
Γιολάντα Φράγκου, CARDET

Υπεύθυνη Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ερευνήτρια

yolanda.frangou@cardet.org

Ο ρόλος του φύλου στα μαθήματα STEM

Girls Into Global STEM

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2016-1-UK01-KA201-024360]

mailto:yolanda.frangou@cardet.org


Ζωγραφίζουμε μαζί . . . 

Ζωγραφίστε ένα επιστήμονα !







Girls Into Global STEM (GIGS)



Τα μαθήματα STEM

Ενθάρρυνση των κοριτσιών να αναπτύξουν 
ενδιαφέρον και αυτοπεποίθηση στα μαθήματα 

STEM, μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και 
θετικών γυναικείων προτύπων.

Σημαντικό έμφυλο χάσμα στο χώρο της
εκπαίδευσης καταγράφεται παγκοσμίως
αναφορικά με τους τομείς των θετικών
επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και
των μαθηματικών (γνωστά στη διεθνή ορολογία
με το αρκτικόλεξο STEM) με επιπτώσεις στην
επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών και
των ανδρών.

S – Science / Επιστήμη

T – Technology / Σχεδιασμός και Τεχνολογία

E – Engineering / Μηχανική

M – Maths / Μαθηματικά



Girls Into Global STEM (GIGS)

www.gigsproject.eu

Περιγραφή: Το φύλο φαίνεται να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην

επαγγελματική σταδιοδρομία και στα μαθήματα STEM, γεγονός που είναι

διεθνώς αναγνωρισμένο από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων, την τριτοβάθμια

εκπαίδευση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το θέμα αρχίζει από τα σχολεία, όπου πολλά κορίτσια λαμβάνουν σημαντικές

αποφάσεις για την επιλογή των μαθημάτων τους, οι οποίες τις αποκλείουν από

την κατεύθυνση των STEM στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ως επακόλουθο

στην μετέπειτα επαγγελματική τους απασχόληση.

Οκτ. 
2019

Σεπτ. 
2016

Ομάδα στόχος: Εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

(και μαθητές)

http://www.gigsproject.eu/


Στόχοι του έργου GIGS

Αύξηση των δυνατοτήτων 
εργοδότησης των νέων 
Ευρωπαίων

Ψηφιακές Δεξιότητες και 
Παγκόσμιες Μεθοδολογίες 
Μάθησης στη διδασκαλία των 
STEM

Ψηφιακό βιβλίο για τις 
προκλήσεις STEM

Ψηφιακή Εκπαίδευση και 
Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης 
στα STEM



Τα STEM και τα κορίτσια

• Οι μελέτες δείχνουν ότι τα κορίτσια
απολαμβάνουν δραστηριότητες STEM, αλλά 4
στα 10 κορίτσια λένε ότι δεν έχουν αρκετές
πρακτικές εμπειρίες.

Τι φαίνεται μέσα από τις έρευνες

• Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου, τα κορίτσια
αρχίζουν να χάνουν το ενδιαφέρον τους για τα
πεδία STEM και να επιλεγούν μαθήματα
διαφορετικού πεδίου.

• Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Microsoft,
τα κορίτσια ανέφεραν έλλειψη γυναικείων
προτύπων σε STEM ως βασικό λόγο για τον
οποίο δεν ακολούθησαν καριέρα στον τομέα



Ισότητα Φύλων



European Commission



Φυλετικές διαφορές στην Εκπαίδευση της Κύπρου

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δεδομένα του 2018 (Μέσος Όρος)

Άντρες Γυναίκες

Ποσοστό (%) Αριθμός Ποσοστό (%) Αριθμός

Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν (25-64)

Κάτω του Λυκείου 18,5 42.181 17,0 41.563
Λύκειο 41,9 95.521 34,6 84.298
Τριτοβάθμια 39,6 90.198 48,4 117.975
Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν (20-24) 

Κάτω του Λυκείου 9,9 2.443 7,2 1.966
Λύκειο 75,4 18.705 47,6 12.933
Τριτοβάθμια 14,7 3.646 45,2 12.302
Το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν (30-34) 

Κάτω του Λυκείου 14,6 4.822 11,2 4.040
Λύκειο 36,2 12.000 24,4 8.814
Τριτοβάθμια 49,2 16.305 64,4 23.254
Συμμετοχή στην Εκπαίδευση

Πρόωρη αποχώρηση από την 

εκπαίδευση και επιμόρφωση

(18-24)
9,9 3.035 6,0 2.027



Επιλογές ανά κλάδο σπουδών

Οι Κύπριοι μαθητές στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανά κλάδο σπουδών και φύλο

Φύλο Τομέας Σπουδών

Τεχνικός / 

Επαγγελματικός

Ανθρωπιστικός Φυσικο-

μαθηματικός

Οικονομικός Εμπορικός Ενιαίο 

Λύκειο

Άντρες 3.663 47 18 183 9 11.058

Γυναίκες 1.022 53 6 111 4 13.419

Έκθεση «Στατιστική της Εκπαίδευσης - 2014/2015» της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας



Ανδροκρατούμενα επαγγέλματα

Επάγγελμα Άντρες Γυναίκες

Κατασκευές 19.325 2.662

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση 17.382 11.718

Βιομηχανία 16.555 6.947

Μεταφορά και Αποθήκευση 11.277 4.427

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία 5.799 1.600

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού 2.063 626

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και 

Δραστηριότητες Εξυγίανσης 
2.313 161

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 2.232 844



Γυναικοκρατούμενα επαγγέλματα

Επάγγελμα Γυναίκες Άντρες

Εκπαίδευση 18.227 6.210

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες 14.463 10.297

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική 

Μέριμνα
12.961 6.122

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες 12.317 6.072

Δραστηριότητες Νοικοκυριών 369 0



Απασχόληση γυναικών κατά επάγγελμα

Στατιστική υπηρεσία, Η Γυναίκα στην Κύπρο σε Αριθμούς (2017)



Οι γυναίκες στον επιστημονικό τομέα

• Η σύνδεση του γυναικείου φύλου με τον
επιστημονικό τομέα χαρακτηρίζεται από τη
θέση της γυναίκας στην εκάστοτε κοινωνία
ανά τους αιώνες και τις προκαταλήψεις που
υπήρχαν προς το πρόσωπό τους.

http://www.alterthess.gr/content/gynaikes-sta-epistimonika-pedia-stem-mathimatika-fysikes-epistimes-mihaniki-tehnologies-i

• Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες, οικογένεια,
εκπαίδευση, αλλά και η παραδοσιακή
πεποίθηση ότι οι θετικές επιστήμες
αποτελούν «αντρικό πεδίο» εξωθούσαν
μεγάλα ποσοστά γυναικών στις πιο
θεωρητικές σπουδές.

http://www.alterthess.gr/content/gynaikes-sta-epistimonika-pedia-stem-mathimatika-fysikes-epistimes-mihaniki-tehnologies-i


Εμπόδια για τις γυναίκες στις θετικές επιστήμες

• Οι κοινωνικές διακρίσεις με βάση το φύλο και
η πατριαρχική κουλτούρα, μπορεί να
αναγκάσουν τις γυναίκες να αισθάνονται
στασιμότητα στην καριέρα τους και ως
επακόλουθο πολλές από αυτές πιθανόν να
εγκαταλείψουν τελικά την ακαδημαϊκή τους
πορεία / θέση.

• Η έλλειψη γυναικών σε ρόλους προτύπων και
ακαδημαϊκών συμβούλων.

• Τα στερεότυπα που αφορούν τα φύλα.

• Tο μη ευνοϊκό περιβάλλον προς την
δημιουργία οικογένειας.



Παγκόσμια Εκπαίδευση και

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης



Παγκόσμια Εκπαίδευση

• Παγκόσμια εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση
που ανοίγει τα μάτια και το μυαλό των
ανθρώπων στις πραγματικότητες του κόσμου
και τους ενθαρρύνει να διεκδικήσουν ένα
κόσμο πιο δίκαιο, κόσμο ισότητας και
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους.

• H Παγκόσμια Εκπαίδευση ενθαρρύνει την
κριτική σκέψη απέναντι στις στάσεις και τις
συμπεριφορές των ανθρώπων για τον κόσμο
γύρω μας.

• Η Παγκόσμια Εκπαίδευση δεν διδάσκει
συγκεκριμένα θέματα ή απόψεις. Δίνει την
δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να
προσεγγίσουν τον εαυτό τους και το
περιβάλλον τους σε αυτό τον
παγκοσμιοποιημένο κόσμο με ανοιχτό και
κριτικό πνεύμα, σχηματίζοντας και ενεργά
υποστηρίζοντας τις προσωπικές τους απόψεις.



Από τους Αναπτυξιακούς Στόχους Χιλιετίας στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης
Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (MDGs)



Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πρόκειται για την υιοθέτηση 17 Στόχων, γνωστοί ως  
«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης», οι οποίοι εκφράζουν 

τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια 
προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες 

οι χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.

• Το Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έλαβε
μία απόφαση που θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μία ιστορική συμφωνία.

• Περισσότεροι από 150 ηγέτες που
εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της
ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν
να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν
κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες.

• Οι ΣΒΑ θα υλοποιηθούν από το 2015 έως το
2030.

https://3blmedia.com/News/How-Dell-Considering-Use-UN-Sustainable-

Development-Goals-Framework-Move-Business-Forward

https://3blmedia.com/News/How-Dell-Considering-Use-UN-Sustainable-Development-Goals-Framework-Move-Business-Forward




Τι είναι οι «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης»;





«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και Μαθητικά Συνέδρια 2016-2018

Στόχος 1:

Μηδενική Φτώχεια

Ο μισός πληθυσμός στον κόσμο ζει σε 
επίπεδα φτώχειας!

Ωστόσο, όλοι έχουν το δικαίωμα 
να ευημερούν.



«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και Μαθητικά Συνέδρια 2016-2018

Στόχος 3:

Καλή υγεία και ευημερία

Τι σημαίνει στην 
πραγματικότητα 

αυτό… ;

Καλή υγεία και ευημερία… ; - Υγεία μητέρας 
και παιδιού

- Προστασία από 
HIV/AIDS, 

ελονοσία και 
άλλες ασθένειες



«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και Μαθητικά Συνέδρια 2016-2018

Στόχος 5:

Φυλετική Ισότητα

Πολλές γυναίκες και κορίτσια παγκοσμίως
ζουν σε μειονεκτικές θέσεις! 

Εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων 
της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής βίας και κάθε άλλου είδους εκμετάλλευσης.



«Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» και Μαθητικά Συνέδρια 2016-2018

Στόχος 10:

Μείωση Ανισοτήτων

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων μας 
πρέπει να προστατεύονται!

Μειώνουμε την 
ανισότητα εντός και 
μεταξύ των χωρών Διασφάλιση των ισότιμων ευκαιριών και 

μείωση των αποτελεσμάτων των ανισοτήτων



Φυλετική Ισότητα

videos/3. The Girl Effect.mp4
videos/3. The Girl Effect.mp4


Ε-books

Ηλεκτρονικά Βιβλία





Φτιάχνουμε το δικό μας 
ηλεκτρονικό βιβλίο



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

Ανοίγουμε την εφαρμογή Canva



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

Ανοίγουμε την εφαρμογή Canva



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

Επιλέγουμε 

«Όλες οι κατηγορίες»



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

Επιλέγουμε 

«Λεύκωμα»



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

• Πατήστε κάπου στη σελίδα 
για να αρχίσετε την 
επεξεργασία.

• Πατήστε το + για να 
προσθέσετε κείμενο, εικόνα, 
σχήματα ή νέα σελίδα



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

• Όταν πατήσετε + θα 
εμφανιστούν τα σχετικά 
εικονίδια για κείμενο, εικόνα, 
σχήματα ή νέα σελίδα.

• Για να κλείσετε τις επιλογές 
αυτές πατήστε x.

• Για να πάτε πίσω πατήστε το 
βελάκι πάνω αριστερά.



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

• Επιλέξτε το είδος του 
κειμένου που θέλετε να 
προσθέσετε.



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

• Επιλέξτε την εικόνα που 
θέλετε να προσθέσετε.



Οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου

• Προσθέστε νέα σελίδα και 
επαναλάβετε τη διαδικασία. 



Διεθνές Συνέδριο GIGS



Διεθνές Συνέδριο GIGS

www.gigsproject.eu

Είδος εκπαίδευσης: Διήμερο Συνέδριο για 50 

εκπαιδευτικούς (στη Λευκωσία)

Μαθησιακοί στόχοι: Με το συνέδριο, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να:

1. Βελτιώσουν τις παιδαγωγικές τους προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των STEM

2. Διαμορφώσουν απόψεις σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και την 

εφαρμογή τους στα μαθήματα STEM

3. Αναπτύξουν δεξιότητες κατασκευής και χρήσης ψηφιακών βιβλίων (e-Books) 

Δομή περιεχομένου: Το συνέδριο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Επιστημονικές παρουσιάσεις από επίσημους προσκεκλημένους και ομιλητές 

από Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης

2. Συζητήσεις στην ολομέλεια

3. Συμμετοχή σε δραστηριότητες εργαστηριακού χαρακτήρα πάνω στα θέματα των 

μαθημάτων STEM και των ψηφιακών βιβλίων (e-Books) 

Χρόνος: 16 Μαΐου 2019 (9:00 – 16:00) 

& 17 Μαΐου 2019 (9:00 – 16:00)

http://www.gigsproject.eu/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!


