
ΕγχΕιριδιο βιωματικων παρΕμβασΕων 
στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σε δύο διδακτικές ώρες



Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε μέσα από τις δράσεις 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της έμφυλης βίας και των 
διακρίσεων που πραγματοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών 
σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Σερρών.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών 
είναι μέρος του πανελληνίου δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

Λειτουργεί στο Δήμο Σερρών από τις 18/06/2013 στα πλαίσια 
υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών και για την 
Καταπολέμηση της Βίας- Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Άξονα 
Προτεραιότητας 08» (Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013») 
και σε συνέχεια από τις 19/12/2015 στα πλαίσια υλοποίησης της 

Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών 
Θυμάτων Βίας στο Δήμο Σερρών» 

(Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»).

συγγραφική ομάδα:
Μερτζιάνη Ειρήνη

Ξενάκης Δημήτρης
Ζγέρα Νάντια

Κούκου Αντωνία

Επιμέλεια: Μερτζιάνη Ειρήνη

ΣΕρρΕΣ 2018



Περιεχόμενα
Προλογικά Σημειώματα     2

Εισαγωγικά      6
Στόχοι παρεμβάσεων     7
Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων    8

1. Εισαγωγικές - Δέσιμο Ομάδας   9
1.1 Εναλλάξ      10
1.2 Ποιόν να συστήσω;     11 
1.3 Πώς πήρα το όνομά μου    12

2. Πληροφόρηση - Ευαισθητοποίηση   14
2.1 Συμφωνώ - Διαφωνώ    15
2.2 Ψηφίζουμε και συζητάμε για τα δικαιώματα  17  
2.3 Φύση ή Μάθηση;     20
2.4 «Ορκισμένες παρθένες»    22

3. Συνειδητοποίηση - Ενεργοποίηση   24
3.1 Ο εξωγήινος     25
3.2 Η ταινία      27
3.3 Πώς μου φαίνεται;     29 
3.4 Τα πλεονεκτήματα     32  
3.5 Οι συνεντεύξεις     35
3.6 Ο baby sitter     37
3.7 Η έξοδος      39
3.8 Οι άνισες ευκαιρίες     41

4. Κλείσιμο - Αποχαιρετισμός    44
4.1 Τι κρατώ;      45
4.2 Το δώρο      46  



2

προλογικά 
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προλογικά προλογικά προλογικά 



 Δήμος Σερρών ανέλαβε τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρο Γυναικών, αναγνωρί-
ζοντας τη σημασία της εξειδικευμένης παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν την ισό-
τητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του 

Δήμου Σερρών εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτι-
σμού του Δήμου και αποτελεί μέρος του Εθνικού Δικτύου Δομών για την εξάλειψη της βίας κατά 
των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
κοινωνικής, ψυχολογικής, νομικής στήριξης και εργασιακή συμβουλευτική σε γυναίκες που έχουν 
υποστεί ή υφίστανται οποιαδήποτε μορφή βίας ή και άλλων έμφυλων διακρίσεων. Ταυτόχρονα, 
μέσα από πολύπλευρες δράσεις επιδιώκει την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέμα-
τα έμφυλων διακρίσεων και ισότητας. 

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η παρουσία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Σερ-
ρών υπήρξε συνεχής κατά την 5ετή λειτουργία του, μέσα από την καλή συνεργασία με τοπικούς 
φορείς της εκπαίδευσης. Από αυτήν την εμπειρία των δράσεων στην πόλη και το νομό Σερρών 
προέκυψε ο συγκεκριμένος οδηγός, ο οποίος είναι δυνατό να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην 
ανάδειξη και αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια 
καλλιέργειας ουσιαστικής ισότητας των φύλων μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

δημήτριος μερετο δης
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, Εντεταλμένος για Θέματα Ισότητας των Φύλων 
και Επικεφαλής του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών
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Το ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων αλλά και της βίας κατά των γυναικών, αφορά την εκπαί-
δευση και βρίσκεται στον πυρήνα της παιδείας μας, καθώς συνδέεται με την ποιότητα της 
δημοκρατίας μας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό και τέτοια πε-

δία δράσης πρέπει να ενταχθούν σε έναν γενικότερο προβληματισμό στο επίκεντρο του οποίου 
θα βρίσκονται οι έννοιες των δικαιωμάτων, της ισότητας και της ειρήνης. Η υλοποίηση δράσεων 
που θα ευαισθητοποιούν τους μαθητές ως προς αυτά τα ζητήματα είναι απαραίτητες και πρέ-
πει να αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχεδίου για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. Το σχέδιο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές και διορθώσεις στα αναλυτικά 
προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, στα σχολικά εγχειρίδια αλλά και στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα των σχολείων. Το θέμα των έμφυλων διακρίσεων δεν αποτελεί ένα ακόμη γνωστικό 
πεδίο, αλλά μια στρατηγική που είναι σημαντικό να επηρεάσει όλες τις διαδικασίες και όλες τις εκ-
φάνσεις της σχολικής ζωής. Συγχαίρουμε, λοιπόν, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου 
Σερρών για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες του, για την εξαιρετική συνεργασία των στελεχών του με 
τις τοπικές δομές εκπαίδευσης, αλλά και το όραμά τους για ένα σχολείο απαλλαγμένο από φυ-
λετικά στερεότυπα που θα υπηρετεί τις αρχές της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της ισότητας. 
Είμαι σίγουρος ότι ο Οδηγός αυτός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο που θα καθοδηγήσει 
κάθε εμπνευσμένο εκπαιδευτικό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης κάθε λογής διακρίσεων 
στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Ιωάννης Πούλιος
Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Η πρώτη επαφή του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Σερρών στο χώρο της εκπαίδευσης 
έγινε σε συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
Σερρών. Πραγματοποιήθηκαν βιωματικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε ομάδες μαθητρι-

ών και μαθητών των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με στόχο 
την κατανόηση της κοινωνικής οπτικής του φύλου, του κοινωνικού ρόλου γυναικών και αντρών, 
των στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων και την ανάδειξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για την 
καλλιέργεια της αυτογνωσίας του ατόμου, πρωταρχικό βήμα στην διαδικασία του επαγγελματι-
κού προσανατολισμού. 

Η συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων υπήρξε άριστη, η ανταπόκριση των σχολείων για την 
υλοποίηση των δράσεων ήταν θερμή, οι παρεμβάσεις ενθάρρυναν τον υγιή προβληματισμό 
ενώ η ανατροφοδότηση από μαθήτριες, μαθητές και εκπαιδευτικούς ήταν πολύ θετική. Ευχής 
έργο η δράση να αποτελέσει αρχή για τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων δράσεων σχετικών με το 
φύλο στην εκπαίδευση. 

Βίκυ Δινάκη και Φωτεινή Δομουχτσή
Πρώην Υπεύθυνες Σ.Ε.Π. στο ΚΕ.ΣΥ.Π. Σερρών
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H αντιμετώπιση και η πρόληψη των έμφυλων διακρίσεων, των έμφυλων στερεοτύπων και 
της έμφυλης βίας ενισχύθηκε σημαντικά σε τοπικό επίπεδο μέσα από την ίδρυση και λει-
τουργία του Εθνικού Δικτύου Δομών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών της Γε-

νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, που αποτελείται από Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες 
Γυναικών, καθώς και την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900. Στις Σέρρες, το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών Δήμου Σερρών λειτουργεί από τον Ιούνιο 2013 παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε γυναίκες και πραγματοποιώντας πολύπλευρες δράσεις ευαισθητοποίησης στην τοπική κοι-
νωνία. Μια από αυτές είναι και η υλοποίηση βιωματικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση. 

Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 
στα πλαίσια βιωματικών παρεμβάσεων στην εκπαίδευση που υλοποίησε το Κέντρο Συμβουλευτι-
κής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών, από το σχολικό έτος 2013- 2014, έως το σχολικό έτος 
2017-2018, σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Σερρών. Οι δραστηριότητες που καταγράφονται απο-
τελούν μια πρόταση προς τους/ις συντονιστές/τριες ανάλογων παρεμβάσεων μέσα από την 
εμπειρία των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου. Η καταγραφή τους θα μπορούσε να είναι 
μία ανασκόπηση, ή ένας απολογισμός των βιωματικών παρεμβάσεων, στα 5 χρόνια λειτουργίας 
της δομής, όπου παρατίθεται η δυνατότητα πραγματοποίησης δομημένης παρέμβασης σε μια 
συνάντηση των δύο διδακτικών ωρών. Όπως σε κάθε περίπτωση, οι προτάσεις αυτές υποστηρί-
χτηκαν και γίνονται από τη θέση, το χώρο, το χρόνο, τις συνεργασίες, το θεσμικό και κοινωνικό 
πλαίσιο και τις εσωτερικές δυναμικές των συντονιστών/τριων. Οι προτάσεις αυτές πιστεύουμε 
ότι μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήρια σκέψης και δημιουργικότητας σε όσους/ες δύνανται 
να ασχοληθούν με το ζήτημα του φύλου στην εκπαίδευση. Ευχαριστούμε όλους/ες όσους/ες 
συνεργάστηκαν και βοήθησαν για την υλοποίηση των δράσεων και τη δημιουργία του παρό-
ντος εγχειριδίου, με την ελπίδα για τη δυνατότητα δράσεων στο άμεσο μέλλον, μέσω ενός πιο 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού, σε πανελλήνιο επίπεδο, για την προώθηση των δικαιωμάτων και 
της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.

Ειρήνη Μερτζιάνη, 
Ψυχολόγος, Μa στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων
Επιστημονικά υπεύθυνη των δράσεων στην εκπαίδευση

Δημήτρης Ξενάκης
Κοινωνιολόγος

Νάντια Ζγέρα
Νομικός

Αντωνία Κούκου
Κοινωνική Λειτουργός

Στελέχη του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Σερρών
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παρακάτ  παρατ ενται πληροφορ ες 
για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιή ηκαν

εματικά πεδ α: Ισότητα και διαφυλικές σχέσεις - έμφυλες ταυτότητες 
βα μ δες εκπα δευσης: ΣΤ  Δημοτικού, Γ  Γυμνασίου, Α  Λυκείου 
διάρκεια του προγράμματος: Δύο διδακτικές ώρες 
πρ τοβά μια Εκπα δευση: Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης. 
δευτεροβά μια Εκπα δευση: Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής 
Υγείας, της θεματικής εβδομάδας και με ανεξάρτητες στοχευμένες παρεμβάσεις.
τ πος υλοπο ησης: Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Σερρών

στ οι παρεμβάσε ν1

1. ι παρακάτω στόχοι είναι δυνατόν να επιτευχθούν πληρέστερα με μία πιο συστηματική και σε βάθος χρόνου εργασία. 

σε επ πεδο γνώσε ν: 

ι μαθητές/τριες να κατανο-
ήσουν τους τρόπους με τους 
οποίους δομούνται οι έμφυ-
λες ταυτότητες, να αναγνωρί-
σουν τις παγκόσμιες κοινωνι-
κές αλλαγές που συνδέονται 
με τη μεταβολή των έμφυλων 
ταυτοτήτων, να συνειδητοποι-
ήσουν δικές τους προσδοκίες 
σε σχέση με τους ρόλους και 
την (κοινωνική) θέση των δύο 
φύλων, να προσδιορίσουν την 
επίδραση των στερεοτύπων και 
των κοινωνικών ρόλων των δύο 
φύλων στην παραβίαση δικαι-
ωμάτων.

σε επ πεδο δεξιοτήτ ν: 

ι μαθητές/τριες να είναι σε 
θέση να αναπτύξουν κοινωνι-
κές και οργανωτικές δεξιότητες 
μέσω των βιωματικών δραστη-
ριοτήτων, να εντοπίζουν τις 
πηγές διαμόρφωσης στερεο-
τύπων και νορμών σε σχέση 
με τα φύλα, να διαχειρίζονται 
καταστάσεις και συγκρούσεις 
που αφορούν παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
σχετίζονται με το φύλο.

σε επ πεδο στάσε ν και αξιών: 

ι μαθητές/τριες να είναι σε 
θέση να αποκτήσουν μια στά-
ση ζωής που θα προσδιορί-
ζεται από την ισότητα των φύ-
λων και την ανάπτυξη ισότιμων 
σχέσεων, να αντιμετωπίζουν τα 
έμφυλα στερεότυπα και να υπε-
ρασπίζονται  τα ανθρώπινα δι-
καιώματα σε σχέση με το φύλο. 



Παρακάτω παρατίθενται οι αναλυτικές περιγραφές δραστηριοτήτων των βιωματικών παρεμβάσεων 
για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που δημιουργήθηκαν από τα στελέχη του 
Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Σερρών. Σε κάθε τμήμα περιλαμβάνονται διαφορετικές ακο-
λουθίες δραστηριοτήτων που είναι δυνατό να συνδυαστούν, ανάλογα με τον/την συντονιστή/τρια της 
παρέμβασης και των αναγκών της ομάδας.

αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτ ν

Επεξηγήσεις:

Σημείωση που αφορά στη χρησιμότητα της δραστηριότητας σε σχέση με τους σκο-
πούς της παρέμβασης  μέσα από την εφαρμογή της.

Σημείωση που αφορά στην ανταπόκριση των μαθητών τριων στη δραστηριότητα  
μέσα από την εφαρμογή της.

Σημείωση που αφορά σε προτάσεις προς τον την συντονιστή τρια για τον τρόπο 
χρήσης της δραστηριότητας.
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10

1.1 Εναλλάξ
Βαθμίδα εκπαίδευσης Α/θμια & Β/θμια
Διάρκεια 20’
Στόχοι  Η γνωριμία των μαθητών/τριών με τους/ις συντονιστές/τριες 

    αλλά και μεταξύ τους. 
 Η δημιουργία φιλικού κλίματος.
 H δέσμευση των μελών στη διαδικασία που θα ακολουθήσει.
 H ανάδειξη των κοινών σημείων μεταξύ των φύλων.

Μέσα/Υλικά Καρέκλες τοποθετημένες σε κυκλική διάταξη.

Οδηγίες
Συστηνόμαστε ως συντονιστές/τριες συστηνόμαστε και παρουσιάζουμε σύντομα τον φορέα 
μας και τις υπηρεσίες που παρέχει. Κατόπιν αναφέρουμε το είδος της παρέμβασης που θα ακο-
λουθήσει που θα εστιάζεται σε προβληματισμούς σε σχέση με τα δύο φύλα, τους άντρες και τις 
γυναίκες και τις σχέσεις μεταξύ τους, μέσα από τη δική τους συμμετοχή για την οποία ενθαρρύ-
νονται και όχι μέσα από εισήγηση. Ζητάμε από τους/τις  μαθητές/τριες να καθίσουν σε κύκλο 
εναλλάξ αγόρι-κορίτσι. Τους/τις καλούμε να συστήσουν τον/την διπλανό/ή τους στην ομήγυρη, 
αναφέροντας παράλληλα και ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν με αυτόν/ήν.

Συζήτηση
 Πώς καταλαβαίνετε ότι ένα κορίτσι είναι κορίτσι και ένα αγόρι είναι αγόρι;
 Πώς σας φάνηκε το να λέτε ένα κοινό χαρακτηριστικό 
    με ένα άτομο του άλλου φύλου;
 Είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να έχετε κοινά στοιχεία;
 Υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα ενδιαφέροντα; Γιατί;



Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει τη γνωριμία με την εισαγωγή στην έννοια του φύλου, 
με την οποία θα ασχοληθούμε στην παρέμβαση.

Οι μαθητές/τριες, ιδίως σε τμήματα της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να δυ-
σκολεύονται αρχικά στον εντοπισμό κοινών στοιχείων με άτομα του άλλου φύλου. Για 
το λόγο αυτό, είναι χρήσιμο ο/η συντονιστής/τρια να ξεκινήσει συστήνοντας τον εαυ-
τό του/της. Οι μαθητές/τριες εκπλήσσονται από νέες πληροφορίες και διασκεδάζουν 
μέσα από τη δραστηριότητα δημιουργώντας ένα πιο ζεστό κλίμα.

Ο/η συντονιστής/τρια προτείνεται να ξεκινήσει δίνοντας παράδειγμα αναφορικά με την 
εξωτερική εμφάνιση ή να ζητήσει να επικεντρωθούν στα κοινά ενδιαφέροντα και τις 
δραστηριότητες.
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1.2 Ποιόν να συστήσω; 
Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 15’
Στόχοι  Η γνωριμία των μαθητών/τριών με τους/ις συντονιστές/τριες 

   αλλά και μεταξύ τους. 
 Η δημιουργία φιλικού κλίματος.
 H δέσμευση των μελών στη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

Μέσα/Υλικά Καρέκλες τοποθετημένες σε κυκλική διάταξη.

Οδηγίες 
Συστηνόμαστε ως συντονιστές/τριες και παρουσιάζουμε σύντομα τον φορέα μας και τις υπη-
ρεσίες που παρέχει. Κατόπιν αναφέρουμε το είδος της παρέμβασης που θα ακολουθήσει που 
θα εστιάζεται σε προβληματισμούς σε σχέση με τα δύο φύλα, τους άντρες και τις γυναίκες και 
τις σχέσεις μεταξύ τους, μέσα από τη δική τους συμμετοχή για την οποία ενθαρρύνονται και όχι 
μέσα από εισήγηση. Ζητάμε από τους/ τις μαθητές/τριες να μετακινήσουν τις καρέκλες σε κύκλο, 
έτσι ώστε να υπάρχει επαφή όλων με όλους, καθώς και να δίνεται η έννοια της συνέχειας και της 
ισότητας στην ομάδα. Καλούμε τους/ις μαθητές/τριες να επιλέξει ο/η καθένας/μια να συστήσει 
όποιον/α θέλει, λέγοντας λίγα λόγια για αυτόν/ην. 

Συζήτηση
 Πώς σας φάνηκε η διαδικασία;
 Πώς και επιλέγατε άτομα του ίδιου φύλου να παρουσιάσετε;
 Παρατηρήσατε κοινά ενδιαφέροντα;
 Υπάρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα ενδιαφέροντα; Γιατί



Η δραστηριότητα αυτή μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από τον/την συντονιστή/τρια 
για τη σύνδεση με την έννοια φύλο, μέσα από την παρατήρηση και τη συζήτηση 

Οι μαθητές/τριες συνήθως επιλέγουν να παρουσιάσουν κάποιο ομόφυλο άτομο, 
στοιχείο που είναι σημαντικό να σχολιαστεί από τον/την συντονιστή/στρια και να απο-
τελέσει αντικείμενο συζήτησης. Οι μαθητές/τριες εκπλήσσονται από νέες πληροφορίες 
και διασκεδάζουν μέσα από τη δραστηριότητα δημιουργώντας ένα πιο ζεστό κλίμα.
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1.3 Πώς πήρα το όνοµά µου 
βα μ δα εκπα δευσης Β/θμια
διάρκεια 20
στ οι  γνωριμία των μαθητών/τριών με τους/ις συντονιστές/τριες, αλλά και 

μεταξύ τους. 
 δημιουργία φιλικού κλίματος.
 δέσμευση των μελών στη διαδικασία που θα ακολουθήσει.
 εισαγωγή της ομάδας στα έμφυλα στερεότυπα στις παραδόσεις και στο 

θεσμικό πλαίσιο.
μέσα Υλικά Καρέκλες τοποθετημένες σε κυκλική διάταξη, μαρκαδόροι, πίνακας.

οδηγ ες
Συστηνόμαστε ως συντονιστές/τριες και παρουσιάζουμε σύντομα τον φορέα μας και τις υπηρε-
σίες που παρέχει. Κατόπιν αναφέρουμε το είδος της παρέμβασης που θα ακολουθήσει που θα 
εστιάζεται σε προβληματισμούς σε σχέση με τα δύο φύλα, τους άντρες και τις γυναίκες και τις 
σχέσεις μεταξύ τους, μέσα από τη δική τους συμμετοχή για την οποία ενθαρρύνονται και όχι μέσα 
από εισήγηση. Ζητάμε από τους/τις  μαθητές/τριες να καθίσουν σε κύκλο και τους/τις καλούμε 
να συστηθούν αναφέροντας το μικρό τους όνομα καθώς και από ποιο πρόσωπο/ συγγενή 
ή με ποιο τρόπο τους αποδόθηκε (π.χ. παππού/γιαγιά από τη μητρική/πατρική γραμμή). /  
συντονιστής/τρια καταγράφει τα ονόματα στον πίνακα, γράφοντας δίπλα σε κάθε όνομα ένα 
«Π» ή ένα «Μ» ανάλογα αν αυτό προέκυψε από συγγενή της πατρικής ή μητρικής οικογένειας, ή 
τίποτα αν το όνομα αποδόθηκε από επιλογή των γονέων ή με άλλο τρόπο. Ακολουθεί συζήτηση 
ανάλογα με τα αποτελέσματα και γίνεται αναφορά στην παράδοση κατά την οποία είθισται τα 
πρώτα παιδιά της οικογένειας να παίρνουν το όνομά τους από τους γονείς του πατέρα και ιδίως 
από τον πατέρα του τελευταίου. 

συ ήτηση
Πώς παίρνουν τα παιδιά το επώνυμό τους
Τι σχέση έχει το φύλο στην επιλογή ονόματος και επιθέτου του παιδιού
Τα παραπάνω καθορίζονται με φυσικό/βιολογικό ή κοινωνικό τρόπο
Τι ξέρετε για τη νομοθεσία σχετικά με το πώς δίνεται το επίθετο στα παιδιά 

σήμερα
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Η δραστηριότητα αυτή συνδυάζει τις δύο βασικές ταυτότητες του ανθρώπου  το όνο-
μα και το φύλο  περνώντας από τη μία στην άλλη  που είναι και το θέμα της παρέμβα-
σης.

Οι μαθητές τριες στην πλειο ηφία τους  τόσο εντός της πόλης όσο και στην υπόλοι-
πη περιφερειακή ενότητα  παρατηρήθηκε ότι είχαν αποκτήσει το όνομά τους από τον 
παππού ή τη γιαγιά της πατρικής γραμμής  επιβεβαιώνοντας την παράδοση  αν και 
η δραστηριότητα σχεδιάστηκε με τη σκέ η ότι η παράδοση της απόδοσης ονόματος 
από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα έχει ατονήσει. 

σημε ση: 
Στις εισαγωγικές δραστηριότητες δεν ασχοληθήκαμε με το συμβόλαιο της ομάδας, καθώς διαπιστώ-
θηκε ότι υπήρχε ήδη αναρτημένο σχεδόν σε κάθε σχολική τάξη οποιασδήποτε βαθμίδας και τα παιδιά 
ήταν ήδη εξοικειωμένα με αυτό. Αρκούσε αρχικά ο εντοπισμός και η επισήμανση αυτού, καθώς και η 
επίκλησή του, όταν χρειάζονταν, στη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

1313
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 πληροφ ρηση - 
    Ευαισ ητοπο ηση

 πληροφ ρηση -  πληροφ ρηση -  πληροφ ρηση -  πληροφ ρηση -  πληροφ ρηση - 
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2.1 Συµφωνώ - ∆ιαφωνώ 

βα μ δα εκπα δευσης Α/θμια
διάρκεια 35
στ οι   γνωριμία και η κατανόηση της έννοιας «στερεότυπο».

  ανάδειξη των θέσεων των μαθητών/τριών σε σχέση με τα έμφυλα στε-
ρεότυπα και την κοινωνική πραγματικότητα. 

μέσα Υλικά Μια λευκή καρτέλα και δυο καρτέλες διαφορετικού χρώματος που θα αντι-
στοιχούν με τις θέσεις «Συμφωνώ» και «Διαφωνώ». Τέσσερα χαρτόνια που 
θα αναγράφουν τις προτάσεις που παρατίθενται παρακάτω.

οδηγ ες 
ωρίζουμε το πάτωμα της αίθουσας στα δύο τοποθετώντας δύο καρτέλες διαφορετικού χρώμα-

τος σε κάθε πλευρά και μια λευκή στη μέση.  μια πλευρά αντιστοιχεί στο «Συμφωνώ» και η άλλη 
στο «Διαφωνώ». Εμφανίζουμε χαρτόνια με τις παρακάτω προτάσεις και τα αναρτούμε στον πίνα-
κα σταδιακά. Μετά από κάθε πρόταση, εάν οι μαθητές/τριες συμφωνούν με το περιεχόμενό της 
θα μετακινούνται προς την πλευρά της αίθουσας που αντιστοιχεί στο «Συμφωνώ». Αντιστοίχως 
για το «Διαφωνώ». Αν δε διαφωνούν αλλά ούτε συμφωνούν θα στέκονται στη μέση.

προτάσεις:
 Τα κορίτσια πρέπει να φροντίζουν την εξωτερική τους εμφάνιση περισσότερο από τα αγόρια.
 Το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι για τα αγόρια και όχι για τα κορίτσια.
 να αγόρι που σφουγγαρίζει και πλένει τα πιάτα δεν είναι «αληθινός άντρας».
 Τα κορίτσια κλαίνε πιο εύκολα.

Η δραστηριότητα προσαρμόστηκε από το εγχειρίδιο   γχειρίδιο εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα για παιδιά  δραστηριότητα με τίτλο α αγόρια δεν κλαίνε  σελ. . ύπρος  .
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Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιεί τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν τις απόψεις 
τους μέσω της κίνησης. 

Οι μαθητές/τριες καταλήγουν συνήθως στο συμπέρασμα ότι κορίτσια και αγόρια 
έχουν την ίδια ανάγκη να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, καταρρίπτοντας το μύθο 
ότι οι γυναίκες είναι πιο «ευαίσθητες». 

Ο/η συντονιστής/τρια μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση σε σχέση με τη σημασία της 
επικοινωνίας και έκφρασης των σκέψεων και συναισθημάτων, δημιουργώντας και μια 
νοηματική γέφυρα για επόμενη δραστηριότητα που θα μπορούσε να αφορά την επι-
κοινωνία μεταξύ των δύο φύλων (βλ. δραστηριότητα 3.1.).

Συζήτηση
Παρατηρούμε τη διάταξη των μαθητών/τριών στο χώρο και κάνουμε ερωτήσεις.
 Πώς και επιλέξατε αυτή την απάντηση;
 Τι παρατηρείτε να συμβαίνει στον κόσμο;
 Συμφωνείτε με αυτό;

Καταλήγουμε στην έννοια «στερεότυπο».

Με αφορμή την τελευταία πρόταση συζητάμε για την στερεοτυπική φράση 
«Οι άντρες δε κλαίνε». Θέτουμε την ερώτηση:
 Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να κλαίνε;

Συζητάμε για το δικαίωμα των ανθρώπων να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και 
πώς τα στερεότυπα μπορεί να στέκονται εμπόδια σε αυτό.
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Βαθμίδα εκπαίδευσης Α/θμια
Διάρκεια 35’
Στόχοι  Η ανάδειξη των θέσεων των μαθητών/τριών αναφορικά με τα έμφυλα 

στερεότυπα.
 Η κατανόηση της έννοιας «δικαίωμα»» στην ισότητα των φύλων.
 Η γνωριμία και η κατανόηση της έννοιας «στερεότυπο φύλου» και η σύν-
δεσή της με την καθημερινότητα.

Μέσα/Υλικά Ένα άσπρο, ένα ροζ και ένα γαλάζιο κουτί με σχισμή που θα χρησιμοποιη-
θούν ως κάλπες και θα αναγράφουν αντίστοιχα, «άντρες- γυναίκες», «γυναί-
κες», «άντρες», Τρία χαρτιά για τον/την κάθε μαθητή/τρια που θα αναγράφει 
το κάθε ένα μια από τις παρακάτω προτάσεις. Μαρκαδόρο και πίνακα για 
την καταγραφή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Οδηγίες 
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να ψηφίσουν για τα χαρακτηριστικά γυναικών- ανδρών με τη 
βοήθεια 3 προτάσεων:
1. αλλάζει τις πάνες του μωρού      2. οδηγεί νταλίκα     3. μαθαίνει μπαλέτο

Ο/η κάθε μαθητής/τρια έχει στα χέρια του/της 3 κάρτες με τις παραπάνω θέσεις. Στην αίθουσα 
τοποθετούνται τρεις κάλπες (ροζ- γυναίκες, μπλε- άνδρες, λευκή- και τα δύο φύλα) και οι μα-
θητές/ τριες τοποθετούν την κάθε κάρτα σε μια από τις κάλπες ανάλογα με την κρίση τους, σε 
σχέση με το ποιος πιστεύουν ότι το κάνει πιο συχνά, σύμφωνα με αυτό που παρατηρούν στον 
κόσμο. Κατόπιν γίνεται καταμέτρηση των ψήφων και καταγράφονται τα αποτελέσματα στον πί-
νακα.

2.2 Ψηφίζουμε και συζητάμε για τα δικαιώματα 
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Συζήτηση
Κατά τη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, συνεχίζεται συζήτηση σχετικά με 
τις έννοιες των δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων:

 Τι είναι το δικαίωμα; Από ποιόν μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια όταν παραβιάζεται 
κάποιο δικαίωμά σας;
 Ποιο δικαίωμα ασκήσαμε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα; Γιατί είναι σημαντικό;
 Είχαν πάντα όλοι/ες το δικαίωμα να ψηφίζουν; Αν όχι, πώς σας φαίνεται αυτό;
 Πότε αναγνωρίστηκε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες; 

Μέσα από την συζήτηση εντοπίζονται και αναγνωρίζονται οι θεσμικές/ καθημε-
ρινές έμφυλες ανισότητες, με απώτερο στόχο να καταλήξουμε στην έννοια της 
ισότητας. 

Για την προώθηση της παραπάνω συζήτησης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
και τα παρακάτω σενάρια:
1. Σε ένα ολοήμερο σχολείο, ένα αγόρι τελειώνοντας το φαγητό του λέει: «εγώ δεν 
θα πλένω τα πιάτα...γιατί αυτή η δουλειά είναι μόνο για κορίτσια..»
2. Τα κορίτσια μιας τάξης επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο ποδοσφαί-
ρου, όμως τα αγόρια τους λένε ότι εκείνα έχουν προτεραιότητα, αφού το ποδό-
σφαιρο είναι ανδρικό άθλημα.

Σε σχέση με το ρόλο της πολιτείας στην προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών 
και της ισότητας μπορούν να δοθούν οι παρακάτω πληροφορίες: 

 Φορείς που μπορούμε να απευθυνθούμε όταν τα δικαιώματά μας παραβιάζο-
νται: Συνήγορος του παιδιού www.0-18.gr, Αστυνομικές Αρχές, Εκπαιδευτικοί/ Γο-
νείς.
 Η σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι νόμος του ελληνικού κράτους (ν. 
2101/1992). Στο άρθρο 2 αναγνωρίζει σε όλα τα παιδιά το δικαίωμα στην ισότητα, 
απαγορεύοντας κάθε διάκριση με βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, 
τη θρησκεία κ.α. 

Με την καταγραφή των αποτελεσμάτων στον πίνακα γίνεται συζήτηση για αυτά. Για 
κάθε πρόταση διερευνείται η αντίληψη των μαθητών/τριών για αιτιολογικούς πα-
ράγοντες που οδηγούν σε έμφυλο διαχωρισμό των δραστηριοτήτων και η στάση 
τους σε αυτούς. Οι μαθητές/τριες έρχονταν σε επαφή με την έννοια του στερεότυ-
που και το πώς αυτό επηρεάζει την άσκηση των δικαιωμάτων μας στην καθημερινή 
μας ζωή. 
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Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιεί μέσα από την κίνηση και συνδυάζει τη συμμετοχή 
στην άσκηση ενός δικαιώματος με την ενημέρωση και την αναγνώριση των έμφυλων 
στερεοτύπων

Οι μαθητές/τριες, ήδη από το Δημοτικό σχολείο, έχει παρατηρηθεί ότι έχουν ενστερνι-
στεί στα έμφυλα στερεότυπα σε ένα σημαντικό ποσοστό. Στη συγκεκριμένη δραστηρι-
ότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αντικατό-
πτριζαν έναν κόσμο χωρίς αυτά. Ωστόσο, στη μετέπειτα συζήτηση διαφαίνονταν αυτή 
η εδραιωμένη ύπαρξη έμφυλων στερεοτύπων στα παιδιά. Γι αυτό είναι σημαντικό να 
τονιστεί στην αρχική οδηγία να ψηφίσουν σύμφωνα με αυτό που παρατηρούν στην 
κοινωνία και όχι σε σύμφωνα με αυτό που πιστεύουν ή θέλουν.

Ο/η συντονιστής/τρια χρειάζεται να ζητήσει τη βοήθεια άλλου/ης συντονιστή/τριας ή 
του/της εκπαιδευτικού που βρίσκεται στην τάξη, λόγω της ενασχόλησης του/της ενός/
μιας με την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και της παράλληλης συνέχισης της συζήτη-
σης. 



20

Βαθμίδα εκπαίδευσης B/θμια
Διάρκεια 25’
Στόχοι  Η κατανόηση της διάκρισης μεταξύ του βιολογικού και του κοινωνικού 

φύλου.
 Η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών/τριών αναφορικά με τα έμφυλα 
στερεότυπα.
 Ο προβληματισμός για το πώς διαμορφώνονται τα έμφυλα στερεότυπα.

Μέσα/Υλικά Μαρκαδόροι, πίνακας

Οδηγίες 
Αναγράφουμε στον πίνακα τις έννοιες «βιολογικό φύλο» και «κοινωνικό φύλο» και ζητάμε από 
τους/τις μαθητές/τριες να αναφέρουν σκέψεις με βάση τους όρους αυτούς μέσα από καται-
γισμό ιδεών που καταγράφονται κάτω από τις έννοιες. Εξηγούμε τις δύο έννοιες. Στη συνέχεια 
αναγράφουμε στον πίνακα τις παρακάτω φράσεις: 
1. Οι άντρες πηγαίνουν υποχρεωτικά στο στρατό.
2. Οι γυναίκες γεννούν.
3. Οι άντρες είναι μυϊκά πιο δυνατοί από τις γυναίκες.
4. Το ποδόσφαιρο είναι σπορ για άντρες.
5. Οι γυναίκες βάφουν τα μάτια τους ενώ οι άντρες όχι.

Μετά από κάθε φράση συζητάμε αν αυτή αφορά το βιολογικό ή το κοινωνικό φύλο. 
Ακολουθεί συζήτηση για τις περιπτώσεις που αφορούν στο κοινωνικό φύλο.

2.3 Φύση ή Μάθηση;
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Η δραστηριότητα αυτή κρίνεται αποτελεσματική στην κατανόηση των εννοιών βιο-
λογικό και κοινωνικό φύλο  βάση παραδειγμάτων. κόμα  δίνει τη δυνατότητα ενα-
σχόλησης με τη σύνδεση των παραπάνω εννοιών με πολιτικές που διαμορφώνουν 
καταστάσεις και υπαγορεύουν συμπεριφορές σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Η 
ανάλυση της τελευταίας φράσης Οι γυναίκες βάφουν τα μάτια τους  είναι δυνατό να 
διευκολύνει τη μετάβαση σε συζήτηση όσον αφορά την εμφάνιση  μια έννοια κεντρικής 
σημασίας στην εφηβεία. νάλογα  θα μπορούσε ως τελευταία φράση να χρησιμοποι-
ηθεί η φράση ία γυναίκα φοβάται να περπατήσει μόνη το βράδυ  που μπορεί να 
αποτελέσει γέφυρα για τη μετέπειτα ενασχόληση με την έμφυλη βία.

Οι μαθητές τριες συμμετέχουν με ενδιαφέρον στη δραστηριότητα εκφράζοντας διαπι-
στώσεις για τη σημασία της κοινωνικής επιρροής στον τρόπο αντίλη ης των πραγ-
μάτων. 

συ ήτηση
ι γυναίκες αποκλείονται από την υποχρεωτική στράτευση εκ φύσεως  Γνωρίζετε 

χώρες στις οποίες στρατεύονται υποχρεωτικά και οι γυναίκες
Υπάρχει γυναικείο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου  Ποια θα ήταν η επικρατούσα αντί-

ληψη αν το γυναικείο ποδόσφαιρο προβαλλόταν με την ίδια συχνότητα που προ-
βάλλεται το ανδρικό, όπως γίνεται στα αθλήματα του στίβου

ι άντρες έχουν τη δυνατότητα από τη φύση να βάφουν τα μάτια τους  Ξέρετε 
πολιτισμούς ή περιπτώσεις που το έκαναν/κάνουν  

 δραστηριότητα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι βιολογικά υπάρχουν κάποιες δια-
φορές ανάμεσα στα φύλα, αποδεικνύεται ωστόσο, ότι τις περισσότερες αντιλήψεις 
μας τις οφείλουμε σε κοινωνικές κατασκευές (στερεότυπα).
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Οδηγίες 
Χωρίζουμε σε δύο ομάδες τους/τις μαθητές/τριες, όπως κάθονται σε κυκλική διάταξη και ζητάμε 
από έναν/μια μαθητή/τρια να μοιράσει τις κάρτες όπου απεικονίζονται γυναίκες στη μια ομάδα 
και τις κάρτες όπου απεικονίζονται άνδρες στην άλλη ομάδα. Αφού τα μέλη της κάθε ομάδας 
δούνε τις κάρτες σύμφωνα με την κατανομή που έκανε ο/η μαθητής/τρια, ζητάμε να γίνει ανταλ-
λαγή των καρτών ώστε να τις δούνε και τα μέλη της άλλης ομάδας αντίστοιχα. 

Αφού ολοκληρωθεί η επισκόπηση των καρτών, θέτουμε το εξής ερώτημα: 
- Είστε σύμφωνοι/ες με την κατανομή ανά φύλο που έγινε;

Για κάθε εικόνα κάνουμε την ερώτηση:
- Πώς καταλάβατε ότι το άτομο αυτό είναι άντρας/ γυναίκα;

Αποκαλύπτουμε το ότι στις εικόνες όλα τα άτομα είναι γυναίκες, σε σχέση με το βιολογικό τους 
φύλο, αλλά διαφέρουν στο κοινωνικό. Οι μαθητές/τριες μαθαίνουν για το φαινόμενο των «ορκι-
σμένων παρθένων» σε σχέση με την κοινωνική επιρροή στη διαμόρφωση του φύλου.

Γίνεται εισαγωγή στις έννοιες «βιολογικό- κοινωνικό φύλο» μέσα από δύο στήλες όπου οι μαθη-
τές/τριες καλούνται σε καταιγισμό ιδεών, αναγνωρίζοντας εκφάνσεις στην καθημερινή μας ζωή. 
π.χ.

Βιολογικό  Κοινωνικό
ορμόνες                       βάψιμο          κτλ...

Βαθμίδα εκπαίδευσης B/θμια
Διάρκεια 25’
Στόχοι  Η κατανόηση της διάκρισης μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου.

 Η ανάδειξη της διάστασης της κοινωνικής κατασκευής του φύλου, μέσα 
από πραγματικές καταστάσεις.
 Η ανάδειξη των προσωπικών αντιλήψεων των μαθητών/τριών σε σχέση 
με τις έμφυλες ταυτότητες.

Μέσα/Υλικά Κάρτες με τις εικόνες «ορκισμένων παρθένων» και ισάριθμες κάρτες με εικό-
νες γυναικών, μαρκαδόρος, πίνακας.

2.4 «Ορκισμένες παρθένες»
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Η δραστηριότητα αυτή ενέχει μια πρόκληση και μια αποκάλυψη, πράγμα που προκα-
λεί την έκπληξη και συναρπάζει τους/τις μαθητές/τριες καταρρίπτοντας μύθους για 
διαφορές των φύλων και εστιάζοντας στον εύπλαστο χαρακτήρα ακόμη και της εμφά-
νισης του ανθρώπινου σώματος, μέσω του τρόπου ζωής και κοινωνικού προσδιορι-
σμού. Ταυτόχρονα δίνει λαογραφικές πληροφορίες που αφορούν στην καταπίεση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω κοινωνικών κανόνων.

Ο/Η συντονιστής/τρια είναι σημαντικό εδώ να μεταδώσει πληροφορίες για το φαινό-
μενο με εστίαση στην επιρροή των κοινωνικών κανόνων στη διάσταση της ταυτότητας 
του φύλου, χωρίς ιδιαίτερη ενασχόληση με τη σεξουαλικότητα: «Οι Ορκισμένες Παρθέ-
νες είναι γυναίκες που έχουν δώσει όρκο αγνότητας και ζουν και συμπεριφέρονται σαν 
άνδρες. Έχουν πάρει ανδρικό όνομα, ντύνονται με ανδρικά ρούχα, κάνουν ανδρικές 
δουλειές και συμμετέχουν ως άνδρες σε κάθε μορφή της κοινωνικής ζωής. Το έθιμο 
αυτό συναντάται πιο συχνά σε περιοχές της βόρειας Αλβανίας. Έχει τις ρίζες του στον 
Μεσαίωνα αλλά πλέον τείνει να εκλείψει. Σήμερα στις περιοχές αυτές οι Ορκισμένες 
Παρθένες είναι μερικές δεκάδες και είναι άνω των πενήντα ετών»3 . 

3. Πληροφορίες διατίθενται στο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%
B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82

Η ταινία «Ορκισμένη Παρθένα» (2015) 
αναφέρεται στον παλιό εθιμικό νόμο Κανούν 
σύμφωνα με τον οποίο οι γυναίκες έδιναν όρκο παρθενίας 
ώστε να κρατήσουν όπλο και να ζήσουν ελεύθερα.  

Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=E4RpjgPWcJU ]

 Εικόνες γυναικών που έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή ως άντρες
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 συνειδητοπο ηση-   
    Ενεργοπο ηση

 συνειδητοπο ηση-    συνειδητοπο ηση-    συνειδητοπο ηση-    συνειδητοπο ηση-    συνειδητοπο ηση-   
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3.1 Ο εξωγήινος  
βα μ δα εκπα δευσης Α/θμια
διάρκεια 35
στ οι   ανάδειξη των αναγκών των μαθητών/τριών στις σχέσεις τους με το αντί-

θετο φύλο.
  συνειδητοποίηση του αντίκτυπου των έμφυλων συμπεριφορών στις 

σχέσεις των δύο φύλων.
  καλλιέργεια υγιών/ειλικρινών διαφυλικών σχέσεων.

μέσα Υλικά Δύο μάσκες, φύλλα εργασίας. 

οδηγ ες 
ωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες κατά φύλο και τους/τις ζητάμε να 

συμμετέχουν στην ακ λου η ιστορ α: « να εξωγήινος έρχεται στη γη 
αποφασισμένος να βοηθήσει τα δύο φύλα να γνωρίσουν το ένα το 
άλλο. Θέλει όμως έναν/μια βοηθό από κάθε φύλο για το σκοπό αυτό».
Στο σημείο αυτό ζητάμε έναν/μια εκπρόσωπο κάθε φύλου και συνεχί-
ζουμε την ιστορία: «Τον/την βοηθό θα τον/την μεταμορφώσει για λίγο στο αντίθετο 
φύλο π.χ. το αγόρι σε κορίτσι και αντίστροφα, έτσι ώστε να μεταφέρει μηνύματα από το ένα φύλο 
στο άλλο». 
Κατόπιν δίνουμε μάσκες στον/στην κάθε/καθεμία εκπρόσωπο και την οδηγία να μεταβεί μαζί με 
τον εξωγήινο στην ομάδα του αντίθετου φύλου και να ζητήσει να συμπληρωθεί φύλλο εργασίας 
που παρατίθεται. Αφού γίνει η διαδικασία αυτή για κάθε ομάδα φύλου, οι βοηθοί μεταφέρουν τα 
μηνύματα στην ομάδα τους. 

συ ήτηση
Πώς σου φάνηκε το να είσαι αγόρι-κορίτσι  Θα ήταν πιο εύκολη ή πιο δύσκολη η 

ζωή σου  Γιατί  (στους/στις βοηθούς)
Σχολιάστε τα μηνύματα.
Θα σας ήταν πιο εύκολο να μιλήσετε σε άτομα του ίδιου ή του αντίθετου φύλου 

από εσάς  
Για ποια θέματα

Η δραστηριότητα αυτή ενεργοποιεί τους τις μαθητές τριες μέσα από την κίνηση και 
δίνει την ευκαιρία βιώματος επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης στα δύο φύλα. 

Οι μαθητές τριες στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας μπορεί να εστιαστούν σε 
καθημερινές ή πρόσφατες δραστηριότητες π.χ. δε μας αρέσει όταν μας πετάτε τα 
μολύβια . Ο η συντονιστής τρια στη συζήτηση μπορεί να προεκτείνει τη σκέ η και 
την επικοινωνία με ερωτήσεις π.χ. και αυτό τι σας δείχνει ότι νιώθουν για εσάς  έτσι 
είναι  τι λέτε
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Φύλλα εργασίας
Βοηθός 1: μεταφέρει μήνυμα από τα αγόρια προς τα κορίτσια

Βοηθός 2: μεταφέρει μήνυμα από τα κορίτσια προς τα αγόρια

Μας αρέσει όταν εσείς ................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
και τότε νιώθουμε..........................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Δεν μας αρέσει όταν εσείς ..........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
και τότε νιώθουμε..........................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Θέλουμε να ξέρετε για εμάς ότι  
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Μας αρέσει όταν εσείς ................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
και τότε νιώθουμε..........................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Δεν μας αρέσει όταν εσείς ..........................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
και τότε νιώθουμε..........................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

Θέλουμε να ξέρετε για εμάς ότι  
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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3.2 Η ταινία 
Βαθμίδα εκπαίδευσης Α/θμια
Διάρκεια 25’
Στόχοι  Η συνειδητοποίηση του αντίκτυπου των έμφυλων στερεότυπων σε βασι-

κές ενδοψυχικές ανάγκες (δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης συναισθημάτων).
 Η εμπειρία ανατροπής εμποδίων και πεποιθήσεων που καλλιεργούν τα 
έμφυλα στερεότυπα. 
 Η καλλιέργεια στάσης υπεράσπισης της ισότητας των φύλων στην έκ-
φραση αναγκών.

Μέσα/Υλικά Καθίσματα τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο, εικόνα με τίτλους τέλους 
ταινίας.

Οδηγίες 
Καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να αναπαραστήσουν έναν τρόπο περιορισμού  δικαιώματος, 
μέσα από τη συμμετοχή τους σε σύντομο role playing. Ζητάμε τη συμμετοχή ενός αγοριού και άλ-
λων πέντε ατόμων και των δύο φύλων που επιθυμούν να παίξουν ένα ρόλο. Εξηγούμε σε όλους/
ες τους/τις μαθητές/τριες ότι αυτό που θα κάνουν θα είναι ένας ρόλος και δε θα έχει σχέση με 
την προσωπικότητα και τις απόψεις τους. Ένα μέρος της αίθουσας διαμορφώνεται κατάλληλα 
και οι μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν περνούν έξω από την αίθουσα όπου δίνονται οδηγίες 
για το σενάριο.

Το σενάριο: Ένα αγόρι παρακολουθεί μια ταινία στο σινεμά με τους/τις συμμαθητές/τριες του και 
επειδή συγκινήθηκε θέλει να κλάψει. Οι υπόλοιποι/ες εκφράζουν την αποδοκιμασία τους για τη 
συμπεριφορά του με πολλαπλούς τρόπους (π.χ. κοροϊδία σε σχέση με το φύλο, απαξίωση, γέλια, 
μουρμουρητά, απομόνωση). 

Ο χώρος: Τα καθίσματα για τους/τις μαθητές/τριες που θα συμμετάσχουν τοποθετούνται το ένα 
δίπλα στο άλλο, σαν αίθουσα κινηματογράφου. Στη μεσαία θέση κάθεται το αγόρι που πρόκειται 
να εκφράσει τα συναισθήματά του, συγκινημένο από την ταινία.
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συ ήτηση
Πώς ένοιωσες στο ρόλο που έπαιξες  (στα παιδιά που συμμετείχαν στο role 

pla ing)
Πώς σας φάνηκε η περίπτωση αυτή  Θα μπορούσε να συμβεί
Γιατί φέρονται έτσι οι συμμαθητές/τριες στο αγόρι  

χει την ανάγκη ένας άνθρωπος να κλαίει  
Πώς θα σχολιάζατε τους τρόπους αντίδρασης των συμμαθητών/τριών
Πάνω σε ποια στερεότυπα στηρίζεται το φέρσιμό τους
Πώς θα αντιδρούσατε αν ήσασταν παρόντες/ούσες

Η δραστηριότητα ενεργοποιεί τους τις μαθητές τριες να εκφράσουν τις από εις τους 
μέσα από την κίνηση και να βιώσουν από διαφορετικούς ρόλους τα στερεότυπα των 
φύλων  τους οποίους έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν σε ένα πιο ασφαλές περι-
βάλλον.

Οι μαθητές τριες συνήθως υποστηρίζουν το δικαίωμα και την ανάγκη τους να κλαίνε 
και τους λόγους για τους οποίους κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι αποδεκτό. 

Ο η συντονιστής τρια μπορεί να συνεχίσει τη συζήτηση σε σχέση με τη σημασία της 
επικοινωνίας και έκφρασης των σκέ εων και συναισθημάτων και να ενθαρρύνει τους
τις μαθητές τριες να τοποθετούνται υπέρ αυτών.
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συ ήτηση
Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.
Με ποιο κριτήριο απαντήσατε
Τι  σημαίνει για εσάς η συγκεκριμένη εμφάνιση
Συμφωνείτε οι υπόλοιποι/ες

3.3 Πώς µου φαίνεται; 
βα μ δα εκπα δευσης Β/θμια
διάρκεια 30
στ οι   ανάδειξη των έμφυλων στερεότυπων σχετικά με την εμφάνιση.

  συνειδητοποίηση των προσδοκιών βάση των έμφυλων στερεοτύπων 
σχετικά με την εμφάνιση.

  ευκαιρία επιλογής διαφορετικής τοποθέτησης απέναντί στα έμφυλα στε-
ρεότυπα.  

μέσα Υλικά Δύο εικόνες εφήβων κοριτσιών και δύο εικόνες εφήβων αγοριών, φύλλα 
εργασίας.

οδηγ ες 
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να χωριστούν σε δύο ομάδες κατά φύλο. Στα αγόρια δίνουμε 
δύο φωτογραφίες κοριτσιών και στα κορίτσια δύο φωτογραφίες αγοριών. Αφού τις παρατηρή-
σουν, ζητάμε να συμπληρώσουν ένα φύλλο εργασίας μέσα από μεταξύ τους συζήτηση. Μόλις 
συμπληρωθούν τα φύλλα εργασίας, ο/η εκπρόσωπος της κάθε ομάδας παρουσιάζει τα αποτε-
λέσματα στους/στις υπόλοιπους/ες συμμαθητές/τριες και ακολουθεί συζήτηση ανάλογα με τις 
απαντήσεις. 

Η δραστηριότητα εστιάζεται στο ζήτημα της εμφάνισης  που αποτελεί κύριο θέμα στην 
εφηβεία και στη διαμόρφωση έμφυλων στερεοτύπων σε σχέση με αυτήν. 

Οι μαθητές τριες  παρατηρήθηκε ότι έχουν αφομοιώσει τα έμφυλα στερεότυπα σε σχέ-
ση με την εμφάνιση  τα οποία εκφράζονται στη δραστηριότητα μέσα από  α ιολογικές 
κρίσεις με μόνο κριτήριο την εμφάνιση. στόσο  στη συζήτηση έχουν τη δυνατότητα 
να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν στερεότυπα φύλων  καταλήγοντας στην υποστή-
ρι η δυνατοτήτων και δικαιωμάτων των ατόμων  ανε άρτητα από την εμφάνιση και το 
φύλο.

Ο Η συντονιστής τρια είναι σημαντικό να ενθαρρύνει τη συνέχιση της έκφρασης στις 
απαντήσεις των μαθητών τριών  αναδεικνύοντας στερεότυπα φύλων σε σχέση με την 
εμφάνιση που επηρεάζουν τα κριτήριά τους. 
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Ομάδα κοριτσιών - Δραστηριότητα με εικόνες

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1. Με ποιόν θα ήθελες να είσαι φίλη; Γιατί;
........................................................................................................
........................................................................................................

2. Ποιο αγόρι θα ήθελες για σύντροφο; Γιατί; 
........................................................................................................
........................................................................................................

3. Από ποιο από τα δύο θα ζητούσες να σε βοηθήσει στα μαθηματικά;
........................................................................................................
........................................................................................................

4. Πώς φαντάζεσαι να ζει το κάθε αγόρι στα 30 του;
........................................................................................................
........................................................................................................
Α. τι δουλειά κάνει;
........................................................................................................
........................................................................................................
Β. έχει οικογένεια;
........................................................................................................
........................................................................................................
Γ. έχει φίλους/ ες;
........................................................................................................
........................................................................................................



3.4 Τα πλεονεκτήματα  
Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 35’
Στόχοι  Η συνειδητοποίηση της επιρροής των έμφυλων στερεοτύπων στην καθη-

μερινότητα.
 Η ανάδειξη των ατομικών διαφορών και αναγκών, πέρα από τον παρά-
γοντα φύλο. 
 Η δυνατότητα αντιπαράθεσης απέναντι σε γενικές έμφυλες πεποιθήσεις.

Μέσα/Υλικά Φύλλα εργασίας.

Οδηγίες 
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες να χωριστούν σε τέσσερις ομάδες κατά φύλα και να συμπλη-
ρώσουν σε στήλες τα πλεονεκτήματα του να είναι κάποιος άντρας και αντιστοίχως του να είναι 
κάποιος γυναίκα. Αφού τελειώσουν, οι ομάδες ορίζουν έναν/μία εκπρόσωπο που αναφέρει τα 
αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στον πίνακα της τάξης και συζητιούνται.
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Συζήτηση
 Τι ομοιότητες και τι διαφορές ανάμεσα στις απαντήσεις των αγοριών και των κο-
ριτσιών εντοπίζετε;
 Πώς θα τις σχολιάζετε;
 Οι απαντήσεις εντάσσονται στο βιολογικό ή στο κοινωνικό φύλο;
 Ποια έμφυλα στερεότυπα μπορείτε να διακρίνετε; 



Η δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία έκφρασης ανησυχιών για πολλαπλά θέματα της 
καθημερινότητας σε σχέση με το φύλο, αλλά και τη δυνατότητα αποδόμησης έμφυλων 
στερεοτύπων και πεποιθήσεων με εστίαση στις ατομικές ανάγκες και δυνατότητες.

Οι μαθητές/τριες μπορεί να αναφέρουν κάποια στοιχεία που αφορούν το ένα φύλο 
ως πλεονεκτήματα και στα δύο φύλα π.χ. το ότι οι γυναίκες γεννούν και αντίστοιχα 
ότι οι άντρες δε γεννούν, ή το ότι οι άντρες πηγαίνουν στο στρατό υποχρεωτικά και 
αντίστοιχα ότι οι γυναίκες δεν πηγαίνουν υποχρεωτικά. Βάσει αυτών των απαντήσεων 
αναδεικνύονται οπτικές και ανάγκες πέρα από τον παράγοντα φύλο, επισημαίνοντας 
τη μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου.

Ο/Η συντονιστής/τρια είναι σημαντικό, εκτός από την ενασχόληση με τα έμφυλα στε-
ρεότυπα που αναδεικνύονται, να βοηθήσει στην εστίαση σε συγκεκριμένα στοιχεία που 
πιθανά αναφέρονται ως πλεονεκτήματα και στα δύο φύλα. Ακόμη, στην περίπτωση 
που δεν υπάρχουν στοιχεία που αναφέρονται ως πλεονεκτήματα και στα δύο φύλα, 
η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί χρησιμοποιώντας μια γενίκευση. Π.χ. Αν όλα τα κορί-
τσια συμφωνήσουν ότι το να γεννάς είναι πλεονέκτημα, ο/η συντονιστής/τρια μπορεί 
να ρωτήσει αν πιστεύουν ότι όλα τα κορίτσια στην Ελλάδα θα το θεωρούσαν μόνο 
πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες 
να αντιληφθούν ότι ένα κορίτσι μπορεί να μοιάζει περισσότερο στον τρόπο σκέψης και 
στις ανάγκες με ένα αγόρι, παρά με ένα κορίτσι και το αντίστροφο.
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Φύλλo εργασίας
Ομάδα αγοριών

Ομάδα κοριτσιών

Πλεονεκτήματα
Άντρες Γυναίκες

Πλεονεκτήματα
Άντρες Γυναίκες

Πλεονεκτήματα
Άντρες Γυναίκες

Τι πιστεύουν 
τα αγόρια

Τι πιστεύουν 
τα κορίτσια
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3.5 Οι συνεντεύξεις   
Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 35’
Στόχοι  Η ανάδειξη των έμφυλων στερεότυπων στην εργασία.

 Η συνειδητοποίηση του αντίκτυπου των έμφυλων στερεότυπων στο δικαί-
ωμα στην εργασία.
 Η δυνατότητα έκφρασης ατομικών θέσεων και ανατροπής εμποδίων που 
θέτουν οι έμφυλοι ρόλοι στην εργασία.

Μέσα/Υλικά Δύο καθίσματα ως θέσεις για τον/την συνεντευξιαζόμενο/η και τον/την δη-
μοσιογράφο.

Οδηγίες 
Κάνουμε τις παρακάτω διερευνητικές ερωτήσεις:
 Υπάρχουν επαγγέλματα που τα ασκούν συνήθως οι άντρες/γυναίκες; 
 Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Ακολούθως, καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να αναπαραστήσουν περιπτώσεις εργαζόμενων 
σε επαγγέλματα που ασκούνται συνήθως από το αντίθετο φύλο, μέσα από τη συμμετοχή τους σε 
role playing. Ζητάμε από ένα αγόρι και ένα κορίτσι να υποδυθούν τον/την εργαζόμενο/η και από 
κάποιον/α μαθητή/τρια τον/την δημοσιογράφο που κάνει ερωτήσεις. Ένα μέρος της αίθουσας 
διαμορφώνεται κατάλληλα.

Τα σενάρια:
1. Συνέντευξη από έναν άντρα αισθητικό, τον οποίο υποδύεται ένα αγόρι.
2. Συνέντευξη από μια γυναίκα οδηγό νταλίκας, την οποία υποδύεται ένα κορίτσι.
Η διαδικασία. 
Ένα μέρος των αγοριών ή όλα και ένα μέρος των κοριτσιών ή όλα, δημιουργούν από μια ομάδα 
αμιγή ως προς το φύλο, αναδεικνύουν ένα άτομο που θα υποδυθεί το ρόλο του/της εργαζόμε-
νου/ης και προετοιμάζονται για τις ερωτήσεις που θα κάνει ο/η δημοσιογράφος, ώστε να βοηθή-
σουν τον/την συνεντευξιαζόμενο/η στις απαντήσεις του/της, αν χρειαστεί. Εξηγούμε σε όλους/ες 
τους/τις μαθητές/τριες ότι αυτό που θα κάνουν οι μαθητές/τριες θα είναι ένας ρόλος και δε θα 
έχει σχέση με την προσωπικότητα και τις απόψεις τους. Δίνεται η οδηγία το άτομο που θα υποδυ-
θεί τον/την εργαζόμενο να μπορεί να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις, υπερασπιζόμενος/η την 
επιλογή του/της. Ενδεικτικές ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν στον άνδρα-αισθητικό και στη 
γυναίκα-οδηγό νταλίκας: 
 Πώς επιλέξατε αυτό το επάγγελμα; Για ποιους λόγους;
 Ποια είναι τα οφέλη από αυτό το επάγγελμα για εσάς; Τι σας αρέσει περισσότερο;
 Ποια τα μειονεκτήματα;
 Ποια τα εμπόδια που συναντάτε καθημερινά;
 Τι άλλο κάνετε όταν δε βρίσκεστε στη δουλειά;
 Τι θα λέγατε σε κάποιον/α άλλον/η άντρα/γυναίκα που σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το 
επάγγελμα;   
Πραγματοποιούνται τα role playings - συνεντεύξεις και κατόπιν, απευθύνουμε ερωτήματα προς 
συζήτηση αρχικά προς τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν στο παίξιμο ρόλων και στη συνέ-
χεια προς τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.



Συζήτηση
 Πώς νιώσατε στο ρόλο που παίξατε (στα παιδιά που συμμετείχαν στο role playing); 
 Τι θα σχολιάζατε στις περιπτώσεις (στους/στις παρατηρητές/τριες);
 Ποια εμπόδια αναδείχθηκαν; 
 Ποια άλλα εμπόδια υπάρχουν; 
 Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν; 



Η δραστηριότητα αυτή δίνει τη δυνατότητα βιώματος των δυσκολιών που υπάρχουν 
στο αντίθετο φύλο στην εργασία αλλά και την ευκαιρία προτάσεων αντιμετώπισης αυ-
τών, με έμφαση στις δυνατότητες.

Οι μαθητές/τριες συνήθως διασκεδάζουν μέσα από την προετοιμασία των συνεντεύξε-
ων και εκπλήσσονται από τη διαδικασία και την ευκαιρία να σκεφτούν και να απαντούν 
στις ερωτήσεις της συνέντευξης.

Ο/η συντονιστής/τρια είναι σημαντικό να τονίσει στις ομάδες προετοιμασίας την υπε-
ράσπιση της επιλογής του/της εργαζόμενου/ης και να δώσει χρόνο βοηθώντας στην 
εξέλιξη της σκέψης των μαθητών/τριων για την προετοιμασία των απαντήσεων. Ακό-
μα, χρειάζεται να σιγουρευτεί ότι η προετοιμασία βοηθά τον/την μαθητή/τρια που θα 
υποδυθεί τον/την εργαζόμενο/η.

36
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Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 30’
Στόχοι  Η συνειδητοποίηση της επιρροής των έμφυλων στερεοτύπων στην καθη-

μερινή ζωή.
 Η ανάδειξη των προσωπικών πεποιθήσεων για τα φύλα στην εργασία και 
στην οικογένεια.
 Η σύνδεση των έμφυλων στερεότυπων με την άσκηση δικαιωμάτων αυτο-
διάθεσης του ατόμου. 

Μέσα/Υλικά Φύλλα εργασίας με την υπό μελέτη περίπτωση και τις ερωτήσεις.

Οδηγίες 
Διαχωρίζουμε την τάξη σε δυο ομάδες, για τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μαθητών/τριων, 
μοιράζουμε και διαβάζουμε το παρακάτω κείμενο. Αφορά μια περίπτωση για μελέτη σε σχέση 
με την άσκηση επαγγέλματος από ένα άτομο που δεν εντάσσεται σε αυτά που επιτάσσουν τα 
στερεότυπα του φύλου του. Ενθαρρύνουμε τη συζήτηση της περίπτωσης μεταξύ των μελών κάθε 
ομάδας και στη συνέχεια γίνεται η παρουσίαση των συμπερασμάτων στην ολομέλεια και ο σχο-
λιασμός αυτών.

Μελέτη περίπτωσης:
«Ο γιος μου, ο Οδυσσέας, πρόσφατα έκλεισε τα 4. Γενικά, τα πρώτα δύο χρόνια είχα την πολυτέ-
λεια να μείνω σπίτι και να τον μεγαλώσω εγώ. Μετά, όμως, αποφάσισα ότι έπρεπε να επιστρέψω 
στη δουλειά. Στην αρχή είχα μια κοπελίτσα, πολύ καλή, αλλά έφυγε για σπουδές. Έτσι, ξεκίνησα 
να ψάχνω για άλλη babysitter. Και τελικά… προσέλαβα έναν άντρα! Ακούγεται λίγο παράξενο, 
αλλά τελικά νομίζω ότι έκανα πολύ σωστή επιλογή. Ο νεαρός είναι βρεφονηπιοκόμος (απόφοι-
τος ΤΕΙ) και άρα ξέρει 5 πράγματα. Επίσης, από τη μέρα που ανέλαβε τον Οδυσσέα, ο γιος μου 
έχει ξεπεταχτεί! Έχει μάθει όλα όσα θα ήθελε να του μάθει ο μπαμπάς του, αλλά δεν έχει ποτέ το 
χρόνο. Ο Γ. του μαθαίνει ποδόσφαιρο, του έμαθε ποδήλατο… μεταξύ μας, μέχρι και να κάνει 
πιπί του έμαθε! Νομίζω ότι ο γιος μου, επειδή είναι αγοράκι, νιώθει τελικά πολύ πιο άνετα με έναν 
άντρα babysitter, παρά με μια γυναίκα. Έχουν γίνει πολύ καλοί φίλοι οι δυο τους και για να πω την 
αλήθεια δεν το περίμενα ότι η επαφή του μικρού με έναν άλλον άντρα εκτός του μπαμπά θα του 
έκανε τόσο καλό, αλλά είναι αλήθεια! Ο άντρας μου βέβαια ζηλεύει λίγο, αλλά νομίζω ότι και εκεί-
νος βλέπει ότι το παιδί χρειάζεται μια αντρική φιγούρα μιας και ο ίδιος λείπει όλη μέρα. Είμαι πολύ 
χαρούμενη με την επιλογή μου, γιατί νομίζω ότι αυτή η σχέση κάνει καλό στο παιδί μου. Τώρα, το 
μόνο που μένει είναι να σταματήσει να ζηλεύει ο άντρας μου!»5

3.6 Ο baby sitter
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Συζήτηση
 Ως μητέρα/ πατέρας, θα προσλαμβάνατε άντρα baby sitter;
 Ποια τα πλεονεκτήματα; Ποια τα μειονεκτήματα του να προσλάβει κάποιος άντρα 
ως babysitter; 
 Θα εργαζόσασταν ως baby sitter; 
 Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του να εργάζεται κάποιος 
άντρας ως babysitter;
 Τι στερεότυπα των φύλων αναδεικνύονται;
 Μπορείτε να σκεφτείτε άλλες περιπτώσεις όπου δε θα ήταν αποδεκτό για μια γυναί-
κα να ασκεί κάποιο επάγγελμα;



5 Πηγή: http://www.4moms.gr/2013-09-01/%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B2%C
E%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-babysitter/ανακτήθηκε στις 30/01/2014 

Η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία ενασχόλησης με τα έμφυλα στερεότυπα στην 
εργασία, μέσα από το επίμαχο ζήτημα της φροντίδας των παιδιών αποτελεί κοινωνικά 
έναν από τους πυλώνες έμφυλων διακρίσεων.

Οι μαθητές/τριες πολλές φορές καταλήγουν να αναφέρονται σε ζητήματα εκ φύσεως 
ή εκ μάθησης καλύτερης φροντίδας των παιδιών από τους άντρες ή τις γυναίκες, της 
μονογονεϊκότητας και των δικαιωμάτων των φύλων στην γονεϊκότητα και στην καθημε-
ρινότητα της οικογένειας. Τα ζητήματα αυτά όμως θα μπορούσαν να συζητηθούν ως 
τροφή για σκέψη και όχι ενδελεχώς.
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3.7 Η έξοδος  
Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 35’
Στόχοι  Η συνειδητοποίηση της επίδρασης των έμφυλων στερεότυπων στην εμ-

φάνιση της έμφυλης βίας.
 Η κατανόηση των μορφών βίας.
 Η καλλιέργεια μια στάσης υπεράσπισης ισότιμων διαφυλικών σχέσεων.

Μέσα/Υλικά Ένα θρανίο και τέσσερις καρέκλες.

Οδηγίες 
Ζητάμε από τους/ις μαθητές/ τριες να προβούν σε καταιγισμό ιδεών για την έννοια «βία» που 
καταγράφονται σε πίνακα. Ακολουθεί αναφορά μορφών βίας στις συντροφικές σχέσεις και η 
συζήτηση των εννοιών με παραδείγματα.
Καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να αναπαραστήσουν έναν τρόπο άσκησης έμφυλης βίας, μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε σύντομο role playing. Ζητάμε τη συμμετοχή δύο αγοριών και τριών 
κοριτσιών που επιθυμούν να παίξουν ένα σενάριο 5‘ - 7’, σύμφωνα με το οποίο θα δούμε δύο 
ζευγάρια ηλικιακού εύρους 16-18 που θα βγουν μαζί σε καφετέρια και μια σερβιτόρα. 
Σε σημείο εκτός της αίθουσας, ενημερώνουμε το ένα ζευγάρι (αγόρι - κορίτσι) μόνο, το οποίο θα 
κληθεί να αναπαραστήσει τη βία, για το σενάριο λεπτομερώς. Οι μαθητές/τριες αυτοί θα έχουν 
τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τις λεπτομέρειες της ιστορίας και τις συμπεριφορές του κάθε 
ρόλου μετά από συζήτηση που θα κάνουν μεταξύ τους.
Στο δεύτερο ζευγάρι (αγόρι - κορίτσι), θα δοθεί μόνο η πληροφορία ότι πρόκειται να συνοδεύ-
σουν το πρώτο ζευγάρι σε καφετέρια, ενώ το τρίτο κορίτσι θα έχει το ρόλο σερβιτόρας και θα 
έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την ιστορία με τις αντιδράσεις τους. Ένα μέρος της αί-
θουσας διαμορφώνεται κατάλληλα. 

Ο χώρος: 
Τα καθίσματα και το θρανίο αναπαριστούν το τραπέζι της παρέας στην καφετέρια και τοποθε-
τούνται στη μέση της αίθουσας.

Το σενάριο:
Δύο αγόρια και δύο κορίτσια θα κληθούν να αναπαραστήσουν 2 ζευγάρια ηλικιακού εύρους 
16-18 ετών τα οποία βγαίνουν σε καφετέρια για διασκέδαση. Το ένα ζευγάρι θα γίνει μάρτυρας βί-
αιης συμπεριφοράς που θα εξελιχθεί μεταξύ του άλλου ζευγαριού και θα εκδηλωθεί από το αγόρι 
σε βάρος του κοριτσιού. Η βίαιη συμπεριφορά θα πρέπει να περιοριστεί σε λεκτική, ψυχολογική, 
π.χ. αρχικός εκνευρισμός του αγοριού με αφορμή λάθος στην παραγγελία του φαγητού που θα 
εκδηλωθεί προς τη σερβιτόρα και τη σύντροφό του, σκηνές ζηλοτυπίας που αφορούν την επι-
λογή ρούχων από την πλευρά της συντρόφου του, εξηγήσεις γιατί η προσοχή της εστιάστηκε σε 
θαμώνα του μαγαζιού. Η κοπέλα θα πρέπει να αντιδράσει κατευναστικά.
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Συζήτηση
 Πώς ένοιωσες στο ρόλο που έπαιξες; (στα παιδιά που συμμετείχαν στο role 
playing)
 Υπάρχει βία στην περίπτωση που διαβάσαμε;
 Αν ναι, τι μορφές παρατηρήσαμε;
 Πώς θα αντιδρούσατε αν ήσασταν παρόντες/ούσες;
 Θα λέγατε κάτι στο άτομο που ασκεί και στο άτομο που δέχεται βία, αν ήταν φίλοι/
ες σας; Αν ναι, τι θα ήταν αυτό;
 Πώς σας φάνηκε η περίπτωση αυτή; Θα μπορούσε να συμβεί;
 Γιατί έχει την ανάγκη το άτομο που άσκησε βία να φέρεται έτσι; 
 Πώς θα σχολιάζατε τις αντιδράσεις: 
α. του ατόμου που δέχτηκε βία, β. των παρισταμένων;

Μετά τη συζήτηση γίνεται αναφορά σε: 
Φορείς που δέχονται καταγγελίες και μπορούν να υποστηρίξουν άτομα που δέχονται 
βία
Για ανήλικους/ες: Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197, Χαμόγελο 
του Παιδιού 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης Παιδιών 116111, καθηγητές/τριες
Για ενήλικους/ες: Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας που υποδέχονται 
και υποστηρίζουν γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 
15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, αστυνομία

Δεδομένα που αφορούν την έμφυλη βία
1 στις 4 γυναίκες στην Ελλάδα έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από νυν 
ή τέως σύντροφο, ή από άλλο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών και άνω (FRA, 
20146).



6 FRA (2014) «Violence against women: an EU-wide survey. Main results» (Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα. Έκθεση 
βασικών αποτελεσμάτων), διαθέσιμο στο: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/vaw-survey-main-results

Η δραστηριότητα αφορά ένα σημαντικό ζήτημα στην εφηβεία, που είναι οι συντρο-
φικές σχέσεις και ενεργοποιεί τους/τις μαθητές/τριες να εκφράσουν τις απόψεις τους 
μέσα από την κίνηση. Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να βιώσουν από διαφορετικούς 
ρόλους τα στερεότυπα των φύλων, τους οποίους έχουν την ευκαιρία να διαχειριστούν 
σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.

Οι μαθητές/τριες στην εφηβική ηλικία είναι αναμενόμενο να επιδείξουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για τη συζήτηση γύρω από τις συντροφικές σχέσεις. Είναι εξαιρετικά σημαντικό 
ο/η συντονιστής/τρια να εξετάσει το ζήτημα με προσοχή, ευαισθησία και επαγρύπνη-
ση για πιθανά συναισθήματα που μπορεί να εγερθούν.
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3.8 Οι άνισες ευκαιρίες  
Βαθμίδα εκπαίδευσης Β/θμια
Διάρκεια 25’
Στόχοι  Η συνειδητοποίηση κοινωνικών πρακτικών που διαμορφώνουν έμφυλα 

ενδιαφέροντα στα δύο φύλα.
 Το βίωμα του αποκλεισμού από δράσεις και η τοποθέτηση απέναντι σε 
αυτόν, σε αντιστοιχία με τις έμφυλες διακρίσεις.

Μέσα/Υλικά Δοχείο με χαρτάκια ανάλογα με τον αριθμό των μελών της ομάδας εκ των 
οποίων τα μισά θα έχουν ένα χαρακτηριστικό (π.χ. ένα τετράγωνο) ενώ τα 
άλλα τίποτα.

Οδηγίες 
Καλούμε τους/τις μαθητές/τριες να τραβήξουν τυχαία μέσα από δοχείο ή σακούλα ένα χαρτάκι 
που είτε θα έχει ένα χαρακτηριστικό (π.χ. ένα τετράγωνο) είτε τίποτα. Ζητάμε από τους/τις μαθη-
τές/τριες που τράβηξαν τα χαρτάκια με το τετράγωνο να παραμείνουν την αίθουσα και οι υπό-
λοιποι/ες να βγουν έξω από αυτήν. Σε αυτούς/ές που βρίσκονται έξω από την αίθουσα δίνεται η 
οδηγία να ασχοληθούν με μία αγγαρεία, π.χ. να γράψουν μια μικρή έκθεση για κάποιο πολύπλο-
κο θέμα. Οι μαθητές/τριες που παραμένουν στην αίθουσα συμμετέχουν σε μια ευχάριστη δρα-
στηριότητα, π.χ. μάθημα χαλάρωσης και διαφραγματικής αναπνοής. Μετά από 10’ οι μαθητές/
τριες που είναι έξω από την αίθουσα καλούνται να εισέλθουν. Από τις δύο ομάδες ορίζεται ένας/
μια εκπρόσωπος να αναφέρει τι έκανε η κάθε μία και γίνεται συζήτηση.
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Η δραστηριότητα αυτή γίνεται σε συνέχεια των συζητήσεων για τα στερεότυπα φύλου 
και αποκαλύπτει τρόπους διαμόρφωσης ενδιαφερόντων, μέσα από κοινωνικά υποδει-
κνυόμενούς ρόλους. Επίσης δείχνει πώς αυτά συνδέονται με το τυχαίο γεγονός του αν 
κάποιος θα γεννηθεί άντρας ή γυναίκα. 

Οι μαθητές/τριες εκφράζουν το αίσθημα της αδικίας που είναι σημαντικό να νοημα-
τοδοτηθεί από τον/την συντονιστή/τρια. Για αυτό το λόγο χρειάζεται ο/η συντονιστής/
τρια να κατέχει σημαντικές δεξιότητες εκμαίευσης ιδεών, ώστε να βοηθήσει τους/τις μα-
θητές/τριες να συνδέσουν το βίωμα του να τους υποδεικνύονται καθήκοντα που τους/
τις αποκλείουν από άλλες δραστηριότητες, με την αντίστοιχη πρακτική που συμβαίνει 
στα δύο φύλα.

Συζήτηση
 Πώς νιώσατε με αυτό που κάνατε;
 Θα θέλατε να κάνετε αυτό που έκανε η άλλη ομάδα; Γιατί;
 Με τι κριτήριο επιλεχθήκατε στην κάθε ομάδα που είχε διαφορετική απασχόληση; 
 Πώς σας φαίνεται να μη μπορείτε να απολαύσετε κάτι λόγω του ότι η τύχη σας 
προσδιόρισε να πρέπει να κάνετε κάτι άλλο;
 Ποιοι παράγοντες επιτάσσουν συγκεκριμένους τρόπους ζωής στους ανθρώ-
πους; (π.χ. εθνικότητα, φύλο)
 Ποιοι από αυτούς ορίζονται τυχαία για κάθε άνθρωπο;  
 Από ποιες δραστηριότητες αποκλείεται μία γυναίκα επειδή είναι επιφορτισμένη με 
κάτι άλλο που θα έπρεπε να ασχολείται, επειδή γεννήθηκε γυναίκα; Αντιστοίχως ένας 
άντρας;
 Τι σκέφτεστε για τα δικαιώματα των δύο φύλων μετά από αυτά που συζητήθηκαν;
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 κλε σιμο-
    απο αιρετισμ ς
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4.1 Τι κρατώ; 
Βαθμίδα εκπαίδευσης Α/θμια & Β/θμια
Διάρκεια 5’
Στόχοι  Η ανακεφαλαίωση όσων προηγήθηκαν.

 Η έκφραση των προσωπικών εντυπώσεων, επιθυμιών αναφορικά με τις 
δραστηριότητες που έγιναν

Οδηγίες 
Αναφερόμαστε σύντομα και συνοπτικά στα ζητήματα που εξετάστηκαν μέσα από τις δραστηρι-
ότητες (κοινωνικό/ βιολογικό φύλο, στερεότυπα, δικαιώματα κτλ). Ζητάμε από τους/τις μαθητές/
τριες, ανάλογα με τον εναπομείναντα χρόνο, να κλείσουν τα μάτια και να σκεφτούν απορίες ή 
ζητήματα που τους/τις έκαναν εντύπωση και θα πάρουν μαζί τους φεύγοντας από την τάξη. 
Κατόπιν τους/τις καλούμε και να φανταστούν ότι τα κρατούν στο χέρι τους για ένα λεπτό. Απο-
χαιρετάμε τους/τις μαθητές/τριες

Παραλλαγή:
Προκειμένου να διευκολύνουμε τους/τις μαθητές/τριες να εκφραστούν, μπορούμε να τους/τις 
ζητήσουμε να γράψουν σε χαρτί τις εντυπώσεις τους, κάτι που κέρδισαν από την παρέμβαση ή 
κάτι που θα ήθελαν να είχε συζητηθεί και να το κρατήσουν στο χέρι τους. Κατόπιν τους/τις προ-
τείνουμε να το βάλουν στα σακίδιά τους ώστε να το πάρουν μαζί τους στο ταξίδι της ζωής τους. 
Αποχαιρετάμε τους/τις μαθητές/τριες.

Η δραστηριότητα αυτή δίνει την 
ευκαιρία συνειδητοποίησης του 
όλου της παρέμβασης, καθώς 
και του προβληματισμού που 
πιθανόν να γεννήθηκε ως τρο-
φή για μετέπειτα (προσωπική) 
ενασχόληση από τους/τις μα-
θητές/τριες.  
 
Οι μαθητές/τριες ανταποκρί-
νονται στη δραστηριότητα 
αναδεικνύοντας την ανάγκη έκ-
φρασης εντυπώσεων.
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4.2 Το δώρο  
Βαθμίδα εκπαίδευσης Α/θμια & Β/θμια
Διάρκεια 5’
Στόχοι  Ο αποχαιρετισμός.

 Η έκφραση τοποθέτησης υπέρ της σημαντικότητας των υγιών/ισότιμων 
διαφυλικών σχέσεων.

Οδηγίες 
Χωρίζουμε τους/τις μαθητές/τριες ανά φύλο και ζητάμε από κάθε ομάδα να αποφασίσει, μετά 
από σύντομη σύσκεψη, τι δώρο θα έκανε στην άλλη ομάδα. Αυτό θα μπορούσε να είναι υλικό 
αλλά και όχι, μία έννοια ή ο,τιδήποτε πιστεύει ότι θα χρειαζόταν η άλλη ομάδα και θα της έκανε 
καλό. Κατόπιν ζητάμε από κάθε ομάδα να ορίσει έναν/μια εκπρόσωπο που θα δώσει το δώρο 
στην άλλη ομάδα και τον/την αφήνουμε να επιλέξει αν θα δικαιολογήσει την επιλογή του δώρου. 
Αποχαιρετάμε τους/τις μαθητές/τριες.

Η δραστηριότητα αυτή δίνει την ευκαιρία έκφρασης του ενδιαφέροντος του ενός φύλου 
προς το άλλο ως απόσταγμα της παρέμβασης.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν με ευχαρίστηση και ενδιαφέρον στη δραστηριότητα και 
πολλές φορές με ευρηματικούς τρόπους. 

Ο/Η συντονιστής/τρια στην Α/θμια βαθμίδα εκπαίδευσης είναι σημαντικό να σιγουρευ-
τεί ότι οι μαθητές/τριες έχουν κατανοήσει το νόημα του δώρου και τη φύση του.
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Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό δεν 
αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη στάση ή τη γνώμη της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή του Δήμου Σερρών. 
Η αναπαραγωγή υλικού από την παρούσα δημοσίευση επιτρέπεται για 
μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς μόνο και υπό την προϋπόθεση 

ότι γίνεται η κατάλληλη αναφορά στην πηγή.
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