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ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
Τι θα βρείτε σε αυτό τον φάκελο;

Εδώ θα βρείτε συνοδευτικό υλικό για τα τρία Παιδαγωγικά Εργαστήρια της ενότητας «Γυναίκες, το 
μισό της ανθρωπότητας».

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό υλικό περιλαμβάνει: 

1. ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΤΟ ΜΙΣΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ. ΕΙΣΑΓΩΓH

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 1: «Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η 
παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα»

•	 Γυναίκες και πολιτικά δικαιώματα

•	 Στην Ελλάδα

•	 Ευρώπη, ΗΠΑ, αρχές του 20ού αιώνα

•	 Φωτογραφίες – Στιγμιότυπα από τον αγώνα για τη γυναικεία ψήφο στην Αγγλία και τις ΗΠΑ

•	 Ελλάδα, Μεσοπόλεμος

•	 Φωτογραφίες από τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα την περίοδο 
του Μεσοπολέμου

•	 Ελλάδα, 1953

•	 Χρονολογικός πίνακας. Αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες σε διάφορες χώρες

•	 Σύντομο χρονολόγιο των αγώνων και της σταδιακής απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 2: «Το δικαίωμα των γυναικών στην εργασία και η 
παρουσία τους στον επαγγελματικό στίβο άλλοτε και σήμερα»

•	 Γυναίκες και το δικαίωμα στην εργασία

•	 Στην Ελλάδα

•	 Ελλάδα, Μεσοπόλεμος

•	 Σήμερα, έμφυλες διακρίσεις στον εργασιαακό χώρο

•	 Σήμερα, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης

7. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 3: «Η εκπαίδευση των κοριτσιών άλλοτε και σήμερα, 
στην Ελλάδα και αλλού»

•	 Η εκπαίδευση των κοριτσιών: κάποια γενικά στοιχεία

•	 Η εξέλιξη της εκπαίδευσης των γυναικών στο ελληνικό κράτος

•	 Η εκπαίδευση των κοριτσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες σήμερα

•	 Συμπληρωματικό υλικό

•	 Στατιστικά στοιχεία

•	 Φωτογραφίες 

8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
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http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_7women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_2women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_3women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_4women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_5women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_8women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_6women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_7women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_8women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/0_9women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_4women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_1women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_2women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_3women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/3_5women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_5women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_6women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_7women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_8women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/1_9women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/4_4women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_0women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_1women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_2women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_3women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_4women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_5women.pdf
http://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/women/2_6women.pdf



