
ζρνιείν πήγε ζπίηη θαη αλαθάιπςε όηη ηεο είραλ βξεη ζύδπγν, όκσο αθνύ 

γλώξηδε όηη είρε δηθαίσκα λα παξακείλεη ζην ζρνιείν, ήξζε, ην ζπδήηεζε θαη 

κπνξέζακε λα ηε βνεζήζνπκε.  
Felista Joel, School Club Matron  

Σην παξειζόλ, πνιιά θνξίηζηα πέζαηλαλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γλώζεο. 
Έκελαλ έγθπεο πνιύ κηθξέο. Η θνηλόηεηα δελ αληηιακβαλόηαλ ηε ζεκαζία ηνπ 

λα πεγαίλνπλ ζε κία θιηληθή, θαη πνιιέο γπλαίθεο πέζαηλαλ ζηε γέλλα.  

 
Philipo Silerian (Maasai Elder) 

Μεξηθά θνξίηζηα ζηελ ηάμε κνπ έθπγαλ γηα λα πάλε λα 
παληξεπηνύλ. Απηό ζπλέβε θαη ζε κηα θίιε κνπ. Ήηαλ ζην 

Standard 6 θαη ζπλήζηδε λα πεγαηλνέξρεηαη ζην ζρνιείν. 

Τώξα έρεη παληξεπηεί θαη δελ ηε βιέπνπκε πηα. Ήηαλ 
πεξίπνπ 15 εηώλ. Γελ ζέισ λα παληξεπηώ αθόκε γηαηί κνπ 

αξέζεη λα πεγαίλσ ζην ζρνιείν. 
 

 

 
Baby, 12  

Πξόζθαηα ππήξμε ε πεξίπησζε ελόο θνξηηζηνύ πνπ πέξαζε ηηο εμεηάζεηο γηα 
λα ζπλερίζεη ζην γπκλάζην αιιά ν παηέξαο ηεο ήζειε λα ηελ παληξέςεη. Έηζη, 

ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα πήξε ζέζε θαη πήγαλ λα δνπλ ηνλ παηέξα κε 

αζηπλνκηθή ζπλνδεία. Έηζη ηώξα ην θνξίηζη κπνξεί λα 
ζπλερίζεη λα ζπνπδάδεη. Μία ηέηνηα πξόνδνο είλαη θαιή θαη 

ζέηεη ην παξάδεηγκα θαη γηα άιιεο νηθνγέλεηεο.  
 

 

Khadija Saede  
School Management Committee  

Τα παιηόηεξα κέιε ηεο ιέζρεο βνεζνύλ ηα λεόηεξα θνξίηζηα. Γηαδίδνπλ ην 
κήλπκα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζε νκάδεο ηνπ ρσξηνύ. Σηε 

ζπλέρεηα έρνπλ ηελ επζύλε λα καο ελεκεξώλνπλ εάλ ππάξρεη θάπνην παηδί 

πνπ δελ κνξθώλεηαη.   
 

 
Janeth Kimario, School Club Matron 

Η ιέζρε ησλ θνξηηζηώλ καο βνεζάεη λα εθπαηδεύζνπκε ηνπο γνλείο καο. Όηαλ 
ζπλαληηόκαζηε εδώ, ζπδεηάκε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα θνξίηζηα θαη ηηο κεηέξεο 

ηνπο. Όηαλ επηζηξέθνπκε ζπίηη, αλ ν γνληόο καο πεη λα θάλνπκε θάηη πνπ δελ 

καο αξέζεη, είκαζηε ηθαλέο λα ηνπο κηιήζνπκε γη’ απηό. Απηό καο βνεζά ώζηε 
κε ηε ζεηξά καο λα εθπαηδεύνπκε ηελ θνηλόηεηα.  

Evaline Meliyo, 17 
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Σπδήηεζε 

 

Λνγνκαρία (debate) Δξάζε 

Γηαβάζηε θαη ζπδεηήζηε ηηο παξαπάλσ 
πεξηπηώζεηο.  

 
Βνεζεηηθέο εξσηήζεηο: 

Πώο βνεζάεη ηα θνξίηζηα ζηελ Arusha, ζηε 

Βνξεηναλαηνιηθή Ταλδαλία, ην After School Club;  
Πνηα πεξίπησζε ζαο θάλεη κεγαιύηεξε εληύπσζε 

& γηαηί; 
 

 

Φαληαζηείηε όηη είζηε ππεύζπλνη γηα ην Girls’ After 
School Club.  

Σαο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα ζπλαληήζεηε ηνλ 
Υπνπξγό Παηδείαο. Πξέπεη λα ηνλ πείζεηε λα ζαο 

δώζεη αξθεηά ιεθηά έηζη ώζηε λα βνεζήζεηε 

γνλείο θαη δαζθάινπο ζε άιια ρσξηά λα 
αλαπηύμνπλ αληίζηνηρεο ιέζρεο. Πώο ζα ηνλ 

πείζεηε;  
 

Σθεθηείηε πώο ζα κπνξνύζαηε λα ππνζηεξίμεηε 
πεξηζζόηεξα θνξίηζηα λα πάλε ζην γπκλάζην ζηελ 

Ταλδαλία, από ην κέξνο ηεο Διιάδαο πνπ 
βξίζθεζηε.  

 

Τη ζα θάλαηε γηα λα πείζεηε θαη άιινπο όηη απηή 
είλαη κηα θαιή ηδέα;  

 

 

Απνθαζίζηε ηελ θαιύηεξε δξάζε ζαλ νκάδα. Φηηάμηε έλα πιάλν δξάζεο (ν παξαθάησ πίλαθαο κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη).  
 

Η δξάζε καο    Πόζν εύθνιν είλαη λα γίλεη 

 

Τη ζα ρξεηαζηνύκε 

 

Πνηνο κπνξεί λα καο βνεζήζεη 

 

Πνηόλ ζα επεξεάζνπκε 

     

 

 

Τειηθά, πνηνο έρεη ηε κεγαιύηεξε δύλακε γηα λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα;   


