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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Τηλ.:  2310 99 1232, 2310 991290   
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Κτίριο:  Πύργος 

 

 

Θέμα: Απολογισμός δράσης της  Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής  

Σχολής 

 

Περίοδος αναφοράς: Ακαδημαϊκό έτος 2017-18 
 

 

 

Μέλη της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής  Σχολής 

 
1. Αγκαθίδου Βασιλική, διοικητική υπάλληλος, Προϊσταμένη Γραμματείας Κοσμητείας Παιδαγωγικής 

Σχολής Α.Π.Θ. 

2. Κογκίδου Δήμητρα, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. 

3. Κυρίμης Χρήστος, Ε.ΔΙ.Π. - Τ.Ε.Π.Α.Ε. 

4. Ρεπούση Μαρία, καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 πραγματοποιήθηκαν τα εξής: 

 

 

Δράσεις για τη Παγκόσμια Ημέρας  

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  

 
Η κ. Κογκίδου πραγματοποίησε ανοικτή ομιλία (25η Νοεμβρίου) για το θέμα στην Παιδαγωγική Σχολή στις 

ώρες του μαθήματός της.  

 

 

Διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης  

 διατμηματικού μαθήματος Φύλου στην Παιδαγωγική Σχολή 

 

 

Διερευνήθηκε η προοπτική υλοποίησης ενός Διατμηματικού μαθήματος σε επίπεδο   Παιδαγωγικής Σχολής 

- ως μάθημα επιλογής στις φοιτήτριες/ες  των δύο τμημάτων – με  τίτλο: «Φύλο & Γραμματισμοί». Η 

πρόταση αυτή είναι σε αντιστοιχία και με την απόφαση της Επιτροπής Φύλου & Ισότητας του ΑΠΘ να 

προωθηθούν μαθήματα φύλου σε επίπεδο Σχολής και όχι Ιδρύματος, για να υπάρχει μια σχετική συνάφεια 
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μεταξύ των ενοτήτων.  Η κ. Κογκίδου πρότεινε  να είναι το μάθημα  στο ΤΕΠΑΕ για να   προσελκύσει 

περισσότερους /ες φοιτητές και φοιτήτριες   και να συμβάλλει   γενικότερα  στη δημιουργία μιας παράδοσης 

για μαθήματα φύλου και   στο Τμήμα αυτό. 

Διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν είναι εφικτό –τουλάχιστον - για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Ενώ υπήρχε 

διαθεσιμότητα για συμμετοχή μελών των δύο τμημάτων ως διδασκουσών, δεν υπήρχε διαθεσιμότητα στην 

παρούσα φάση για ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης του μαθήματος από κανένα μέλος ΔΕΠ των δύο 

τμημάτων –κυρίως λόγω φόρτου εργασίας.  

 

 

Πρόταση για τη μεταφορά στη Θεσσαλονίκη 

της έκθεσης  ντοκουμέντων του Ιδρύματος της Βουλής 

 «Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974-1990 -Ιδέες, συλλογικότητες, 

διεκδικήσεις» 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=111I462I1209I646I458482 

 

 
Σε συνεδρίαση της Επιτροπής στις 28/4/ 2017  αποφασίστηκε –μετά από πρόταση της κ. Ρεπούση  που 

είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής της έκθεσης- να  διερευνηθεί η δυνατότητα για μεταφορά της 

έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με θέμα το Φεμινισμό της Μεταπολίτευσης στη 

Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την πραγματοποίησή της στην Αθήνα. Το αίτημα μεταφέρθηκε στην Επιτροπή 

Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ, η οποία και συναίνεσε.  

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ κατέθεσε την πρόταση για μεταφορά της έκθεσης  στις 

7/5/2017 στις Πρυτανικές αρχές και έγινε αποδεκτή. Στη συνέχεια ανέλαβε το ΑΠΘ την κατάθεση της 

πρότασης και ο συντονισμός της δράσης για τη μεταφορά της έκθεσης έγινε από την κ. Κογκίδου (πρόεδρο 

της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ), που ορίσθηκε από τις Πρυτανικές αρχές  ως εκπρόσωπος 

του ΑΠΘ.  

 Υπεύθυνοι φορείς για τη μεταφορά της έκθεσης και των παράλληλων εκδηλώσεων ήταν το Ίδρυμα της 

Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, το Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης και  το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η έκθεση διήρκεσε από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 

του 2018  και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.  

 

Σχετικά με τα εγκαίνια και τη λειτουργία της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη βλ. δελτία τύπου στο:   

https://www.auth.gr/news/events/25110 

  https://www.auth.gr/news/press/25128 

 

 

 

Υλοποίηση παράλληλης δράσης στο πλαίσιο της έκθεσης του Ιδρύματος της Βουλής 

«Ο φεμινισμός στα χρόνια της μεταπολίτευσης, 1974-1990 -Ιδέες, συλλογικότητες, 

διεκδικήσεις» 

 

Βλ.  Δελτία τύπου στο:   https://www.auth.gr/news/press/25128 

  http://auth.gr/news/events/25302 
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http://auth.gr/news/press/25461 

https://www.facebook.com/events/117895122383957/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1521

447625966272 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:  

«Το προσωπικό είναι πολιτικό -Συζητώντας για το φεμινισμό» 

Βλ Δελτίο τύπου στο: http://auth.gr/news/press/24997 

Η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής ήταν η Ομάδα σχεδιασμού του 

εκπαιδευτικού προγράμματος (και επικουρικά από την  Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο Α.Π.Θ.). 

 Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της παράλληλης αυτής δράσης της έκθεσης έγιναν τα παρακάτω: 

 Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Θεσσαλονίκη «Το προσωπικό είναι πολιτικό -Συζητώντας για το 

φεμινισμό» απευθύνονταν σε   μαθήτριες και μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’, Β’, και Γ’ Λυκείου, έγιναν στο 

χώρο της έκθεσης από τις 12 Μαρτίου έως τις 11 Μαΐου 2018 (Δευτέρα – Παρασκευή, 11:00-13:00). 

Υλοποιούνταν καθημερινά (ένα πρόγραμμα ημερησίως, τις εργάσιμες μέρες της εβδομάδας, με 

απασχόληση 3 φοιτητριών), 11:00 -13:00, από 12/3/2018 έως 11/5/2018. Συνολικά τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για τα σχολεία ήταν 34.  

 Μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, κάνοντας χρήση του υλικού της έκθεσης καθώς 

και βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να γνωρίσουν και να 

συνειδητοποιήσουν την ιστορία και τις επιτεύξεις των γυναικείων αγώνων και να προβληματισθούν για 

τη θέση της γυναίκας σήμερα , στην Ελλάδα και στον κόσμο.  

 Σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος  έγιναν σημαντικές αλλαγές σε αυτό της Αθήνας ώστε να 

είναι πιο λειτουργικό (η εμψυχώτρια που είχε αναλάβει την υλοποίησή του στην Αθήνα μας το 

παρουσίασε  αρχικά σε σεμινάριο). Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν: η κ. Ρεπούση, η κ. Κογκίδου και ο κ. 

Φούκας (μέλος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας του  ΑΠΘ). 

 Σχετικά με τη δημοσιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, παράλληλα με το έγγραφο που είχε 

σταλεί στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας, ζητήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη να αποσταλεί εκ νέου.   Επίσης, έγινε δημοσιοποίηση από τα social media 

και βγήκε δελτίο τύπου από το ΑΠΘ.   

 Συντάχθηκε ενημερωτική επιστολή από την Ομάδα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος για 

τους /τις εκπαιδευτικούς που θα συνόδευαν τα παιδιά. Η επιστολή στάλθηκε με τη διαμεσολάβηση  του 

Τομέα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  του Ιδρύματος της Βουλής που είχε την επικοινωνία με τα 

σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας.  

 Συντάχθηκαν από την  Ομάδα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος δύο ερωτηματολόγια για 

αξιολόγηση της δράσης: ερωτηματολόγιο για  συνοδούς εκπαιδευτικούς και ερωτηματολόγιο για 

μαθητές/μαθήτριες. Συζητιέται ο τρόπος αξιοποίησης του υλικού. 

 Τα ενδιαφερόμενα σχολεία δήλωσαν συμμετοχή στον τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

Ιδρύματος της Βουλής.  
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 Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών  προγραμμάτων στην Αθήνα γινόταν από εμψυχώτρια, στη 

Θεσσαλονίκη, λόγω έλλειψης χρημάτων,  πραγματοποιήθηκε από φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής. 

Συμμετείχαν 34 φοιτήτριες μετά από σχετική εκπαίδευση  και με την εποπτεία της Επιτροπής Φύλου 

της Παιδαγωγικής και του ΑΠΘ.  

 Η εκπαίδευση/συμβουλευτική των φοιτητριών της Παιδαγωγικής Σχολής έγινε από την κ. Ρεπούση 

(μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της έκθεσης και μέλος της Επιτροπής Φύλου της Παιδαγωγικής  

Σχολής), την Επιτροπή   Φύλου της Παιδαγωγικής Σχολής  και επικουρικά από την  Επιτροπή Φύλου και 

Ισότητας στο Α.Π.Θ.  

 Πραγματοποιήθηκαν 4 σεμινάρια για τις φοιτήτριες στην Παιδαγωγική Σχολή  και ένα τελικό σεμινάριο 

στο Μέγαρο μετά το στήσιμο της έκθεσης. Τις πρώτες μέρες πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων υπήρχε συνήθως κάποιο μέλος της Ομάδας σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ή μέλος των γυναικείων ομάδων της Θεσσαλονίκης στις συναντήσεις των φοιτητριών με 

τα σχολεία  (εποπτικός ρόλος/ανατροφοδότηση). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε τακτική 

επικοινωνία της επιστημονικής ομάδας του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις φοιτήτριες –ηλεκτρονική 

και δια ζώσης.  Στο τέλος του προγράμματος έγινε απολογιστική συνάντηση με τις φοιτήτριες. Το 

συντονισμό της συγκεκριμένης δράσης είχε η κ. Αγκαθίδου, δηλαδή είχε τακτική επικοινωνία με την 

επιστημονική ομάδα του εκπαιδευτικού προγράμματος, τις φοιτήτριες της Παιδαγωγικής Σχολής, 

τις/ους υπεύθυνες/ους του Μεγάρου και του Ιδρύματος της Βουλής καθώς και με τα σχολεία της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος 

 Δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής στις φοιτήτριες και η δυνατότητα εκπόνησης εργασίας σχετικής με τη 

θεματική της έκθεσης σε ορισμένα μαθήματα φύλου της κ. Κογκίδου. 

 Δύο από τις φοιτήτριες που συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά προγράμματα έκαναν μια ανακοίνωση στην 

τελική ημερίδα με θέμα ‘’Συνομιλώντας με το φεμινισμό της Μεταπολίτευσης’’ 

 Υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τους μαθητές /τριες και το 

συνοδευτικό προσωπικό. Επίσης, οι φοιτήτριες που συμμετείχαν εκφράσθηκαν πάρα πολύ θετικά για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και για τα κέρδη που αποκόμισαν σε πολλά επίπεδα. Τέλος, όσα μέλη 

της Επιτροπής παρακολουθήσαμε τη διεξαγωγή ορισμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων πιστοποιούν 

τα παραπάνω. 

 

Φιλικά  

Δήμητρα Κογκίδου  

Πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας της Παιδαγωγικής Σχολής στο ΑΠΘ 
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