
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ 
ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΚΑΙ 25% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Ε Ν Τ Υ Π Ο     Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ  

Α.        ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (PROJECT) 

1.        Τίτλος 

Ανδρικά και γυναικεία αθλήματα 

2.        Σύντομη περιγραφή του Πιλοτικού Προγράμματος 

Το πρόγραμμα θα αποσκοπεί να γνωρίσουν οι μαθητές τα στερεότυπα που 

υπάρχουν σε σχέση με τα δυο φύλα στον αθλητισμό και να απομυθοποιήσουν τα 

ανδρικά και τα γυναικεία αθλήματα αναπτύσσοντας δράσεις για ισότιμη συμμετοχή 

στην άσκηση και τον αθλητισμό. 

3.        Αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου, των στόχων και των 
παραδοτέων του Πιλοτικού Προγράμματος 

Ο Βασικός στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά με τη βιωματική και 

συνεργατική μέθοδο να γνωρίσουν τα στερεότυπα που υπάρχουν σε σχέση με τα 

δυο φύλα στον αθλητισμό και να απομυθοποιήσουν τα ανδρικά και τα γυναικεία 

αθλήματα. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα καταλάβουν πόσο σημαντικό 

είναι τα αγόρια και τα κορίτσια να συνεργάζονται στα παιχνίδια, στα αθλήματα αλλά 

και στη ζωή. 

Ξεκινώντας το πρόγραμμα θα γίνει έρευνα και συλλογή στοιχείων από τα παιδιά σε 

σχέση με την συμμετοχή ανδρών και γυναικών στους αρχαίους και στους 

σύγχρονους ολυμπιακούς  αγώνες  αλλά  και  σε  μεμονωμένα  αθλήματα  που  θα



επιλέξουν ομάδες παιδιών και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα με 

φωτογραφίες και σχόλια στην έκθεση φωτογραφίας που θα ακολουθήσει. 

Η δεύτερη δράση θα είναι μια επίσκεψη στο εθνικό χιονοδρομικό κέντρο 

Σελίου όπου τα παιδιά θα δουν από κοντά αθλητές και αθλήτριες του Σκι και 

θα δοκιμάσουν και τα ίδια το άθλημα συνειδητοποιώντας ότι λόγω του 

εξοπλισμού (κράνος, στολή, κλπ) δεν διαφέρουν σε τίποτα τα αγόρια από τα 

κορίτσια αλλά το επίπεδο των ικανοτήτων και τα χρόνια εξάσκησης κάνουν τη 

διαφορά και όχι το φύλο. 

Η επόμενη δράση θα έχει να κάνει με την συλλογή φωτογραφιών και 

εικόνων από διαφορά αθλήματα όπου το φύλο δεν θα είναι εύκολο να 

αναγνωριστεί και δεν θα αποτελεί την ειδοποιό διαφορά στην εκτέλεση του 

συγκεκριμένου αθλήματος. 

Στην τελική φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κεντρική 

εκδήλωση όπου θα προσκληθούν να την παρακολουθήσουν οι γονείς των 

παιδιών, παιδιά από γειτονικά σχολεία με τους γονείς τους και επίσης θα γίνει 

δημοσίευση στον τοπικό τύπο. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει αγώνες μικτών 

ομάδων (αγόρια, κορίτσια) στο ποδόσφαιρο στο βόλεϊ και στο μπάσκετ 

δίνοντας το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία αθλήματα ενώ 

παράλληλα θα γίνει έκθεση φωτογραφίας με υλικό από τις παραπάνω 

δράσεις αλλά και φωτογραφίες από την συμμετοχή των παιδιών στις διάφορες 

εργασίες, επισκέψεις, δραστηριότητες από την αρχή μέχρι το τέλος του 

προγράμματος. Τέλος θα δημιουργηθεί ένα DVD με όλο το υλικό από το 

πρόγραμμα (ιστορικά στοιχεία, σχόλια, φωτογραφίες, βίντεο από την 

εκδήλωση κλπ) και θα μοιραστεί σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα. 

Συλλογή φωτογραφιών και πληροφοριών 

 (  φωτογραφίες - πληροφορίες )  

Ένα μικρό δείγμα της δουλειάς των παιδιών: 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

Επίσκεψη στο χιονοδρομικό του Σελίου 

 ( 25 - 4 - 2007 ) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Έκθεση φωτογραφιών 

Προαύλιο του Σχολείου 

23 - 5 - 2007 

 
 

Αγώνες ομάδων - τάξεων 

Προαύλιο του Σχολείου 

23 - 5 – 2007 

Φωτογραφίες των αγώνων 

 
 
 
 

 

Γ΄ τάξη, Κυπελλούχος ομάδα μπάσκετ 

Μπάσκετ: Γ΄ τάξη - Δ΄ τάξη : 17 - 12 



 
 

Δ΄ τάξη,  Κυπελλούχος ομάδα ποδοσφαίρου μικρών 

Ποδόσφαιρο μικρών : Γ΄ τάξη - Δ΄ τάξη : 1 - 2 

 

 

Ε΄ τάξη, Κυπελλούχος ομάδα ποδοσφαίρου μεγάλων 

Ποδόσφαιρο μεγάλων: Ε΄ τάξη - Στ΄ τάξη: 3 - 1 
 

 
 

Στ΄ τάξη, Κυπελλούχος ομάδα βόλεϊ  

Βόλεϊ: Ε΄ τάξη - Στ΄ τάξη: 0 - 2 


