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Θέμα: Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα για την άυλη πολιτιστκή κληρονομιά  
ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α Δραπετσώνας  (23/2/23 - 6/4/23). 

 
     Σας ενημερώνουμε ότι η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ/Κ.Ε.ΠΕ.Α Δραπετσώνας (Δρ Στ. 
Τριανταφύλλου, Προϊσταμένη, Θ. Αβδελλή, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Ι. Φώκου, μέλος της 
ΠΟ του ΚΠΕ) σε συνεργασία με τη Δ/νση μας (Υπεύθυνες Σχ. Δραστηριοτήτων) προτίθεται να 
υλοποιήσει το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 20 ωρών για εκπαιδευτικούς 
Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης : «17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης και άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά: η περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια» 
(23/2/23 - 6/4/23).  
 
Η υλοποίησή του για την περίοδο 23/2/2023 – 64/2023 αφορά εκπαιδευτικούς Αθμιας και 
Βθμιας εκπ/σης Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, και Περ/κής Δ/νσης  Ν. Αιγαίου.  

 
    Το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Webex 
και έχει διάρκεια 7 εβδομάδων (20 διδακτικών ωρών). Η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνει 
ηλεκτρονικά βάσει των ωρών παρακολούθησης. 
 
Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση είναι την Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 18. 30 – 20.30. Η 
τελευταία διαδικτυακή συνάντηση είναι την Πέμπτη 6/4/2023 και ώρα 18.30-20.00.  
 
    Θεματολογία του σεμιναρίου: Ενώ είναι αναμφισβήτητη η πρόοδος που έχει σημειωθεί 
παγκόσμια ως προς τη χειραφέτηση των γυναικών, και αδιαφιλονίκητη η κατοχύρωσή της ως 
θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να 
υφίστανται διακρίσεις και βία σε κάθε μέρος του κόσμου, αλλού περισσότερο και αλλού 
λιγότερο. Από τη σκοπιά αυτή, η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για 
ένα βιώσιμο μέλλον και εντάσσεται στην Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ ως ένας από τους 17 Στόχους 
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της Βιώσιμης Ανάπτυξης μαζί με την μείωση των ανισοτήτων, την αξιοπρεπή εργασία, τους 
ισχυρούς θεσμούς, την ποιοτική εκπαίδευση, την μηδενική φτώχεια και πείνα κλπ.  
    Ένα  εξαιρετικά  χρήσιμο  διδακτικό  εργαλείο για  την  προώθηση  της  ισότητας  των  δύο 
φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών    είναι    το    λαϊκό    παραμύθι.   Η  συλλογική  
σοφία που  το  περιβάλλει,  ο συμβολικός  του  λόγος,  το φανταστικό του υπόβαθρο, η   
ανατρεπτική  και αντισυμβατική  δομή του, το  καθιστούν ένα σημαντικό διδακτικό εργαλείο 
για την ανάπτυξη της φαντασίας, την ενίσχυση του προφορικού και γραπτού λόγου, την 
καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Μέσα από τη μορφή των «δυνατών 
γυναικών» που συνεργάζονται και τα καταφέρνουν, οι μαθητές/τριες έρχονται σε επαφή με 
αξίες όπως του αλληλοσεβασμού, της αποδοχής της διαφορετικότητας, της μείωσης των 
ανισοτήτων, της συνεργασίας και της κοινής ευθύνης.  
Το παραμύθι  στο  σχολείο  μπορεί να  μελετηθεί διαθεματικά-διεπιστημονικά  μέσω  
σχεδίων εργασίας,  να  αξιοποιηθεί ως εργαλείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και να 
αποτελέσει ένα εξαιρετικά ελκυστικό πεδίο για την κατανόηση του σύνθετου χαρακτήρα των 
ζητημάτων της αειφορίας και των 17 Στόχων της ΒΑ του ΟΗΕ. 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να το  παρακολουθήσουν μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή έως 23/1/2023 εδώ: https://forms.gle/siNfKiNaJwsQtzf57 
Το ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου επισυνάπτεται. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

 
 
 

Ο Διευθυντής ΔΙΠΕ Ανατ. Αττικής 

 

                                                                                                                Τ.Σ.Υ. 

Δρ. Κωνσταντίνος Παπαχρήστος 

  

https://forms.gle/siNfKiNaJwsQtzf57


Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος  

 

17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: η 

περίπτωση της ισότητας των φύλων μέσα από τα λαϊκά παραμύθια 

(κάθε Πέμπτη από 23/2/2023 έως και 6/4/2023, 18.30-20.30.  

Τελευταία συνάντηση 6/4/23 : 18.30-20.00) 

 

1η συνάντηση: Πέμπτη, 23/2/2023. Εισαγωγή στη στοχοθεσία του επιμορφωτικού 

προγράμματος. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Εισόδου. Κριτήρια επιλογής θέματος 

(Βιώσιμη ανάπτυξη και ισότητα των φύλων, Ισότητα των Φύλων και λαϊκά παραμύθια). 

Άυλη πολιτιστική κληρονομιά. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet. 

 

2η συνάντηση: Πέμπτη, 2/3/2023. Αξιοποίηση λαϊκού πολιτισμού στην εκπαίδευση. Είδη 

προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padllet. 

3η συνάντηση: Πέμπτη, 9/3/2023. Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: 

οι Δεξιότητες του Δημοκρατικού πολίτη. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet. 

4η συνάντηση: Πέμπτη, 16/3/2023. Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα 

στερεότυπα: Ψηφιακές Δεξιότητες (ψηφιακό παιχνίδι/ψηφιακές εφαρμογές). Αφήγηση 

παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet. 

5η συνάντηση: Πέμπτη, 23/3/2023. Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: 

οι δυνατές γυναίκες στην Ιστορία. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet. 

6η συνάντηση: Πέμπτη, 30/3/2023. Λαϊκά παραμύθια που αίρουν τα έμφυλα στερεότυπα: 

η ανάδειξη των αλληλεπιδράσεων των 17 Στόχων της ΒΑ του ΟΗΕ μέσα από την ισότητα 

των φύλων. Αφήγηση παραμυθιού. Δραστηριότητα σε padlet 

7η συνάντηση: Πέμπτη, 6/4/2023. Ανακεφαλαίωση/Ανατροφοδότηση. Αφήγηση 

παραμυθιού. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξόδου/Αξιολόγηση. 
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