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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect 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.

Το Κέντρο Μέριµνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) έλαβε πρόσφατα χρηµατοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση ενός έργου που προωθεί την έµφυλη ισότητα σε όλη την Ευρώπη. 
Το έργο GEM: Gender Equality Matters (Θέµατα Έµφυλης Ισότητας) έχει ως στόχο να 
ευαισθητοποιήσει, να επιµορφώσει και να προάγει την εκπαίδευση για τα παιδιά, τους γονείς και τους/
τις εκπαιδευτικούς, να προάγει την έµφυλη ισότητα µέσα από µια προσέγγιση που βασίζεται στα 
δικαιώµατα και στην ισότητα, να ενισχύσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών µεταξύ των 
συνεργαζόµενων οργανισµών και να ενδυναµώσει συνολικά τη σχολική και την ευρύτερη κοινότητα 
ώστε

να αντιµετωπίσει στάσεις και συµπεριφορές που υπονοµεύουν την έµφυλη ισότητα.

Χρησιµοποιώντας µία προσέγγιση που βασίζεται στην ισότητα και στα δικαιώµατα, τα υλικά για την τάξη 
που έχουν αναπτυχθεί για χρήση στις ανώτερες τάξεις του ∆ηµοτικού, είναι ηλικιακά κατάλληλα και 
βασίζονται στο πρόγραµµα σπουδών του SPHE και σε σχολικές πολιτικές για τον εκφοβισµό, για την 
ευηµερία και για την παιδική προστασία. Η ανάπτυξη των υλικών για την τάξη καθοδηγείται από µια 
Συµβουλευτική Οµάδα µε εξειδίκευση στο θέµα αλλά και στην εργασία µε παιδιά που φοιτούν στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή µεγαλύτερα. Η εκπαίδευση θα γίνει στους εκπαιδευτικούς της Ε’ και της ΣΤ’ 
τάξης που αποτελούν τη βασική οµάδα στόχου στο πιλοτικό έργο GEM. Στους γονείς των 
εµπλεκοµένων σχολείων θα προσφερθεί επίσης εκπαίδευση µαζί µε την ευρύτερη εκπαιδευτική 
κοινότητα. Ελπίζουµε ότι θα απολαύσετε τη δοκιµή των υλικών αυτών µε τα παιδιά στην τάξη σας και 
ανυποµονούµε να λάβουµε ανατροφοδότηση από την παράδοση του µαθήµατος.

Σας ευχαριστούµε για τη συµµετοχή σας σε αυτό το συναρπαστικό πιλοτικό έργο!

Θέµατα Έµφυλης Ισότητας
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Σηµειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό και Οδηγίες

Σχέδιο µαθηµάτων:

Τα µαθήµατα παρουσιάζονται µε µορφή βηµάτων. Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν µε ποιο βήµα επιθυµούν να 
ξεκινήσουν, ανάλογα µε τη δουλειά που έχει προηγηθεί µε τα παιδιά.

 Βασικά στοιχεία των µαθηµάτων:
Σηµειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό που επισηµαίνουν σηµαντικές ιστορικές πληροφορίες για

κάθε µάθηµα

Η σύνδεση µε το πρόγραµµα σπουδών SPHE και οι συγκεκριµένοι στόχοι περιεχοµένουΗ λίστα 

πηγών – οι περισσότερες από τις οποίες παρέχονται στα µαθήµατα

Βασικό λεξιλόγιο για κάθε µάθηµα

Εισαγωγή, Ανάπτυξη και Κλείσιµο µε λεπτοµερή βήµατα σε κάθε ενότητα

Συνδέσεις Σχολείο-Σπίτι για την προώθηση της ανάµειξης γονέων/κηδεµόνων

Εκτεταµένες ∆ραστηριότητες αν οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να συνεχίσουν τη συζήτηση στο θέµα

ενός µαθήµατος 

• Αυτή η πηγή περιέχει φύλλα ανατροφοδότησης µαθηµάτων από τους εκπαιδευτικούς. Είναι

απαραίτητο

να συµπληρωθούν µετά το πέρας της παράδοσης κάθε µαθήµατος.

• Υπάρχει επίσης και ένα φύλλο ανατροφοδότησης από τα παιδιά το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί

µετά το

πέρας της παράδοσης του µαθήµατος.

Και τα δύο τα παραπάνω πρέπει να επιστραφούν στους σφραγισµένους φακέλους που παρέχονται

κατά την

εκπαίδευση. Αυτή η ανατροφοδότηση θα ενηµερώσει την οριστικοποίηση των υλικών και θα

συµβάλει στην

ανάπτυξη του προγράµµατος GEM για µελλοντική χρήση στα σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη

∆ιδάσκοντας τα µαθήµατα:

• Μπορεί να υπάρχουν παιδιά στην τάξη των οποίων τα δικαιώµατα παραβιάζονται είτε µέσα στην
οικογένεια είτε σε κοινωνικές περιστάσεις. Είναι σηµαντικό για τους/τις εκπαιδευτικούς να
ενηµερώσουν τα παιδιά πως εάν υπάρχουν προβληµατισµοί σχετικά µε τα δικαιώµατά τους µπορούν
να συζητήσουν µαζί τους αργότερα.

• Οι εκπαιδευτικοί που θα χρησιµοποιήσουν αυτά τα µαθήµατα θα διδάσκουν σε ποικίλα πλαίσια, θα
έχουν διαφορετική εµπειρία σε σχέση µε την παρουσίαση ευαίσθητων θεµάτων στην τάξη και θα
έχουν διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης µε ορισµένα από τα θέµατα αυτών των µαθηµάτων. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν αυτογνωσία και να επιτρέψουν στον εαυτό τους να κάνουν επιλογές
µαθηµάτων τα οποία να ταιριάζουν στις ειδικές προσωπικές θέσεις αλλά και στις θέσεις της τάξης/
του σχολείου τους.

• Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού σε αυτό το είδος εργασίας είναι γενικά ουδέτερος/αντικειµενικός.
Ωστόσο, ορισµένες φορές ο/η εκπαιδευτικός θα υιοθετήσει άλλους ρόλους, όπως αυτόν της
ενηµέρωσης των παιδιών για τις επίσηµες πολιτικές του σχολείου ή αυτόν του «δικηγόρου του
διαβόλου» προκειµένου να παραχθεί διάλογος (για παράδειγµα).
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Συνδέσεις µε τους Στόχους Περιεχοµένου του Προγράµµατος Σπουδών SPHE

Τµήµατα και Ενότητες Τµηµάτων του SPHE Μαθήµατα του Gender Equality Matters 

Τµήµα: Εγώ
Μάθηµα 

1
Μάθηµα 

2
Μάθηµα 

3
Μάθηµα 

4
Μάθηµα 

5

Ενότητα Τµήµατος: Μεγαλώνοντας και Αλλάζοντας
  συζητάµε για τα διαφορετικά είδη αγάπης που υπάρχουν και εξερευνούµε πώς η αγάπη απεικονίζεται και 
ορίζεται στη µουσική, στις ταινίες, στα βιβλία, στα περιοδικά και σε άλλα µέσα

Ενότητα Τµήµατος: Ασφάλεια και Προστασία
συζητάµε και εκτιµούµε τον ρόλο του κάθε ατόµου στη διατήρηση της 
ασφάλειας των άλλων και στην αναγνώριση περιπτώσεων όπου οι πράξεις 
του µπορεί να απειλήσουν την ασφάλεια των άλλων

Ενότητα Τµήµατος: Παίρνοντας Αποφάσεις
  εξερευνούµε και µαθαίνουµε να εξετάζουµε κριτικά τους παράγοντες και τα 
επίπεδα σκέψης που επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις επιλογές

Τµήµα: Εγώ και οι Άλλοι

Ενότητα Τµήµατος: Οι φίλοι µου και οι Άλλοι
εξερευνούµε πώς οι απόψεις, οι οπτικές ή οι προσδοκίες των άλλων µπορούν να
επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε θετικά ή αρνητικά
αναγνωρίζουµε, συζητούµε και κατανοούµε τον εκφοβισµό και τις συνέπειές του
εξερευνούµε και συζητούµε πώς τα άτοµα διαχειρίζονται τον εκφοβισµό όταν 
γίνονται δέκτες του, όταν γνωρίζουν πως άλλα άτοµα δέχονται εκφοβισµό και όταν 
είναι θύτες

Ενότητα Τµήµατος: Η Σχέση µου µε τους Άλλους
εξετάζουµε τους διάφορους τρόπους µε
τους οποίους η γλώσσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποµονώσει και να ασκήσει
διακρίσεις κατά των ανθρώπων 
ξεκινούµε να εκτιµούµε τη σηµασία της διατήρησης µιας προσωπικής στάσης ενώ 
ταυτόχρονα σεβόµαστε τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις απόψεις των άλλων  
εξετάζουµε τη δύναµη της πειθούς, τους θετικούς και αρνητικούς τρόπους χρήσης της 
και προτείνουµε πρακτικούς τρόπους και αναπτύσσουµε πρακτικές προτάσεις για
τη διαχείριση των πιέσεων και των επιρροών

Τµήµα: Εγώ και Όλος ο Κόσµος

Ενότητα Τµήµατος: Αναπτύσσοντας Πολιτειότητα
αναγνωρίζουµε και εξερευνούµε τη θετική συµβολή διαφόρων οργανισµών, 
εθνοτικών, κοινωνικών και κοινοτικών οµάδων και ατόµων, στην τοπική κοινωνία 
εξερευνούµε τις ενδεχόµενες µορφές ύπαρξης της ανισότητας στην τοπική 
κοινωνία και προτείνουµε τρόπους αντιµετώπισής της
αναγνωρίζουµε κάποια τοπικά θέµατα ενδιαφέροντος και εξερευνούµε πιθανές
δράσεις που µπορούν να ληφθούν για την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών 
εξερευνούµε πώς η ειρήνη και η ισότητα µπορεί να προωθηθεί µεταξύ των 
ανθρώπων και των οµάδων, τόσο εθνικά όσο και διεθνώς
αναγνωρίζουµε την άνιση αντιµετώπιση των σεξουαλικών ρόλων και άλλων 
θεµάτων στη λογοτεχνία, στη διαφήµιση, στο θέατρο, στα περιοδικά και σε άλλα 
µέσα 
υιοθετούµε µια διαρκώς αυξανόµενη κριτική και παρατηρητική στάση απέναντι
στη διαφήµιση και στις τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την προώθηση 
προϊόντων, τρόπων ζωής και ιδεών

Τα µαθήµατα αυτής της πηγής διαθέτουν συνδέσµους σε πολλά σηµεία του προγράµµατος σπουδών όπως η Γλώσσα (προφορική ανάπτυξη) 
και οι Τέχνες (θέατρο).

• Εκτός από τους συνδέσµους σε άλλες περιοχές του προγράµµατος σπουδών, τα µαθήµατα του GEM συνδέονται επίσης µε το Goodness Me
Goodness You (GMGY), το υποστηριζόµενο πρόγραµµα για τα Εθνικά Σχολεία της Κοινότητας και το Learn Together Curriculum στο
πρόγραµµα Educate Together National Schools.

GEM Gender Equality Matters

Χαρτογράφηση Προγράµµατος Σπουδών
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¤

Γλωσσάρι

ΛΟΑΤΚΙ+ :

Λεσβία:

Γκέι:

Αµφιφυλόφιλος/-η:

∆ιεµφυλικά άτοµα 
(τρανς): 

Ίντερσεξ: 

Σεξουαλικός 
προσανατολισµός:

Ταυτότητα φύλου: 

Ετεροφυλόφιλος/-η: 

ΛΟΑΤΚΙ+ 
εκφοβισµός: 

Σιστζέντερ: 

Έκφραση φύλου: 

Η ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογία ίσως αποτελέσει πρόκληση εάν δεν έχετε προηγούµενη 
γνώση και ειδικά όταν οι όροι αλλάζουν κατά καιρούς. ∆ιαµορφώσαµε ένα 
γλωσσάρι κοινών λέξεων για να σας υποστηρίξουµε. Παρακαλείστε -να
θυµάστε πως ο καλύτερος τρόπος για να ορίσετε την προτιµώµενη ταυτότητα ή 
αντωνυµία ενός ατόµου είναι απλώς να το ρωτήσετε. 

Λεσβίες, Οµοφυλόφιλα, Αµφιφυλόφιλα, Τρανς+ και Ίντερσεξ 
άτοµα.

Μια γυναίκα που κυρίως έλκεται από άλλες γυναίκες.

Άτοµο που κυρίως έλκεται από άτοµα του ίδιου φύλου.

Κάποιος/-α που έλκεται από άτοµα του ίδιου φύλου και από 
άτοµα που ανήκουν σε άλλα φύλα.

Άτοµα των οποίων η ταυτότητα φύλου διαφέρει από το 
φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Ο όρος τρανς+ 
περιλαµβάνει και τα µη δυαδικά (non-binary) άτοµα.

Άτοµα που έχουν γεννηθεί µε ποικίλα χαρακτηριστικά 
ανατοµίας του βιολογικού τους φύλου ή των ορµονικών 
προφίλ τους, διαφοροποιήσεις που δεν παρατηρούνται σε 
ένα συνηθισµένο ανδρικό ή γυναικείο σώµα.

Η σεξουαλική και ροµαντική έλξη

Η βαθιά εσωτερική αίσθηση για το φύλο µας

Άτοµο που έλκεται από άτοµα άλλου φύλου

Εκφοβισµός που βασίζεται στην προκατάληψη ή τη διάκριση 
κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων.

Πώς επικοινωνούµε το φύλο µας µέσω της ενδυµασίας, των 
µαλλιών, της συµπεριφοράς µας, κτλ.

Ένα άτοµο που δεν είναι διεµφυλικό ή µη-δυαδικό.

Άτοµα των οποίων η ταυτότητα φύλου δεν είναι 
αποκλειστικά ανδρική ή γυναικεία. Κάποια µη-δυαδικά άτοµα 
χρησιµοποιούν ουδέτερες αντωνυµίες.

Μη δυαδικά 
(Non-binary) άτοµα:
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GEM Gender Equality Matters

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
http://www.isotita.gr/

Γραμμή SOS 15900

Συνήγορος του Παιδιού
http://www.0-18.gr/

Τηλ: 213 1306703 - 213 1306605
800.11.32000 (γραμμή για παιδιά)

11528 – Δίπλα Σου 
https://11528.gr/

Τηλ: 11528

Πολύχρωμο Σχολείο
https://rainbowschool.gr/

Μαζί για το Παιδί
https://mazigiatopaidi.gr/

Τηλ: 210 74 82 690

Το Χαμόγελο του Παιδιού
https://www.hamogelo.gr/

1056 ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SOS ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

116111 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107

http://www.ekka.org.gr/index.php/author-log
in/2018-05-17-09-06-24/27-1107

Τηλ: 1107

Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 
116 111

http://www.call116111.com/
Τηλ: 116111

Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
https://www.kmop.gr/
Τηλ: 30 210 3637547

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
http://womensos.gr/

Τηλ: 15900
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

https://kethi.gr/
Τηλ: 210 38 98 079

Υπηρεσίες για την Έµφυλη Ισότητα και
την Υποστήριξη για την Έµφυλη Βία
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Επισκόπηση 
Μαθήµατος

LESSON 5
Making a 

difference

LESSON 4
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LESSON 3
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and the Media

LESSON 2
Gender 

Stereotyping

EMPOWERMENT

LESSON 1
Rights and 
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GEM  Gender Equality Matters

Μάθηµα 1 
∆ικαιώµατα και Ισότητα

Σηµειώσεις για τον/την 
εκπαιδευτικό

∆ικαιώµατα

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα αναγνωρίζουν την ίση αξιοπρέπεια 
και αξία κάθε ατόµου, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό του, τον 
τόπο διαµονής του, την εµφάνισή του, τις σκέψεις του ή τις 
πεποιθήσεις του. Οι νόµοι για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
στοχεύουν στην πρόληψη των παραβιάσεων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων. Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του 
Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) είναι αρµόδια για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που ορίζονται από το Ελληνικό 
Σύνταγµα, τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και 
άλλες διεθνείς συνθήκες και συµβάσεις που η Ελλάδα έχει 
δεσµευτεί να προστατεύει, να σέβεται και να εκπληρώνει. 

Ισότητα

Η ισότητα βασίζεται στο ανθρώπινο δικαίωµα να είστε µέρος της 
κοινωνίας σας. Η ισότητα αφορά τη διασφάλιση ότι τα άτοµα ή 
οι οµάδες ατόµων αντιµετωπίζονται ισότιµα και όχι λιγότερο 
ευνοϊκά σε σχέση µε άλλα άτοµα ή οµάδες για ένα ευρύ φάσµα 
διαφορετικών λόγων. Οι λόγοι αυτοί είναι γνωστοί ως πεδία 
διακρίσεων τα οποία περιλαµβάνουν χαρακτηριστικά όπως το 
φύλο, η εθνότητα, εθνικότητα, η ηλικία, η αναπηρία, η 
οικογενειακή κατάσταση, η συµµετοχή σε κοινότητα 
µετακινούµενου πληθυσµού, ο σεξουαλικό προσανατολισµός ή η 
θρησκεία.

Οι νόµοι για την ισότητα στην Ελλάδα στοχεύουν στην πρόληψη 
των διακρίσεων κατά ατόµων ή οµάδων και στην προώθηση 
των ίσων ευκαιριών για άτοµα και οµάδες. Ισότητα δε σηµαίνει 
πως όλοι αντιµετωπίζονται πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο. Για να 
επιτευχθεί η ισότητα µπορεί να είναι αναγκαία διαφορετική 
υποστήριξη από διάφορους ανθρώπους ή οµάδες.

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα πραγµατοποιήθηκε πριν από περίπου 70 χρόνια 
και η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
συµφωνήθηκε την 10η ∆εκεµβρίου του 1948.

Η Ελλάδα υπέγραψε τον Χάρτη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού 
το 1992 (νόµος 2101/1992) και ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού, που λειτουργεί από το 2003, έχει ως αποστολή να 
υπερασπίζει τα δικαιώµατα των ανηλίκων, δηλαδή των 
αγοριών και των κοριτσιών έως 18 ετών.

Ειδικοί µαθησιακοί στόχοι: 

 να εξετάσουµε τους ποικίλους τρόπους µε τους οποίους η 
γλώσσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποµονώσει και 
να ασκήσει διακρίσεις κατά των ανθρώπων

να εξερευνήσουµε µορφές ανισότητας στην τοπική 
κοινότητα και να προτείνουµε τρόπους αντιµετώπισής της

 να εξερευνήσουµε πώς η δικαιοσύνη και η ειρήνη µπορεί 
να προωθηθεί µεταξύ ατόµων και οµάδων, τόσο
εθνικά όσο και διεθνώς

Λεξιλόγιο µαθήµατος:

∆ικαιώµατα, ισότητα, διακρίσεις, παρενόχληση, πεδία, φύλο, 
παραβίαση, σεξουαλικός προσανατολισµός.

Πηγές µαθήµατος:

Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού (UNCRC). Αφίσα από Συνήγορο του Παιδιού
∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων [έκδοση 
απλής γλώσσας]: Ενηµερωτικό έντυπο (και σε
διαφάνειες παρουσίασης)
Φύλλο δραστηριότητας 1: Σενάρια
Σύµφωνο Συµβίωσης (2015)
Νοµική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου (2017)
Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών ∆ιακρίσεων 
Κατά των Γυναικών (CEDAW) (1981) (https://kethi.
gr/wp-content/uploads/2018/04/
CEDAW_Web_Spreads-1.pdf)
∆ιαφάνειες παρουσίασης
Φύλλο δραστηριότητας 2: Οι γνώσεις µου από το Μάθηµα 1
Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 1
Αξιολόγηση Μαθήµατος 1 από τα παιδιά
Αξιολόγηση Μαθήµατος 1 από τους/τις εκπαιδευτικούς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βήµα 1: ∆ικαιώµατα και Ισότητα

Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει τις λέξεις ∆ικαιώµατα και Ισότητα 
στον πίνακα για να ξεκινήσει η συζήτηση.

Βασικές Ερωτήσεις
 Γνωρίζει κάποιος/-α τι είναι δικαίωµα;
 Έχετε ακούσει ποτέ για τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων      
 ∆ικαιωµάτων;
 Τι σηµαίνει καθολικός/παγκόσµιος;
 Εφαρµόζεται αυτό στην Ελλάδα;
 Σχετικά µε τον Χάρτη ∆ικαιωµάτων του Παιδιού –  
 έχετε ακούσει ποτέ ξανά γι’ αυτόν;
 Σε ποιο πλαίσιο;

Ο/Η εκπαιδευτικός ίσως θελήσει να χρησιµοποιήσει φωτογραφίες 
από τον ακόλουθο σύνδεσµο: www.amnesty.org.uk/we-are-all-
born-free-universal-declaration-human-rights-pictures 

Βασικές Ερωτήσεις

Ποιο πιστεύετε πως είναι το πιο σηµαντικό δικαίωµα στη   
∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού;
Πιστεύετε πως λείπει κάτι το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει; 

Το πρώτο δικαίωµα της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων είναι αυτό της ίσης µεταχείρισης (δείτε διαφάνειες). 
Θεωρείται τόσο σηµαντικό που κατοχυρώνεται από το Ελληνικό 
Σύνταγµα (Ατοµικά και Κοινωνικά ∆ικαιώµατα, Άρθρο 4). Ο/Η 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις διαφάνειες για να συζητηθεί ο νόµος 
4604/2019 για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων, πρόληψη και καταπολέµηση της έµφυλης βίας και τα πεδία 
που τονίζονται. 

Βασικές Ερωτήσεις

 Συµφωνείτε ότι η ισότητα είναι ένα σηµαντικό δικαίωµα; Γιατί/Γιατί όχι;
 Σας προκαλεί έκπληξη κάποιο από τα πεδία που συµπεριλαµβάνονται;
 Έχετε ακούσει να ασκείται σε κάποιο άτοµο διάκριση βάσει κάποιου από   
 αυτά τα πεδία;

Βήµα 2: Βίντεο

Ο/Η εκπαιδευτικός δείχνει το βίντεο https://
www.youtube.com/watch?v=OLtsMicgZjI. Γίνεται 
συζήτηση στην τάξη µε τη χρήση των βασικών ερωτήσεων. 

Βασικές Ερωτήσεις
 Θα αντιδρούσατε µε τον ίδιο τρόπο όπως αυτών των παιδιών;
 Ποιος πήρε την ευθύνη για την εύρεση µιας λύσης;
 Παρατηρήσατε κάτι σχετικά µε το πώς κάποια παιδιά    
 ταξινόµησαν τις µπάλες;
 Γιατί πιστεύετε ότι το έκαναν µε αυτόν τον τρόπο;

Ο/Η εκπαιδευτικός δηλώνει ότι η ισότητα είναι βασικό θέµα σε αυτό 
το µάθηµα και πως τα δύο βασικά πεδία για ισότητα που θα 
συζητηθούν συνδέονται µε το φύλο και τον σεξουαλικό 
προσανατολισµό.

Βήµα 3: Αφίσα από τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη για 
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

Ο/Η εκπαιδευτικός κοιτάζει ξανά τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού για να γίνει συζήτηση µε όλη

την τάξη. Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει τη βασική ερώτηση: 

 Ποια δικαιώµατα επικεντρώνονται στην ισότητα;

Παράδειγµα: ασφάλεια, έκφραση του εαυτού, να έχουµε 
φωνή, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι, δίκαιοι µεταχείριση
από το νόµο…(σύµφωνα µε την αφίσα). Τα παιδιά έχουν 
αυτά τα δικαιώµατα ανεξαρτήτως από το αν είναι αγόρια/
κορίτσια (φύλο) ή ανεξαρτήτως σεξουαλικού 
προσανατολισµού.

Βασικές Ερωτήσεις
 Πώς διατηρούν οι ενήλικες ασφαλή τα παιδιά;
 Ποιοι ενήλικες;
 Τι γίνεται µε τη φωνή σας – ακούγονται οι απόψεις σας; Πού;
 Πιστεύετε πως ο καθένας αντιµετωπίζεται ίσα από το νόµο;    
 Γιατί; Γιατί όχι;
Τι γίνεται µε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτοµα;
Ξέρετε τι σηµαίνουν αυτά τα γράµµατα; [Σηµείωση: είναι 
σηµαντικό να γνωρίζουν τα παιδιά τι σηµαίνει το γράµµα
«Τ» καθώς θα αναφερθεί παρακάτω στο µάθηµα].
Ποιος νόµος ψηφίστηκε πρόσφατα στην Ελλάδα για την 
επέκταση της αστικής ένωσης στα άτοµα του ίδιου φύλου;
[επέκταση συµφώνου συµβίωσης στα οµόφυλα ζευγάρια το 
2015]

Βήµα 4: ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων [έκδοση απλής γλώσσας]

Ο/Η εκπαιδευτικός προχωρά στη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων – µπορεί να παρουσιαστεί µε τη
χρήση διαφανειών. Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά: 

     Ποια άρθρα της ∆ιεθνούς ∆ιακήρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων    
     µιλούν για ισότητα;

Ο/Η εκπαιδευτικός παρέχει ιστορικές πληροφορίες στα παιδιά για 
την ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (δείτε το πλαίσιο 
Σηµειώσεις για τον/την Εκπαιδευτικό). Η αφίσα OCO παρουσιάζεται 
για να περιγράψει τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού, ενώ η ηλεκτρονική διεύθυνση για τη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη 
των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (έκδοση απλής γλώσσας) 
περιλαµβάνεται σε διαφάνειες. Ειδικά δικαιώµατα υπογραµµίζονται, 
συγκεκριµένα το δικαίωµα της ίσης µεταχείρισης (δείτε διαφάνειες). 
Αντίγραφο της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
[έκδοση απλής γλώσσας] περιλαµβάνεται στο πακέτο του/της 
εκπαιδευτικού. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GEM  Gender Equality Matters
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Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρεται επίσης στην Επιτροπή για την 
Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών
CEDAW, 1981) (δείτε διαφάνεια) και ρωτά:

Βήµα 7: Στοχασµός

Τα παιδιά ολοκληρώνουν µια σύντοµη άσκηση στοχασµού 
σχετικά µε το τι έµαθαν σε αυτό το µάθηµα και κάποια 
ερωτήµατα που εξακολουθούν να έχουν. Αυτό βρίσκεται στο 
µπροστινό µέρος της επιστολής προς τους γονείς την οποία τα 
παιδιά θα πάρουν στο σπίτι (δείτε Σύνδεση Σχολείο-Σπίτι 1 
παρακάτω). 

Ο/Η εκπαιδευτικός επισηµαίνει το επόµενο µάθηµα για τα 
στερεότυπα ως παράδειγµα για την περίπτωση όπου ένα άτοµο 
δε λαµβάνει ίση µεταχείριση/ υφίσταται παραβίαση των 
δικαιωµάτων του. 

 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Μαθήµατος 1 από τα παιδιά

 Ολοκλήρωση Αξιολόγησης του Μαθήµατος 1 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς 

Σύνδεση Σχολείο-Σπίτι: 
Τα παιδιά θα λάβουν τη Σύνδεση Σχολείο-Σπίτι 1 που περιγράφει τα 
θέµατα του µαθήµατος όλου του προγράµµατος (στο πίσω µέρος 
του φύλλου εργασίας που έχουν συµπληρώσει στο Βήµα 6). Η 
συγκεκριµένη δραστηριότητα Σύνδεση µε το Σπίτι περιγράφεται στην 
επιστολή: σχετικά µε το Μάθηµα 1 ρωτήστε το παιδί σας τι έµαθε και
ποιες απορίες ίσως εξακολουθεί να έχει. Οι γονείς προτρέπονται να 
σκεφτούν ένα δικαίωµα που είναι πραγµατικά σηµαντικό για την 
οικογένειά τους και ερωτήσεις που ίσως έχουν, τα οποία σηµειώνουν 
στο φύλλο. Μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να τα γράψουν σε 
αυτοκόλλητα χαρτάκια (ώστε να υπάρχει ανωνυµία) και να διατεθεί
κάποιος χρόνος για να συζητηθούν στην αρχή του επόµενου 
µαθήµατος

Βήµα 5: Σενάρια

Τα παιδιά χωρίζονται σε ζεύγη. Ο/Η εκπαιδευτικός µοιράζει το Φύλλο 
∆ραστηριότητας 1 µε τα Σενάρια σε κάθε ζεύγος. Τα παιδιά 
αναγνωρίζουν ποιο άρθρο/δικαίωµα παραβιάζεται. (Σηµείωση: οι 
εκπαιδευτικοί µπορούν να αναζητήσουν στο διαδίκτυο ενδιαφέροντα 
άρθρα για κάποιο θέµα στο πλαίσιο της χώρας τους. Για παράδειγµα, 
«αλλοδαποί σηµαιοφόροι στις παρελάσεις»). Όλη η τάξη συµµετέχει 
στη συζήτηση.

Βασικές Ερωτήσεις
Όταν ένα δικαίωµα δεν υποστηρίζεται λέµε ότι 
παραβιάζεται.
Στο Σενάριο 1 (2,3), υπάρχουν δικαιώµατα που δεν 
υποστηρίζονται; Ποια δικαιώµατα;
Ο/Η εκπαιδευτικός εισάγει τα παιδιά στη Νοµική 
Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου (2017) και ρωτά:
Ποιο άρθρο κάνει αυτή τη διευθέτηση;
Θα γίνει αυτή η διευθέτηση των θεµάτων στο Σενάριο 3; 
Γιατί/Γιατί όχι;
Ο/Η εκπαιδευτικός αναφέρεται επίσης στην Επιτροπή για 
την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των Γυναικών
Γιατί πιστεύετε ότι διαµορφώθηκε αυτή η επιτροπή;
Υφίστανται διακρίσεις οι άνδρες/αγόρια; Πώς;

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Βήµα 6: Επιλογές ∆ραστηριοτήτων

Αυτές οι δραστηριότητες βασίζονται σε δουλειά που ήδη έχει γίνει. 
Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει µία ή δύο ανάλογα

µε το χρόνο.

∆ραστηριότητα 1: εν κινήσει συζήτηση µε αφορµή κάποιες 
φράσεις που θα διαβαστούν – ζητείται από τα παιδιά να 
τοποθετήσουν τους εαυτούς τους πάνω σε µία από τις γραµµές 
συµφωνώ/διαφωνώ µέσα στην τάξη (οι

γραµµές σχεδιάζονται από τον/την εκπαιδευτικό). Ενθαρρύνετε τα 
παιδιά να µην σταθούν ανάµεσα στις γραµµές, αλλά να επιλέξουν 
µία συγκεκριµένη στάση.

Παραδείγµατα: στην Ελλάδα κάθε άτοµο αντιµετωπίζεται µε 
ισότητα…, Θα ήξερα τι να κάνω σε περίπτωση

που παραβιαζόταν κάποιο από τα δικαιώµατά µου…, Τα κορίτσια 
αντιµετωπίζονται ίσα στις σχολικές δραστηριότητες…, Τα αγόρια 
αντιµετωπίζονται ίσα στις σχολικές δραστηριότητες.

Τα παιδιά ρωτούνται γιατί επέλεξαν να σταθούν στη συγκεκριµένη 
γραµµή συµφωνώ/διαφωνώ – τα παιδιά

απαντούν εθελοντικά. Στο τέλος της συζήτησης, τα παιδιά 
ρωτούνται αν θα ήθελαν τώρα να αλλάξουν θέση.

∆ραστηριότητα 2: σε οµάδες, δίνεται στα παιδιά ένα δικαίωµα και 
πρέπει να κατασκευάσουν µία είδηση ή συλλάβουν µία στιγµή στο 
χρόνο που αυτό παραβιάστηκε. Οι οµάδες καλούνται να µοιραστούν 
τη δουλειά τους.

∆ραστηριότητα 3: τα παιδιά βλέπουν βίντεο/πλάνα από 
εκδηλώσεις όπου τα παιδιά είχαν αγωνιστεί για τα

δικαιώµατά τους – τα παραδείγµατα µπορεί να περιλαµβάνουν 
κορίτσια που δεν τους επιτράπηκε να φορούν

παντελόνια στο σχολείο, παιδιά που κάνουν εκστρατεία για δράση 
σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή (δείτε το

Πληροφοριακό Φυλλάδιο 7 για την Greta Thunberg στο Μάθηµα 5 
για πληροφορίες σχετικά µε αυτό το θέµα).

∆ραστηριότητα 4: τα παιδιά αναπτύσσουν ένα σύνθηµα/µια 
φράση/τραγούδι γύρω από ένα δικαίωµα το οποίο

θα µπορούσαν να γράψουν πάνω σε ένα πανό/µία αφίσα αν 
προετοίµαζαν µια εκστρατεία.
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Μάθηµα 1 ∆ικαιώµατα και Ισότητα
∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(έκδοση απλής γλώσσας) ∆είγµατα σχετικών Άρθρων

Άρθρο 1:

Άρθρο 2: 

Άρθρο 3: 

Με τη γέννησή τους τα παιδιά, είναι ελεύθερα και το 
καθένα πρέπει να εισπράττει ίδια µεταχείριση. Έχουν
λόγο και συνείδηση και πρέπει να φέρονται το ένα στο 
άλλο µε φιλικό τρόπο.

 Κάθε άτοµο µπορεί να απολαµβάνει τα παρακάτω 
δικαιώµατα ανεξάρτητα από: το φύλο, το χρώµα του
δέρµατος, τη γλώσσα που οµιλεί, τις σκέψεις του, τη 
θρησκεία στην οποία πιστεύει, την οικονοµική του 
κατάσταση, την κοινωνική οµάδα στην οποία γεννήθηκε, 
τη χώρα από την οποία προέρχεται. Επίσης, δεν έχει 
σηµασία εάν η χώρα στην οποία ζεις είναι ανεξάρτητη ή 
όχι

Έχεις το δικαίωµα να ζεις και να ζεις ελεύθερα και µε 
ασφάλεια.

Άρθρο 5:  Κανείς δεν έχει το δικαίωµα να σε βασανίσει.

Άρθρο 6: Πρέπει να προστατεύεσαι νοµικά µε τον ίδιο τρόπο 
παντού όπως κάθε άλλο άτοµο.

Άρθρο 29: Έχεις καθήκοντα µέσα στην κοινωνία στην οποία 
η προσωπικότητά σου µπορεί να αναπτυχθεί πλήρως. 
Ο νόµος πρέπει να εγγυάται ανθρώπινα δικαιώµατα. 
Πρέπει να επιτρέπει σε κάθε άτοµο να σέβεται τα άλλα 
και να λαµβάνει σεβασµό.

GEM  Gender Equality Matters
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Μάθηµα 1 | ∆ικαιώµατα και Ισότητα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 - Σενάρια

Σενάριο 1:  
Ο Γιώργος ήταν στην αυλή του σχολείου όταν κάποια µεγαλύτερα
αγόρια τον πλησίασαν, άρχισαν να τον ενοχλούν και να τον 
σπρώχνουν. Ένα από τα αγόρια κατέγραφε βίντεο στο κινητό του 
και το έστειλε σε φίλους του…

Σενάριο 2:  
Η Αµπίρ είναι µουσουλµάνα και φορά µαντήλα συνεχώς. Μια µέρα 
στο σχολείο µια δασκάλα είπε ότι µερικά
σχολεία απαγορεύουν τη µαντήλα…

Σενάριο 3:  
Ο µεγαλύτερος αδελφός της Χριστίνας, ο Κωνσταντίνος, 
προβληµατίζεται σχετικά µε το φύλο του εδώ και πολύ καιρό και 
ζήτησε πρόσφατα από την οικογένειά του να χρησιµοποιεί αντωνυµίες 
στο θηλυκό γένος και να χρησιµοποιούν το όνοµα Κωνσταντίνα αντί 
για το όνοµα που του δόθηκε. Το σχολείο και ο ιδιοκτήτης του
καταστήµατος που εργάζεται µε ηµιαπασχόληση καθυστερούν να 
κάνουν τις αλλαγές που τους ζήτησε…
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Μάθηµα 1 | ∆ικαιώµατα και Ισότητα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 - Οι γνώσεις µου από το Μάθηµα 1

Στο Μάθηµα 1 µιλήσαµε για τα δικαιώµατα προς όλους (∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού), τη νοµοθεσία για την ισότητα και τις έµφυλες διακρίσεις. 

Αυτό που έχω µάθει…

Άλλες απόψεις που βρήκα ενδιαφέρουσες…

Μερικές ερωτήσεις που εξακολουθώ να έχω…

Παρακαλούµε δείξτε στους γονείς σας την επιστολή στο πίσω µέρος της σελίδας και 
ρωτήστε τους ποια δικαιώµατα πιστεύουν ότι είναι πραγµατικά σηµαντικά για την οικογένειά 
σας. Σηµειώστε τα στα παρακάτω πλαίσια. 

Το/τα πραγµατικά σηµαντικό/-ά δικαίωµα/-ατα για την οικογένειά µας είναι…

Αν οι γονείς σας έχουν ερωτήσεις που θα ήθελαν να θέσουν, γράψτε τις εδώ:
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Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 1

Αγαπητέ/-οί Γονέα/-είς ή Κηδεµόνα-ες,

Σας ευχαριστούµε που συµφωνείτε να συµµετάσχει το παιδί σας σε µια 
σειρά σύντοµων µαθηµάτων σχετικά µε την έµφυλη ισότητα και την 
πρόληψη του έµφυλου εκφοβισµού/έµφυλης βίας. Τα ακόλουθα είναι 
µια περιγραφή των µαθηµάτων που θα υλοποιηθούν

Gender Equality Matters Επισκόπηση Μαθηµάτων

Μάθηµα 1
Μάθηµα 2
Μάθηµα 3

∆ικαιώµατα και Ισότητα
Έµφυλα Στερεότυπα
Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα

Μάθηµα 4  και Έµφυλη Βία
Μάθηµα 5

Έµφυλος Εκφοβισµός
Κάνοντας τη ∆ιαφορά

Μετά το κάθε µάθηµα, το παιδί ενθαρρύνεται να φέρνει κάτι στο σπίτι για να 
µοιραστεί και να συζητήσει µαζί σας ώστε να εµπλουτίσει τις γνώσεις του. Για 
το Μάθηµα 1, υπάρχει ένα φύλλο εργασίας στο πίσω µέρος αυτής της 
επιστολής στο οποίο το παιδί σας έχει συνοψίσει τις γνώσεις του και έχει 
δηµιουργήσει κάποιες σκέψεις και απορίες. Παρακαλούµε αφιερώστε κάποιο 
χρόνο να συζητήσετε µε το παιδί σας αυτό το φύλλο εργασίας και εφόσον το 
επιθυµείτε, εισάγετε ένα πραγµατικά σηµαντικό δικαίωµα για την οικογένειά 
σας και οποιεσδήποτε ερωτήσεις που µπορεί να έχετε σχετικά µε το θέµα του 
µαθήµατος. Οι ερωτήσεις θα χρησιµοποιηθούν ανώνυµα για να δηµιουργήσουν
περαιτέρω συζήτηση στην τάξη γύρω από τα έµφυλα θέµατα. .

Σας ευχαριστούµε για τη συνεργασία,

Με εκτίµηση,

(Ο/Η εκπαιδευτικός της τάξης) 

ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ



18

GEM Gender Equality Matters

Slides



19



20

Slides



21



GEM  Gender Equality Matters

22

Μάθηµα 2
Έµφυλα Στερεότυπα

Σηµειώσεις για τον/την 
Εκπαιδευτικό
Οι εκπαιδευτικοί ίσως ενηµερώνονται για θέµατα 
της σχολικής ζωής που σχετίζονται µε τα 
στερεότυπα από τα παιδιά. Ιδανικά, θα πρέπει να 
υπάρχει ένας χώρος συζητήσεων γι’ αυτά τα 
θέµατα στην τάξη µε τρόπο που σέβεται όλο 
το προσωπικό και τα παιδιά του σχολείου. 

Το Βήµα 6 αυτού του µαθήµατος καλεί τα παιδιά 
να µοιραστούν στιγµές όπου είχαν µια έκλαµψη 
σχετικά µε τα στερεότυπα - ο/η εκπαιδευτικός 
πρέπει να αποφασίσει αν είναι κατάλληλο για τα 
παιδιά να µοιραστούν τις σκέψεις τους, ανάλογα µε 
τη δυναµική της τάξης. 

Στερεότυπο είναι µια υπεραπλουστευµένη και 
άδικη πεποίθηση ότι µια οµάδα ατόµων έχει 
συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ή ότι όλα τα µέλη 
µιας οµάδας είναι ίδια.

Έµφυλα στερεότυπα είναι διαµορφωµένες ιδέες 
βάσει των οποίων τα αγόρια και τα κορίτσια 
υποτίθεται πως έχουν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και ρόλους που ορίζονται και 
οριοθετούνται από το φύλο τους.

Τα στερεότυπα για τη σεξουαλικότητα είναι 
διαµορφωµένες ιδέες βάσει των οποίων τα αγόρια 
και τα κορίτσια υποτίθεται πως έχουν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και ρόλους που ορίζονται και 
οριοθετούνται από τον σεξουαλικό τους 
προσανατολισµό.

Συγκεκριµένοι µαθησιακοί στόχοι:

να εξερευνήσουµε πώς οι απόψεις, οι οπτικές ή 
οι προσδοκίες των άλλων µπορούν να 
επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε θετικά 
είτε αρνητικά
να εξετάσουµε τη δύναµη της πειθούς, τους 
θετικούς και αρνητικούς τρόπους χρήσης της 
και να προτείνουµε
πρακτικούς τρόπους και να αναπτύξουµε 
πρακτικές προτάσεις για τη διαχείριση των 
πιέσεων και των επιρροών
να αναγνωρίσουµε την άνιση µεταχείριση των 
σεξουαλικών ρόλων και άλλων θεµάτων στη 
λογοτεχνία, στη
διαφήµιση, στο θέατρο, στα περιοδικά και σε 
άλλα µέσα
να υιοθετήσουµε µία διαρκώς αυξανόµενη 
κριτική και παρατηρητική στάση απέναντι στη 
διαφήµιση και στις
τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την 
προώθηση προϊόντων, τρόπου ζωής και ιδεών.

Λεξιλόγιο Μαθήµατος:

Υπεργενικεύω, έµφυλος κανόνας, στερεότυπο

Πηγές Μαθήµατος:
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1: «Μέσα» στο Κουτί
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2: «Έξω» από το Κουτί
Χρώµατα (κηροµπογιές, µαρκαδόροι, µολύβια)
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3: Επαγγέλµατα
Βίντεο https://www.youtube.com/watch 
v=dwa_2HqSazs38
Φύλλο ∆ραστηριότητας 4: Η ∆ική Μου Στιγµή 
Έκλαµψης για το Φύλο
Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 2
Αξιολόγηση Μαθήµατος 2 από τα παιδιά
Αξιολόγηση Μαθήµατος 2 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς
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STEP 6
Gender Lightbulb

Moments

STEP 4
Carousel

STEP 5
Gender and Jobs

STEP 3
“outside” the Box

STEP 2
“inside” the Box

LESSON 3

STEP 1
Stereotype
Mind Map

Επισκόπηση 
Μαθήµατος 2
Έµφυλα Στερεότυπα



2424

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έµφυλα στερεότυπα είναι διαµορφωµένες ιδέες βάσει των 
οποίων τα αγόρια και τα κορίτσια υποτίθεται πως να 
έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και ρόλους που 
ορίζονται και οριοθετούνται από το φύλο τους. 
Στερεότυπα για τη σεξουαλικότητα είναι διαµορφωµένες 
ιδέες βάσει των οποίων τα αγόρια και τα κορίτσια 
υποτίθεται πως έχουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 
ρόλους που ορίζονται και οριοθετούνται από τον 
σεξουαλικό τους προσανατολισµό.

Βασικές Ερωτήσεις

 Μπορείτε να σκεφτείτε ένα παράδειγµα κάποιου    
  στερεότυπου;
  Ποια είναι τα συνηθισµένα µηνύµατα από την υπεργενίκευση;

Βήµα 1: Συζήτηση το διάγραµµα της σκέψης µας σχετικά      
µε τα στερεότυπα

Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει στη λέξη Στερεότυπο στον πίνακα 
για να εκµαιεύσει το πώς κατανοούν τα παιδιά αυτή τη λέξη. 
Το διάγραµµα δηµιουργείται από τον/την εκπαιδευτικό για να 
αναπαραστήσει απαντήσεις και είδη στερεοτύπων που θα 
ονοµατίσουν τα παιδιά. Ο/Η εκπαιδευτικός αποσαφηνίζει ότι 
στερεότυπο είναι µια υπεραπλουστευµένη και άδικη πεποίθηση ότι 
µια οµάδα ανθρώπων έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ότι όλα τα 
µέλη µιας οµάδας είναι ίδια. 

Εάν δεν αναφερθεί από τα παιδιά ο/η εκπαιδευτικός γράφει 
τις λέξεις Έµφυλα Στερεότυπα και Στερεότυπα για τη 
Σεξουαλικότητα στον πίνακα και εκµαιεύει από τα παιδιά τι είναι 
έµφυλα στερεότυπα και στερεότυπα για τη σεξουαλικότητα 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βήµα 2: Κατηγοριοποίηση: Σκέψεις «µέσα» στο Κουτί

Τα παιδιά χωρίζονται σε µικρές οµάδες (3-4 ατόµων). Σε κάθε 
οµάδα δίνεται το Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 «Μέσα» στο Κουτί 
(φωτοτυπηµένο σε Α3). Οι µισές οµάδες της τάξης λαµβάνουν 
ένα πλαίσιο µε την ετικέτα Κορίτσι ενώ οι άλλες µισές 
λαµβάνουν ένα πλαίσιο µε την ετικέτα Αγόρι. Ο/Η εκπαιδευτικός 
ζητά από τα παιδιά να σκεφτούν όσα περισσότερα στερεότυπα 
µπορούν και να τα γράψουν/ζωγραφίσουν µέσα στο πλαίσιο που 
απεικονίζεται.

Βασικές Ερωτήσεις

 Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε τον    
τρόπο που συµπεριφέρονται τα κορίτσια;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε τον 
τρόπο που συµπεριφέρονται τα αγόρια;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε το τι 
αρέσει και τι όχι στα κορίτσια;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε το τι 
αρέσει και τι όχι στα αγόρια;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε την 
εµφάνιση, τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήµατα των
κοριτσιών;
Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια στερεότυπα σχετικά µε την 
εµφάνιση, τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήµατα των
αγοριών;

Βήµα 3: Κατηγοριοποίηση: Σκέψεις «έξω» από το Κουτί

After the pupils have had sufficient time to work on 
filling in the inside of the box, the teacher explains that 
they are now going to write or draw some ideas outside 
the box. Each group receives Activity  S heet 2 “inside”  the 
bo x (photocopied A3). The teacher asks the following 
questions: 

 Τι µπορεί να κάνει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι να σκέφτεται/   
  συµπεριφέρεται έξω από το κουτί (δηλ. µε τρόπο που δεν θεωρείται   
  συνηθισµένος);
 Γιατί νοµίζετε πως αυτό είναι έξω από το κουτί;

(Σηµείωση: Τα παραδείγµατα που θα δώσουν τα παιδιά ίσως 
επικεντρώνονται στο ντύσιµο και στο γούστο, κάτι το οποίο είναι 
σηµαντικό και βάσιµο. Ωστόσο, προσπαθήστε επίσης να οδηγήσετε τη 
σκέψη τους σε θέµατα προσωπικότητας και προσδοκώµενης 
συµπεριφοράς). Ο/Η εκπαιδευτικός επισηµαίνει ότι παρόλο που µερικοί 
άνθρωποι φαίνονται να ταιριάζουν σε κανόνες ή έµφυλα στερεότυπα 
περισσότερο από άλλους, σχεδόν όλοι έχουν συµπεριφορά ή κοµµάτια 
του εαυτού τους που βρίσκονται έξω από το κουτί.

Βήµα 4: Καρουζέλ

Όταν τα παιδιά έχουν καταγράψει τα έξω από το κουτί παραδείγµατα 
τους, κάθε οµάδα εµφανίζει τα δύο ολοκληρωµένα κουτιά πάνω στο 
θρανίο της. Τα παιδιά περνούν από τις άλλες οµάδες και κοιτούν τα 
κουτιά τους. Όταν τα παιδιά επιστρέφουν στις οµάδες τους επιλέγουν 
έναν διαφορετικού χρώµατος µαρκαδόρο και προσθέτουν στα κουτιά 
τους ιδέες που έλαβαν από τους συνοµηλίκους τους. Γίνεται 
ολοκληρωµένη συζήτηση των οµοιοτήτων και των διαφορών που 
σηµείωσαν τα παιδιά βλέποντας τη δουλειά των συνοµηλίκων τους.

Βασικές Ερωτήσεις
Ποια είναι τα κοινά σηµεία της δουλειάς που έγινε µέσα στο κουτί;
Ποια είναι τα κοινά σηµεία της δουλειάς που έγινε έξω από το κουτί;
Τι µάθαµε;
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα της συµπεριφοράς µέσα 
στο κουτί;
Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα/µειονεκτήµατα της συµπεριφοράς έξω 
από το κουτί;
Ο/Η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά τι συµβαίνει αν δεν ταιριάζει 
κάποιο άτοµο µέσα ή έξω από το κουτί ως αγόρι
ή κορίτσι; Ρωτήστε:
Είναι πιθανό να µην ταιριάζετε σε κανένα κουτί σε σχέση µε το φύλο 
σας;
Τι νοµίζετε;

GEM  Gender Equality Matters
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Βήµα 6: Φύλο και Επαγγέλµατα

Ο/Η εκπαιδευτικός µοιράζει το Φύλλο ∆ραστηριότητας 
3 Επαγγέλµατα. Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει ένα χρονόµετρο 
(5 λεπτά) και ταχ παιδιά σχεδιάζουν το άτοµο που κάνει το 
επάγγελµα µέσα στο κουτί. Μετά από αυτό οι µαθητές 
σηκώνονται από τις θέσεις τους και κινούνται γύρω από την 
τάξη, ενώ ο/η εκπαιδευτικός παίζει µουσική και όταν αυτή 
σταµατά, τα παιδιά ενώνονται µε τους κοντινούς συνοµηλίκους 
τους (οµάδες των 3) και µοιράζονται τα σχέδιά τους µεταξύ 
τους..

Βασικές Ερωτήσεις
Ποια επαγγέλµατα απεικονίζουν τα κορίτσια σε αυτό τον ρόλο;
Ποια επαγγέλµατα απεικονίζουν τα αγόρια σε αυτό τον ρόλο;
Ποιες διαφορές και οµοιότητες υπάρχουν µεταξύ των σχεδίων 
σας;

Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο https://www.youtube.com/
watch?v=dwa_2HqSazs το οποίο τονίζει τις στερεοτυπικές 
απόψεις που ίσως συνοδεύουν τα επαγγέλµατα 

Βασικές Ερωτήσεις
 Τι παρατηρήσατε στο βίντεο σχετικά µε τα ανδρικά και   
  γυναικεία επαγγέλµατα;
 Τι πιστεύετε γι’ αυτό;
 Είναι µόνο τα νέα παιδιά που σκέφτονται έτσι;
 Γιατί (και κάποιοι ενήλικες) σκέφτονται έτσι;
 Σκεφτείτε πάνω στο φύλλο δραστηριότητας Επαγγέλµατα:  
 Έχετε σκεφτεί ποτέ µε τέτοιο τρόπο;

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Βήµα 7: Στιγµή Έκλαµψης σχετικά µε το Φύλο

Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί ότι η «στιγµή έκλαµψης σχετικά µε 
το φύλο» είναι µια στιγµή που τα παιδιά παρατήρησαν να 
αντιµετωπίζονται διαφορετικά εξαιτίας του φύλου τους. Για 
παράδειγµα, να µην επιτρέπεται σε ή να αποθαρρύνεται ένα 
κορίτσι να παίξει ποδόσφαιρο ή σε κάποιο αγόρι λέγεται ότι 
δεν επιτρέπεται να παίζει µε κούκλες. Αυτή η στιγµή θα 
µπορούσε να περιλαµβάνει οποιοδήποτε παιχνίδι είχαν τα 
παιδιά τη δυνατότητα να παίξουν έχοντας επίγνωση των 
διαφορετικών κανόνων για τα αγόρια και τα κορίτσια ή να 
αισθάνονται άβολα εξαιτίας του φύλου τους σε µια 
συγκεκριµένη κατάσταση. Αυτή µπορεί να είναι η πρώτη φορά 
που θα ζητηθεί από τα παιδιά να σκεφτούν κάτι τέτοιο, 
εποµένως θα ήταν βοηθητικό να δοθούν κάποια παραδείγµατα. 
Η δηµιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου για την ανταλλαγή 
εµπειριών είναι σηµαντική όπως και η υπενθύµιση στα παιδιά 
ότι πρόκειται να αναγνωρίσουν και να αναδείξουν τα έµφυλα 
στερεότυπα και όχι να τα ενισχύσουν. Αυτή η δραστηριότητα 
µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ως διαδικασία προσωπικής 
σκέψης που δεν θα µοιραστεί µε τα υπόλοιπα παιδιά. 

Εκτεταµένες ∆ραστηριότητες:
 Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εντοπίζουν στερεότυπα στην   
 καθηµερινή τους ζωή, π.χ. διαφήµιση / τηλεόραση / άλλα µέσα.   
 Κάθε παιδί καταγράφει τα στερεότυπα για µια εβδοµάδα. Αυτά 
 τα παραδείγµατα τοποθετούνται σε ένα ∆ιάγραµµα Στερεοτύπων 
 χρησιµοποιώντας αυτοκόλλητα χαρτάκια. Η διαδικασία αυτή θα 
 δώσει κάποια παραδείγµατα για το Μάθηµα 3 που επικεντρώνεται  
 στα µέσα.

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο: 
Τα παιδιά µοιράζονται το φύλλο εργασίας Στιγµή Έκλαµψης 
σχετικά µε το Φύλο µε τους γονείς τους και ξεκινούν µια 
συζήτηση πάνω σε αυτό το θέµα. ∆ίνονται στα παιδιά βασικές 
ερωτήσεις για να επικεντρώσουν τη συζήτηση µε τους γονείς 
τους – βλ. Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 2. 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 2 από τα παιδιά
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 2 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς
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αγόρι

Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 – «Μέσα» στο Κουτί 



GIRLBOY
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Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 – «Μέσα» στο Κουτί 
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αγόρι

Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 – «Έξω» από το Κουτί
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κορίτσ
ι

Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 – «Έξω» από το Κουτί
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Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3 - Επαγγέλµατα

Μπαλαρίνα Εκπαιδευτικός Μηχανικός Επιστήµονας

Νοσηλευτής Γιατρός Κοµµωτής Ποδοσφαιριστής

Ξυλουργός Αστυνοµικός ∆ικαστής Συγγραφέας
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Μάθηµα 2 | Έµφυλα Στερεότυπα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 4 – Η δική µου 
«Στιγµή Έκλαµψης σχετικά µε το Φύλο»



32

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 2

Στο Μάθηµα 2 τα παιδιά συζήτησαν τα στερεότυπα. Οι ακόλουθες ερωτήσεις 
µπορούν να συζητηθούν µαζί τους ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις τους.

Ποια ήταν η εµπειρία σας, αν υπάρχει τέτοια, ως παιδί µε τα στερεότυπα;

Ποια είναι η εµπειρία σας, αν υπάρχει τέτοια, ως ενήλικας µε τα στερεότυπα;

Έχουν αλλάξει τα πράγµατα από τότε που ήσασταν παιδί; Πώς;

Η σκέψη µου…

ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
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ΜΑΘΗΜΑ 3
 Έµφυλα Στερεότυπα και Πολιτισµικές ∆ράσεις

Ειδικοί στόχοι µαθήµατος:

να συζητήσουµε τους διαφορετικούς τύπους αγάπης 
που υπάρχουν και να εξερευνήσουµε πώς η αγάπη 
αναπαριστάται και ορίζεται στη µουσική, στις ταινίες, 
στα βιβλία, στα περιοδικά και σε άλλα µέσα

να εξερευνήσουµε και να µάθουµε να εξετάζουµε 
κριτικά τους παράγοντες και τα επίπεδα σκέψης που 
επιδρούν στις αποφάσεις και στις επιλογές

να εξερευνήσουµε πώς οι απόψεις, οι οπτικές και οι 
προσδοκίες των άλλων ατόµων µπορούν να 
επηρεάσουν τις ανθρώπινες σχέσεις, είτε θετικά είτε 
αρνητικά

να εξετάσουµε διάφορους τρόπους µε τους οποίους η 
γλώσσα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αποµονώσει ή 
να ασκήσει διακρίσεις κατά των ανθρώπων

να αρχίσουµε να εκτιµούµε τη σηµασία της διατήρησης 
µιας προσωπικής στάσης ενώ ταυτόχρονα να 
σεβόµαστε τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις απόψεις 
των άλλων

Σηµειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό
Η Σύνδεση Σπίτι Σχολείο σε αυτό το µάθηµα απαιτεί από τους 
εκπαιδευτικούς να προσέξουν τη διατήρηση της ανωνυµίας 
οποιασδήποτε ανατροφοδότησης από τους γονείς γύρω από τις 
ιδέες που συζήτησαν µε τα παιδιά τους µετά το µάθηµα.

Εάν το επιθυµούν, οι εκπαιδευτικοί µπορούν να προσπελάσουν 
το αρχείο https://rainbowschool.gr/wpcontent/
uploads/2016/11/Ταυτότητα-και-Έκφραση-Φύλου-
Μαρίνα-Γαλανού.pdf σχετικά µε τα τρανς ζητήµατα εφόσον 
αναδειχθούν στο µάθηµα.

Λεξιλόγιο Μαθήµατος:

Υπεγενίκευση, στερεοτυπικός, -ή, ό, επιρροές, µέσα, 
επιζήµιο, βοηθητικό

Πηγές Μαθήµατος:

ουν - 

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1: Παιδικά Παιχνίδια
Επιλογή 1: Λίστα Παραµυθιών
Επιλογή 2: Απόσπασµα από Το Αγόρι Μέσα στο Φόρεµα του 
David Walliams
Επιλογή 3: Φανταστική ιστορία: Τα κορίτσια θέλουν να γίν
Αγόρια!
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2: Οι επιδράσεις της υπεργενίκευσης
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3: Οι γνώσεις µου για τα Στερεότυπα 
και τα Μέσα
Σύνδεση Σχολείο-Σπίτι 3
Κόκκινα και πράσινα χρώµατα (κηροµπογιές, µαρκαδόροι, 
µολύβια)
iPads/Φορητοί Υπολογιστές
Αξιολόγηση Μαθήµατος 3 από τα παιδιά
Αξιολόγηση Μαθήµατος 3 από τους/τις εκπαιδευτικούς
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικές Ερωτήσεις

Από πού πιστεύετε ότι προέρχονται τα στερεότυπα;

Συµφωνείτε/∆ιαφωνείτε;

Σχετικά µε τα έµφυλα στερεότυπα, ποιες είναι οι    

συνηθισµένες πηγές στερεοτυπικών αντιλήψεων;

Σχετικά µε τα στερεότυπα για τη σεξουαλικότητα  

(σεξουαλικός προσανατολισµός) – είναι οι ίδιες πηγές;

Μπορείτε να δώσετε µερικά παραδείγµατα;

Βήµα 1: Επιρροές ∆ιαµόρφωσης Στερεοτύπων

Ο/Η εκπαιδευτικός ανακεφαλαιώνει συνοπτικά το Μάθηµα 2 
και τη δραστηριότητα «µέσα» και «έξω» από το κουτί. 
Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει στα παιδιά τη βασική ερώτηση:

  Από πού προέρχονται τα στερεότυπα; 

Τα παιδιά συµµετέχουν σε µία συζήτηση που βασίζεται στη 
µέθοδο Σκέφτοµαι – Κάνω ζευγάρι – Μοιράζοµαι (Think-
PairShare) µε άλλο παιδί για να απαντήσουν στο ερώτηµα, 
ενώ ακολουθεί συζήτηση µε όλη την τάξη. Ο/Η εκπαιδευτικός 
καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση που 
έθεσε στον πίνακα. Εάν τα παιδιά δεν αναφέρουν τα µέσα, 
προσθέτουν τη λέξη στη λίστα και συζητούν µε τα παιδιά. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Βήµα 2: Απεικόνιση στα Μέσα – Παιδικά Παιχνίδια

Ο/Η εκπαιδευτικός µοιράζει το Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 
Παιδικά Παιχνίδια στα παιδιά. Κάθε παιδί πρέπει να αποφασίσει 
εάν το παιχνίδι προορίζεται για αγόρια, για κορίτσια ή και για 
αγόρια και για κορίτσια. ∆ίπλα από τον τίτλο κάθε παιχνιδιού τα 
παιδιά βάζουν τικ στο πλαίσιο της επιλογής τους.

Όταν το φύλλο εργασίας έχει συµπληρωθεί, ο/η εκπαιδευτικός 
αναπαριστά την κάθε επιλογή µε µια χειρονοµία, π.χ. για αγόρια 
= χέρια στον αέρα, για κορίτσια = χέρια στο κεφάλι, για αγόρια 
και για κορίτσια = χέρια στα γόνατα. Ο/Η εκπαιδευτικός 
αναφέρει κάθε παιχνίδι από το φύλλο εργασίας και τα παιδιά 
χρησιµοποιούν την κατάλληλη χειρονοµία για να µοιραστούν τις 
καταγεγραµµένες απαντήσεις τους. Ακολουθεί συζήτηση µε όλη 
την τάξη βάσει των παρακάτω βασικών ερωτήσεων.

Βασικές Ερωτήσεις
Πόσα παιχνίδια για αγόρια καταγράψατε;
Πόσα παιχνίδια για κορίτσια καταγράψατε;
Πόσα παιχνίδια και για αγόρια και για κορίτσια καταγράψατε;
Τι επηρέασε τις επιλογές σας;
Πώς µπορείτε να προλάβετε στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω 
από τα «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα» παιχνίδια;
Πιστεύετε πως τα παιχνίδια θα πρέπει να προορίζονται µόνο για 
αγόρια/κορίτσια; Γιατί;

* Εάν το σχολείο διαθέτει iPad ή φορητό υπολογιστή µπορούν
να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία σε αυτό το σηµείο για να
περιηγηθούν σε φωτογραφίες παιδιών που παίζουν µε
παιχνίδια. ∆είτε www.smythstoys.com/ie/en-ie/toys.

Σε µικρές οµάδες (3-4 ατόµων) τα παιδιά αντιστοιχούν 
5 παιχνίδια από το Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 Παιδικά Παιχνίδια. 
Κάθε παιδί έχει έναν συγκεκριµένο ρόλο π.χ. ερευνητής, 
καταγραφέας, αναφορέας. Στις οµάδες τους βρίσκουν 
φωτογραφίες αυτών των παιχνιδιών και καταγράφουν 
τα παρακάτω:

Βήµα 3: Απεικόνιση στα Μέσα - Ιστορίες

Υπάρχουν τρεις επιλογές για τους/τις εκπαιδευτικούς για το 
Βήµα 3. Οι επιλογές συνδέονται µε τις ιστορίες που 
χρησιµοποιούνται. Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει µία από τις 
παρακάτω επιλογές για να χρησιµοποιήσει στην τάξη. 

Επιλογή 1: Λίστα Παραµυθιών
Επιλογή 2: Απόσπασµα από Το αγόρι µέσα στο Φόρεµα του     

David Walliams
Επιλογή 3: Φανταστική ιστορία Τα κορίτσια θέλουν να 

γίνουν - Αγόρια!

Τα παιδιά χωρίζονται σε µικρές οµάδες (3-4 άτοµα) και 
λαµβάνουν την επιλογή. Στις οµάδες τους απαντούν τις 
παρακάτω βασικές ερωτήσεις.

Βασικές Ερωτήσεις

Τι είδους στερεότυπο απεικονίζεται στην ιστορία σας;
Σχετίζεται µε το φύλο; Με τη σεξουαλικότητα; Με άλλα   
στερεότυπα;
Γιατί το πιστεύετε αυτό;
Τι θα το έκανε µη στερεοτυπικό

Όνοµα Παιχνιδιού:
Φύλο στη φωτογραφία που παίζει µε το παιχνίδι:
Εκφράζει η φωτογραφία έµφυλα στερεότυπα;
Γιατί; Γιατί όχι;
Θα κάνατε αλλαγές στη φωτογραφία;
Γιατί; Γιατί όχι;
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Βασικές Ερωτήσεις

Τι παρατηρούµε σχετικά µε τις επιδράσεις της υπεργενίκευσης   
– είναι περισσότερο επιβλαβείς από βοηθητικές;

Η βλάβη είναι σωµατική; Συναισθηµατική;
Τι µπορούµε να κάνουµε για να αποφύγουµε αυτή τη βλάβη για
τους εαυτούς µας/τους άλλους;
Τι µπορείτε να κάνετε για να αντιµετωπίσετε τα στερεότυπα στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγµα);
Τι θα µπορούσε να σας σταµατήσει από το να το κάνετε αυτό;
Τι θα µπορούσατε να κάνετε αν ο/η φίλος/-η σας ήθελε να κάνει 
κάτι «έξω από το κουτί»;
Είναι πιο εύκολο αν γνωρίζετε κάποιον/-α που θα στηρίξει την 
επιλογή του/της; Γιατί/Γιατί όχι; 

Βήµα 3: Οι Επιπτώσεις της Υπεργενίκευσης

Στις ίδιες οµάδες, ο/η εκπαιδευτικός µοιράζει από ένα Φύλλο 
της Δραστηριότητας 2 Οι Επιπτώσεις της Υπεργενίκευσης. 
Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να καταγράψουν όλες τις 
επιπτώσεις από την υπεργενίκευση που µπορούν να σκεφτούν. 
Αναφέρεται στο Μάθηµα 2 και στην δραστηριότητα Μέσα στο 
Κουτί/Έξω από το Κουτί µαζί µε το Βήµα 2 και Βήµα 3 αυτού του 
µαθήµατος ως ερέθισµα προς τα παιδιά. Όταν καταγραφούν οι 
επιδράσεις, µε τη χρήση δύο διαφορετικών χρωµάτων τα παιδιά 
ταυτοποιούν και κυκλώνουν επιβλαβείς επιδράσεις της λίστας 
(κόκκινο χρώµα) και µετά τις βοηθητικές επιδράσεις (πράσινο 
χρώµα). 

Βήµα 4: Στοχασµός

Κάθε παιδί λαµβάνει το Φύλλο Δραστηριότητας 3 Οι γνώσεις µου 
για τα Στερεότυπα και τα Μέσα. Τα παιδιά σκέφτονται και 
καταγράφουν τις γνώσεις τους απαντώντας στα ακόλουθα:

 Αυτό που παρατήρησα σχετικά µε τα στερεότυπα στα µέσα…
 Αυτό που σκέφτοµαι σχετικά µε τα στερεότυπα στα µέσα…
 Μερικοί τρόποι που θα µπορούσα να αντιµετωπίσω την  
 υπεργενίκευση στα µέσα

Αυτό το φύλλο δραστηριότητας είναι η βάση της Σύνδεσης Σπίτι-
Σχολείο 3 και φωτοτυπείται για τους γονείς/κηδεµόνες.

Εκτεταµένες Δραστηριότητες:
Επιλογή 1: Λίστα παραµυθιών – Σε ζεύγη, τα παιδιά επιλέγουν µία 
ιστορία από τη λίστα και την ξαναγράφουν εφαρµόζοντας όσα έχουν 
µάθει µέχρι εκείνη τη στιγµή από τα µαθήµατα π.χ. το φύλο του 
χαρακτήρα, την ηλικία, τη σεξουαλικότητα, την εθνικότητα, την 
οικογενειακή κατάσταση, τις συµπεριφορές.

Επιλογή 2: Φανταστική Ιστορία – Σε ζεύγη ή µικρές οµάδες τα 
παιδιά δηµιουργούν τα δικά τους άρθρα εφηµερίδας για να τονίσουν 
την εναντίωση στις στερεοτυπικές αντιλήψεις

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο:
Γι’ αυτό το µάθηµα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συζητήσουν τα 
στερεότυπα µε τους γονείς/κηδεµόνες τους χρησιµοποιώντας το 
συµπληρωµένο Φύλλο Δραστηριότητας 3 Οι γνώσεις µου για τα 
Στερεότυπα και τα Μέσα και το φύλλο δραστηριότητας Σύνδεση 
Σπίτι-Σχολείο 3. 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 3 από τα παιδιά
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 3 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς 
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Μάθηµα 3 |  Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα

Φύλλο Δραστηριότητας 1 – Παιδικά Παιχνίδια

Παιχνίδι Για Αγόρια
Για

κορίτσια

Για 
αγόρια και

για κορίτσια

Κούκλες

Βιντεοπαιχνίδια

Φιγούρες δράσης

Παζλ

Lego

Πατίνια

Πλαστελίνη (σλάιµ)

Επιτραπέζια παιχνίδια

Πάλη

Τηλεκατευθυνόµενα αυτοκίνητα

Ηλεκτρονικά παιχνίδια
τύπου Πόκεµον

Τρενάκια

Ποδήλατα

Σετ κατασκευής κοσµηµάτων

Ποδόσφαιρο

Κουζινικά

Χαρταετός

Σετ καθαρισµού σπιτιού (ηλεκτρική
σκούπα, σιδερώστρα, σίδερο)

Αρκουδάκια
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Once 
Upon a 
Time...

 ² Pinocchio

 ² Aladdin

 ² Alice in Wonderland

 ² Bambi

 ² Beauty and the Beast

 ² The Boy Who 

Cried Wolf

 ² Cinderella

 ² The Elves and the 

Shoemaker

 ² The Emperor’s New 

Clothes

 ² The Frog Prince

 ² The Gingerbread Man

 ² Goldilocks and the 

Three Bears

 ² Hansel and Gretel

 ² Jack and the 

Beanstalk

 ² The Little Mermaid

 ² The Little Red Hen

 ² Little Red Riding Hood

 ² Peter and the Wolf

 ² The Pied Piper 

of Hamelin

 ² The Princess and 

the Pea

 ² Puss in Boots

 ² Rapunzel

 ² Rumpelstiltskin

 ² The Selfish Giant

 ² Sleeping Beauty

 ² The Snow Queen

 ² Snow White

 ² Three Billy Goats Gruff

 ² The Three Little Pigs

 ² Thumbelina

 ² Tom Thumb

 ² The Enormous Turnip

 ² The Ugly Duckling

 ² The Wizard of Oz

Μάθηµα 3 |  Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα
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Ο Ντένις είναι δώδεκα ετών. Ζει µε το µπαµπά του και το µεγαλύτερο αδελφό του, τον 
Τζον, ο οποίος είναι δεκατεσσάρων ετών. Η µαµά τους έφυγε από το σπίτι πριν από 
µερικά χρόνια. Σε αυτό το σηµείο της ιστορίας ο µπαµπάς µόλις είχε βρει ένα περιοδικό 
µόδας που ανήκει στον Ντένις…

«Τι στο καλό είναι αυτό;» είπε ο µπαµπάς. Είχαν γουρλώσει τα µάτια του, ήταν πολύ 
θυµωµένος.

 «Είναι ένα περιοδικό», απάντησε ο Ντένις.

 «Το βλέπω ότι είναι περιοδικό».

Ο Ντένις αναρωτήθηκε γιατί ρωτούσε ο πατέρας του εφόσον γνώριζε ήδη τι ήταν, αλλά 
κράτησε τη σκέψη αυτή για τον εαυτό του.

 «Είναι περιοδικό µόδας, µπαµπά»

 «Το βλέπω. Αυτό που θέλω να µάθω είναι γιατί ο γιος µου να θέλει να κοιτάζει ένα 
περιοδικό µόδας»;

Ακούστηκε σαν ερώτηση, αλλά υπήρχε τόσος θυµός και ένταση στη φωνή του µπαµπά 
που ο Ντένις δεν ήταν σίγουρος αν ήθελε πράγµατι µια απάντηση. Σίγουρα όχι αυτή που 
είχε ο Ντένις στο µυαλό του.

 «Απλώς µου αρέσει. Έχει φωτογραφίες και πράγµατα για φορέµατα και τέτοια».

 «Το βλέπω», είπε ο µπαµπάς κοιτάζοντας το περιοδικό.

Και τότε ήταν που σταµάτησε και το πρόσωπό του πήρε µια αστεία έκφραση. Κοίταξε το 
εξώφυλλο καλύτερα για λίγο – το κορίτσι µε το λουλουδάτο φόρεµα.

«Αυτό το φόρεµα. Είναι σαν αυτό που είχε η µ-»

 «Ναι, µπαµπά;»

«Τίποτα, Ντένις. Τίποτα».

Ο µπαµπάς για λίγο έµοιαζε σα να ήθελε να κλάψει.

«Όλα καλά, µπαµπά», είπε ο Ντένις ήρεµα και ήρεµα άπλωσε το χέρι του ακουµπώντας 
το χέρι του µπαµπά. Θυµήθηκε ότι έκανε το ίδιο µε τη µαµά του όταν ο µπαµπάς την 
έκανε να κλαίει.

Θυµήθηκε πόσο περίεργα ένιωθε και τότε, ένα µικρό παιδί να παρηγορεί έναν µεγάλο.

Ο µπαµπάς κράτησε το χέρι του Ντένις για λίγο, πριν το αποµακρύνει, ντροπιασµένος. 
Ύψωσε ξανά τη φωνή του. «Όχι γιε µου, δεν είναι σωστό. Φορέµατα. Είναι περίεργο…»

Ο µπαµπάς του Ντένις κούνησε το περιοδικό. «Αυτό πάει στα σκουπίδια, γιε µου».

 «Μα, µπαµπά…» διαµαρτυρήθηκε ο Ντένις.

«Λυπάµαι. Απλώς δεν είναι σωστό. Ένα αγόρι της ηλικίας σου να διαβάζει ένα περιοδικό 
µόδας».

Είπε «περιοδικό µόδας» σα να µιλούσε µια ξένη γλώσσα που δεν καταλάβαινε. «Απλώς 
δεν είναι σωστό», µουρµούριζε ξανά και ξανά καθώς έφευγε από το δωµάτιο.

Ο Ντένις κάθισε στην άκρη του κρεβατιού του. Άκουσε τον πατέρα του να κατεβαίνει τις 
σκάλες µε βαριά βήµατα και να σηκώνει το καπάκι του σκουπιδοτενεκέ. Στο τέλος 
άκουσε τον έντονο θόρυβο του περιοδικού που έπεσε στον πάτο του κάδου.

Μάθηµα 3 | Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα
Επιλογή 2 – Απόσπασµα από Το Αγόρι µέσα στο Φόρεµα του
David Walliams

Ο Ντένις είναι δώδεκα ετών. Ζει µε το µπαµπά του και το µεγαλύτερο αδελφό του, τον Τζον, ο
οποίος είναι δεκατεσσάρων ετών. Η µαµά τους έφυγε από το σπίτι πριν από µερικά χρόνια. Σε αυτό
το σηµείο της ιστορίας ο µπαµπάς µόλις είχε βρει ένα περιοδικό µόδας που ανήκει στον Ντένις…

(απόσπασµα από τις σελίδες 39, 51, 52, 53, 54, 55)
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Μάθηµα 3 | Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα
Επιλογή 3 – Φανταστική ιστορία Τα κορίτσια θέλουν να γίνουν - Αγόρια!

Το ιδιωτικό Γυµνάσιο Αθηνών ήταν τόπος 
διαµαρτυρίας µαθητριών για τις σχολικές στολές 
την περασµένη Παρασκευή. Το σχολείο είχε πάντα 
µαθητές, αλλά άρχισε να δέχεται και µαθήτριες 
στις αρχές του 2000 όταν οι µαθητές άρχισαν να 
µειώνονται. Την περίοδο εκείνη, σχεδιάστηκε από 
εκπαιδευτικό µια σχολική στολή η οποία είχε ίδια 
χρώµατα µε αυτή των αγοριών αλλά όριζε 
φούστα για τα κορίτσια. Τα κορίτσια τώρα θέλουν 
να µπορούν να φορούν φούστα ή παντελόνι και 
επέκτειναν τη διαµαρτυρία τους έξω από το 
σχολείο κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος την 
περασµένη εβδοµάδα. Η Κατερίνα ∆ηµητρίου, µία 
από τις εκπροσώπους των µαθητριών, εξήγησε 
στη δηµοσιογράφο ότι δεν διαθέτουν έναν χώρο 
συζητήσεων στο σχολείο τους (όπως ένα µαθητικό 
συµβούλιο) για να διαπραγµατευτούν το θέµα 
αυτό και πως οι εκπαιδευτικοί ήταν υποτιµητικοί. 

Όταν η δηµοσιογράφος επισκέφθηκε τον χώρο, τα 
κορίτσια δεχόντουσαν προφορικές προσβολές από 
κάποια αγόρια του σχολείου (όπως «Μπορείς να 
βάλεις το δικό µου παντελόνι, αγάπη µου», «κάτσε 
στ’ αυγά σου!»). Κάποια στιγµή υπήρξε µια 
σύγκρουση ενός ιδιαίτερα αγοριού που φώναζε 
έντονα µε ένα από τα κορίτσια όταν προσπάθησε 
να της πάρει τις αφίσες ενώ εκείνη δεχόταν αυγά 
από άλλα άτοµα. Το κορίτσι έπεσε στο έδαφος 
κατά τον καυγά, προκαλώντας ζητωκραυγές στα 
αγόρια. ∆εν είναι γνωστή η άποψη της διεύθυνσης 
του σχολείου, καθώς κανείς δεν ήταν παρών και ο 
διευθυντής αρνήθηκε να κάνει σχόλια. Τα κορίτσια 
έχουν δεσµευτεί να συνεχίσουν τις διαµαρτυρίες 
τους κάθε Παρασκευή µέχρι να γίνει κάτι – γι’ 
αυτό προσοχή όταν βρίσκεστε εκεί!

ΠΡΩΙΝΗ ΗΧΩ
25Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Τα κορίτσια θέλουν να γίνουν – Αγόρια!
του Τάσου Ιωάννου
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Μάθηµα 3 | Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 – Επιδράσεις της Υπεργενίκευσης

Επιδράσεις της Υπεργενίκευσης

Χρησιµοποιήστε κόκκινο χρώµα για να κυκλώσετε τις επιβλαβείς επιδράσεις της 
υπεργενίκευσης και πράσινο χρώµα για να κυκλώσετε τις χρήσιµες επιδράσεις. 

Τι παρατηρείτε;

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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Μάθηµα 3 | Έµφυλα Στερεότυπα και Μέσα
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3 – Οι γνώσεις µου για τα Έµφυλα Στερεότυπα και τα Μέσα

Αυτό που παρατήρησα σχετικά µε την υπεργενίκευση στα µέσα…

Αυτό που πιστεύω για την υπεργενίκευση στα µέσα…

Μερικοί τρόποι αντιµετώπισης της υπεργενίκευσης στα Μέσα:
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Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 3

Στο Μάθηµα 3 τα παιδιά συµπλήρωσαν το Φύλλο ∆ραστηριότητας 3: Οι γνώσεις 
µου για την Υπεργενίκευση και τα Μέσα χρησιµοποιώντας τις ερωτήσεις αυτού του 
φύλλου. Παρακαλούµε συζητήστε αυτό το φύλλο µε το παιδί σας και καταγράψτε τις 
απαντήσεις σας στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

Αυτό που παρατήρησα σχετικά µε τηνΑυτό που παρατήρησα σχετ

Αυτό που πιστεύω για την υπεργενίκευση στα µέσα…

Μερικοί τρόποι αντιµετώπισης της υπεργενίκευσης στα µέσα:

ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
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Slides www.genderequalitymatters.eu
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ΜΑΘΗΜΑ 4
Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία

Σηµειώσεις για τον/την εκπαιδευτικό
3 βασικά σηµεία του εκφοβισµού:

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η επανάληψη δεν είναι 
πάντοτε εφαρµόσιµη ειδικά σε περιπτώσεις όπου µία

πράξη έχει πολλαπλό αποτέλεσµα π.χ. ηλεκτρονικός 
εκφοβισµός (cyber-bullying), γκράφιτι.

Εκφοβισµός βάσει ταυτότητας: (π.χ. οµοφοβία, µέλος 
µετακινούµενου πληθυσµού, φυλή, τρανσφοβία, αναπηρία, 
µαθησιακές δυσκολίες, φύλο, αµφιφοβία, ξενοφοβία).

Συµπεριφορές στον εκφοβισµό:  Έµµεσες
κοινωνική αποµόνωση/αγνόηση του ατόµου
προσπάθεια να πεισθούν άλλα άτοµα να 
αντιπαθήσουν κάποιο άτοµο
δυσφήµιση
σκόπιµη χειραγώγηση των φιλικών οµάδων για να 
κάνουν κάποιο άτοµο µη δηµοφιλές
ψεύδη/κουτσοµπολιά
κυκλοφορία κακοηθών σηµειώσεων/εικόνων/γκράφιτι

Ο Κύκλος του Εκφοβισµού

Ο εκφοβισµός πρέπει να γίνει αντιληπτός ως ένα φαινόµενο 
εντός µίας οµάδας στο οποίο τα παιδιά παίζουν ποικίλους 
ρόλους. Οι ρόλοι αυτοί αποτελούνται από οκτώ µέρη που 
ανήκουν σε µια συνέχεια στην οποία ο κορυφαίος ερευνητής 
του εκφοβισµού Olweus (2010) αναφέρεται ως «Ο Κύκλος του 
Εκφοβισµού». Ο ρόλος των παιδιών ίσως εξαρτάται από τη 
σχέση τους µε τον θύτη και το άτοµο που βάλλεται.

Θύτης:- το άτοµο που ξεκινά εκφοβιστικές συµπεριφορές

Ακόλουθοι του Θύτη:- συµµετέχουν ενεργά στις εκφοβιστικές 
συµπεριφορές αλλά δεν τις ξεκινούν

Υποστηρικτές του Θύτη:- υποστηρίζουν τις εκφοβιστικές συµπεριφορές 
αλλά δεν παίρνουν ενεργό ρόλο

Παθητικοί Υποστηρικτές:- τους αρέσει ο εκφοβισµός αλλά δεν 
εκφράζουν ανοιχτά την υποστήριξή τους

Αδιάφοροι Παρατηρητές:- παρακολουθούν τι συµβαίνει αλλά δεν 
παίρνουν θέση

Πιθανοί Υπερασπιστές:- δεν τους αρέσει ο εκφοβισµός και ξέρουν ότι 
πρέπει να βοηθήσουν αλλά δεν το κάνουν

Υπερασπιστές:- δεν τους αρέσει ο εκφοβισµός και προσπαθούν να 
βοηθήσουν το άτοµο που βάλλεται

Άτοµο που βάλλεται:- ο στόχος των εκφοβιστικών συµπεριφορών

Έµφυλη Βία:- µπορεί να οριστεί ως η βία που κατευθύνεται προς ένα 
άτοµο εξαιτίας του φύλου του (συµπεριλαµβανοµένης της ταυτότητας και 
της έκφρασης φύλου) ή η βία που επηρεάζει άτοµα συγκεκριµένου φύλου

Ειδικοί Μαθησιακοί Στόχοι:

να αναγνωρίσουµε, να συζητήσουµε και να κατανοήσουµε τον 
εκφοβισµό και τις επιδράσεις του

να εξερευνήσουµε και να συζητήσουµε πώς τα άτοµα µπορούν να 
αντιµετωπίσουν τον εκφοβισµό όταν βάλλονται από αυτόν και 
όταν τον ασκούν σε άλλα άτοµα

να συζητήσουµε και να εκτιµήσετε τον ρόλο κάθε ατόµου στη 
διατήρηση της ασφάλειας των άλλων και να αναγνωρίσουµε 
περιπτώσεις όπου οι πράξεις κάποιου/-ας µπορεί να απειλήσουν 
την ασφάλεια άλλων ατόµων

Λεξιλόγιο Μαθήµατος:

Εκφοβισµός, κύκλος του εκφοβισµού, παρευρισκόµενος, 
έµφυλος εκφοβισµός, έµφυλη βία 

Πηγές µαθήµατος:

 6 φύλλα παρουσιάσεων ή 6 κόλλες Α2
Εικόνα Ο Κύκλος του Θύτη
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1: Σενάριο 1
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2: Σενάριο 2
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3: Σενάριο 3
Φύλλο ∆ραστηριότητας 4: Σενάριο 4
Φύλλο ∆ραστηριότητας 5: Αποτυπώµατα συναισθηµάτων
Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 4
ρώµατα (κηροµπογιές, µαρκαδόροι, µολύβια)
Αξιολόγηση Μαθήµατος 4 από τα παιδιά
Αξιολόγηση Μαθήµατος 4 από τους/τις εκπαιδευτικούς

LESSON 4
Gender-based 
Bullying and GBV

STEP 4
scenarios

STEP 5
footprint feelings

STEP 3
the bullying circle

STEP 2
gender-based 
violence (GBV)

LESSON 5

STEP 1
circular 

brainstorm

STEP 6
reflection: q&a

Η πρόθεση να πληγωθούν τα αισθήµατα κάποιου ατόµου

Η ανισορροπία δυνάµεων (µπορεί να είναι σωµατική, 
κοινωνική, νοητική, συναισθηµατική)

Επανάληψη

Συµπεριφορές στον εκφοβισµό:  Άµεσες

λεκτικός εκφοβισµός (προσβλητικοί χαρακτηρισµοί, 
χυδαίος λόγος)
σωµατικός εκφοβισµός (σπρώξιµο, βίαιο σπρώξιµο, 
χτύπηµα, τρικλοποδιές, κλοτσιές, γροθιές, χτυπήµατα µε 
αντικείµενα)
εκβιασµός (εκβιασµός για χρήµατα/υπάρχοντα που 
συνοδεύονται από απειλές)
χειρονοµίες (µατιές/σωµατικές ενδείξεις που µεταφέρουν 
µηνύµατα απειλής και εκφοβισµού)
ηλεκτρονικός εκφοβισµός (εκφοβισµός µέσω 
ηλεκτρονικών συσκευών/µέσων)
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Επισκόπηση 
Μαθήµατος 4
Έµφυλος Εκφοβισµός 
και Έµφυλη Βία

STEP 4
scenarios

STEP 5
footprint feelings

STEP 3
the bullying circle

STEP 2
gender-based 
violence (GBV)

LESSON 5

STEP 1
circular 

brainstorm

STEP 6
reflection: q&a
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα παιδιά χωρίζονται σε έξι µικρές οµάδες (5-6 ατόµων). Κάθε 
οµάδα χρησιµοποιεί διαφορετικού χρώµατος µαρκαδόρο για να 
καταγράψει τις απαντήσεις της κατά τη διάρκεια του κυκλικού 
καταιγισµού ιδεών. Ο/Η εκπαιδευτικός
δίνει χρόνο 2 λεπτών για κάθε φύλλο και ειδοποιεί τα παιδιά 
µέσω ήχου χρονοµέτρου/κουδουνιού πότε να µετακινηθούν στο 
επόµενο φύλλο.

Συζήτηση µε όλη την τάξη για τα παραπάνω. Ο/Η εκπαιδευτικός 
βοηθάει τα παιδιά αν δεν έχουν αναφερθεί όλα
(π.χ. εκφοβιστικές συµπεριφορές, είδη εκφοβισµού) και 
διευκρινίζει τι είναι ο εκφοβισµός σε περίπτωση που υπάρχουν 
προκαταλήψεις µεταξύ των µαθητών. Όταν συζητηθούν οι 
επιδράσεις του εκφοβισµού ο/η εκπαιδευτικός
επικεντρώνεται στις επιδράσεις στα διαφορετικά άτοµα που 
εµπλέκονται π.χ. επιδράσεις στο άτοµο που βάλλεται,
επιδράσεις στο παρευρισκόµενο άτοµο, επιδράσεις στον θύτη.

Βήµα 1: Κυκλικός Καταιγισµός Ιδεών

Ο/Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τις 6 σελίδες παρουσιάσεων ή 
τις 6 κόλλες Α2 γύρω από την τάξη για να εκµαιεύσει την 
τρέχουσα κατανόηση του εκφοβισµού από τα παιδιά. Κάθε 
φύλλο περιέχει τις ακόλουθες δηλώσεις και ερωτήσεις:

Φύλλο 1: Τι είναι ο εκφοβισµός;
Φύλλο 2: Είδη εκφοβισµού…
Φύλλο 3: Εκφοβιστικές συµπεριφορές…
Φύλλο 4: Αιτίες και συνέπειες του εκφοβισµού…
Φύλλο 5: Πού να το πείτε…
Φύλλο 6: Τι να κάνετε…

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βήµα 2: Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία

Ο/Η εκπαιδευτικός επικεντρώνεται στον έµφυλο εκφοβισµό µε 
τα παιδιά και τα παραδείγµατα που εξάγονται από τα παιδιά για 
το τι πιστεύουν ότι µπορεί να είναι ο έµφυλος εκφοβισµός. 
Αυτά καταγράφονται στον πίνακα. Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει τα 
γράµµατα Ε Β (Έµφυλη Βία) και ρωτά τα παιδιά αν ξέρουν τι 
σηµαίνουν. Ο/Η εκπαιδευτικός εξερευνά µε τα παιδιά τι 
αντιπροσωπεύουν τα γράµµατα Ε Β και τι σηµαίνει αυτό. 

Βασικές Ερωτήσεις
 Πότε η έµφυλη βία γίνεται έµφυλος εκφοβισµός;
 Πότε δεν γίνεται;
 Γιατί πιστεύετε πως η έµφυλη βία είναι πρόβληµα;
 Μπορείτε να θυµηθείτε στιγµές που η έµφυλη βία έχει ήδη 

συζητηθεί σε αυτά τα µαθήµατα;
 Σε ό,τι αφορά τα µέσα/ιστορίες/τηλεόραση/λογοτεχνία κτλ 

– µπορείτε να σκεφτείτε παραδείγµατα έµφυλης βίας;

Βήµα 3: Ο Κύκλος του Θύτη

Εκµαιεύστε από τα παιδιά τι ρόλους παίρνουν τα παιδιά σε 
κάποιο περιστατικό εκφοβισµού/έµφυλης βίας. ∆είξτε
την εικόνα «Ο Κύκλος του Εκφοβισµού». Συζήτηση µε όλη την 
τάξη για τους οκτώ ρόλους.

Βασικές Ερωτήσεις
Ποιο ρόλο νοµίζετε ότι επιλέγουν να παίξουν τα περισσότερα 
παιδιά;
Ποιος ρόλος πιστεύετε πως είναι ο πιο εύκολος να παίξει 
κανείς; Γιατί
Πιστεύετε ότι είναι δύσκολο να γίνει κανείς πιθανός 
υπερασπιστής;
Γιατί πιστεύετε ότι είναι ίσως δύσκολο να γίνει κανείς 
υπερασπιστής;
Πώς µπορείς να γίνεις υπερασπιστής και να διατηρήσεις τον 
εαυτό σου ασφαλή;
Σχετικά µε την Έµφυλη Βία, οι διαφορετικοί ρόλοι είναι 
απαραίτητοι/ευκολότεροι/δυσκολότεροι;

Βήµα 4: Σενάρια 
Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει την τάξη σε µικρές οµάδες (3-4 
ατόµων) και αποδίδει σε κάθε παιδί έναν συγκεκριµένο ρόλο 
π.χ. αναγνώστης, δηµοσιογράφος, καταγραφέας. Παρέχονται 
τέσσερα σενάρια για να δοθεί έναυσµα για συζήτηση 
βασισµένη στον έµφυλο εκφοβισµό. ∆ίνεται ένα σενάριο σε 
κάθε οµάδα (Φύλλα ∆ραστηριότητας 1-4 Σενάρια). Με την 
ανάγνωση των σεναρίων θέτονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

Τι συµβαίνει σε αυτό το σενάριο;

Αποτελεί αυτό παράδειγµα έµφυλου εκφοβισµού; Γιατί;

Αποτελεί αυτό παράδειγµα έµφυλης βίας; Γιατί;

Τι ρόλο παίζει κάθε χαρακτήρας στο σενάριο;
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Βήµα 5: Αποτυπώµατα Συναισθηµάτων

Ο/Η εκπαιδευτικός µοιράζει αποτυπώµατα (A3 µεγέθους) σε κάθε 
οµάδα σεναρίου (Φύλλο ∆ραστηριότητας Αποτυπώµατα 
Συναισθηµάτων). Κάθε αποτύπωµα αντιπροσωπεύει κάθε 
χαρακτήρα (το όνοµα γράφεται στη γραµµή) του σεναρίου και το 
κενό αντιπροσωπεύει κάποιο άτοµο το οποίο µπορεί να 
παρουσιάζεται στο σενάριο π.χ. εκπαιδευτικός, γονέας, αδέλφια. 
Τα παιδιά πατούν πάνω στα αποτυπώµατα και φαντάζονται ότι 
είναι οι χαρακτήρες των σεναρίων. Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει τις 
ακόλουθες βασικές ερωτήσεις στον πίνακα: 

Πώς νιώθω;
Τι σκέφτοµαι;
Τι θα µπορούσα να κάνω µετά;
Ποιος θα µπορούσε να µε βοηθήσει;

Όσο τα παιδιά στέκονται στα αποτυπώµατα και φαντάζονται ότι 
είναι αυτός ο συγκεκριµένος χαρακτήρας επικεντρώνονται στις 
4 παραπάνω ερωτήσεις. Αν το επιτρέπει ο χρόνος, ο/η 
εκπαιδευτικός ειδοποιεί και τα παιδιά περιστρέφονται στο 
επόµενο σετ αποτυπωµάτων και σκέφτονται τις 4 βασικές 
ερωτήσεις γι’ αυτόν τον χαρακτήρα

Βήµα 6: Στοχασµός  
Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τον στοχασµό όλης της τάξης 
χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις ως έναυσµα. Οι 
ερωτήσεις αυτές χρησιµοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση 
των γνώσεων των παιδιών: 

 Πόσο εύκολο/δύσκολο είναι να µπούµε στη θέση του άλλου;
 Αυτό αλλάζει το πώς σκεφτόµαστε για τον εκφοβισµό/την     
 έµφυλη βία;
 Τι µάθατε σε αυτό το µάθηµα για τον εκφοβισµό/την έµφυλη   
 βία;
 Τι µπορούµε να κάνουµε για να βοηθήσουµε;
 Πού µπορούµε να πάµε για βοήθεια;
 Έχετε ερωτήσεις που θα θέλετε να κάνετε;

Εκτεταµένες ∆ραστηριότητες:
  ∆ραστηριότητες δραµατοποίησης που βασίζονται στα 4      

σενάρια: Στοπ-καρέ των σεναρίων, παίξιµο ρόλων/διάδροµος 
συνείδησης/καυτή καρέκλα1 των χαρακτήρων.
Φανταστικά σενάρια που βασίζονται σε καταστάσεις που 

ενδέχεται να συµβούν στο σχολείο, στην τάξη ή στο
προαύλιο. Τα παιδιά πρέπει να κατατάξουν τα σενάρια αυτά σε 
δύο στήλες υπό τους τίτλους: Εκφοβισµός, Μη
εκφοβισµός. Αυτή η δραστηριότητα θα αξιολογήσει την 
ικανότητα των παιδιών να διακρίνουν µεταξύ των δύο.

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο:
Γι’ αυτό το µάθηµα, τα παιδιά ενθαρρύνονται να συζητήσουν τις 
ερωτήσεις από το Βήµα 6 µε τους γονείς/κηδεµόνες τονίζοντας τι 
έµαθαν για τον εκφοβισµό και την έµφυλη βία σε αυτό το µάθηµα 
και, πιο συγκεκριµένα, πώς θα µπορούσαν να ενεργήσουν εάν 
βρίσκονταν στη θέση του παρευρισκόµενου. Η Σύνδεση Σπίτι-
Σχολείο 4 καθοδηγεί και εφοδιάζει τους γονείς µε βασικές 
ερωτήσεις για συζήτηση και δίνει έµφαση σε θέµατα ασφάλειας αν 
το παιδί τους αντιµετωπίσει ενδεχόµενα περιστατικά εκφοβισµού 
και έµφυλης βίας. 

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 4 από τα παιδιά

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 4 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς 
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Ο Σωκράτης πηγαίνει στην Στ’ τάξη. Ήταν τα δωδέκατά του γενέθλια την περασμένη βδομάδα. Ήταν 
ενθουσιασμένος όταν άνοιξε το δώρο του και είδε ένα κουτί παπούτσια Nike Roshe για δρομείς. Ο 
Σωκράτης φόρεσε τα νέα του παπούτσια στο σχολείο την επόμενη μέρα. Ο Γιώργος και ο Τσάρεντζιτ τα 
βρήκαν ωραία. Ο Παναγιώτης τα είδε αλλά δεν είπε τίποτα. Στο διάλειμμα ο Παναγιώτης άρχισε να μιλά 
για τους δρομείς και είπε ότι τα παπούτσια Nike Roshe ήταν αδερφίστικα και όποιος τα έχει είναι γκέι. 
Όλοι άρχισαν να γελούν και να κοιτούν τον Σωκράτη, ακόμα και ο Γιώργος με τον Τσάρεντζιτ 
συμμετείχαν. Μετά το διάλειμμα, κατά τη διάρκεια των μαθηματικών ένα σημείωμα έφτασε στον 
Σωκράτη. Έγραφε «Είσαι γκέι!». Ο Σωκράτης αναστατώθηκε όταν κοίταξε γύρω του και τους είδε όλους 
να γελούν ειρωνικά. Την επόμενη μέρα ο Σωκράτης αποφάσισε να μη φορέσει τα παπούτσια αυτά στο 
σχολείο. Ωστόσο, ο Παναγιώτης και άλλα αγόρια της τάξης του συνέχισαν να τον αποκαλούν γκέι. Οι 
χαρακτηρισμοί συνεχίστηκαν για τις επόμενες εβδομάδες. Ο Σωκράτης έπαψε να φορά τα παπούτσια και 
εκτός σχολείου. 

1. Τι συµβαίνει σε αυτό το σενάριο;

2. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλου εκφοβισµού;     Ναι Όχι

Γιατί; 

3. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλης βίας;         Ναι  Όχι 

Γιατί; 

4. Ποιον ρόλο παίζει το κάθε άτοµο στο σενάριο;

Σωκράτης  Παναγιώτης 

Γιώργος     Τσάρεντζιτ 

ΜΑΘΗΜΑ 4 | Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 - Σενάριο 1



52

ΜΑΘΗΜΑ 4 | Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 - Σενάριο 2

Η Στέλλα πηγαίνει στην Ε’ τάξη. Ποτέ δεν έδειξε ενδιαφέρον για να παίξει με κούκλες και να φοράει 
φορέματα και φούστες. Δεν ακούει και δεν θαυμάζει κανένα από τα δημοφιλή συγκροτήματα αγοριών 
όπως τα περισσότερα κορίτσια στην τάξη της. Πολλές φορές η Στέλλα νιώθει ότι έχει περισσότερα κοινά 
με τα αγόρια της τάξης της παρά με τα κορίτσια. Οι φίλοι της από πολύ μικρή ηλικία είναι ο Άγγελος, ο 
Μπρενάλντο και ο Μοχάμεντ. Της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο μαζί τους στο διάλειμμα και να παίζουν 
Fifa και άλλα βιντεοπαιχνίδια στον υπολογιστή εκτός σχολείου. Τη Δευτέρα η Στέλλα μπήκε στο 
ίντερνετ να παίξει Fifa με τον Μοχάμεντ, τον Άγγελο και τον Μπρενάλντο. Ήταν όλοι συνδεδεμένοι 
αλλά όταν πήγε να τους μιλήσει αποσυνδέθηκαν. Την επόμενη μέρα στο διάλειμμα πήγε να παίξει 
ποδόσφαιρο μαζί τους και ο Μοχάμεντ της είπε ότι είναι αγορίστικο παιχνίδι. Ο Άγγελος συμφώνησε 
ενώ ο Μπρενάλντο κοκκίνησε και δεν είπε τίποτα. Την επόμενη μέρα ο Μοχάμεντ αρρώστησε και η
Στέλλα έπαιξε ποδόσφαιρο στο διάλειμμα με τον Δημήτρη και τον Γιάννη. Την επόμενη βδομάδα η 
Στέλλα έτυχε να τους ακούσει να συζητούν για το πόσο ωραία ήταν η ταινία που είδαν στον 
κινηματογράφο το Σαββατοκύριακο. Η Στέλλα στενοχωρήθηκε που δεν την προσκάλεσαν. Στο 
διάλειμμα όταν πήγε να παίξει μπάλα μαζί τους ο Μοχάμεντ της είπε ότι αυτό το παιχνίδι είναι μόνο 
αγορίστικο και πως θα έπρεπε να πάει να βρει κορίτσια για να κάνει παρέα από δω και στο εξής. 
Ο Άγγελος γέλασε και ο Μπρενάλντο κοίταξε αμήχανα το έδαφος.

1. Τι συµβαίνει σε αυτό το σενάριο;

2. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλου εκφοβισµού;     Ναι  Όχι 

Γιατί;

3. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλης βίας;          Yes  Όχι 

Γιατί;

4. Τι ρόλο παίζει κάθε χαρακτήρας στο σενάριο;

Στέλλα Άγγελος

Μοχάµεντ     Μπρενάλντο 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 | Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία
Φύλλο ∆ραστηριότητας 3 – Σενάριο 3

Ο Νίκος πηγαίνει στην Ε’ τάξη. Αποφάσισε ότι θα ήθελε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό με τα μαλλιά του 
και να τα μακρύνει για μια αλλαγή. Παρατήρησε πως πολλοί ποδοσφαιριστές και τραγουδιστές που του 
αρέσουν έχουν μακριά μαλλιά. Μετά από δύο μήνες τα μαλλιά του μάκρυναν εμφανώς. Στο σχολείο 
μερικά αγόρια και κορίτσια στην τάξη του τον κοροϊδεύουν γι’ αυτό. Αυτός απλώς γελάει. Του Νίκου 
του αρέσει το νέο στυλ των μαλλιών του αλλά μερικές φορές δυσκολεύεται να παίξει τένις γιατί κάποιες 
φορές τα μαλλιά του καλύπτουν τα μάτια του. Το Σάββατο είχε κανονίσει να πάει στον κινηματογράφο 
με τους φίλους και τις φίλες του και η συνάντηση ήταν για τις 14:00 έξω από το εμπορικό κέντρο. Η 
μαμά του τον πήγε εκεί στη 13:30 και έτσι αποφάσισε να αγοράσει μερικά λαστιχάκια μαλλιών πριν από 
το ραντεβού καθώς την επόμενη μέρα είχε αγώνα τένις και θα έπαιζε καλύτερα αν μάζευε τα μαλλιά του. 
Ο Νίκος μπήκε σε ένα κατάστημα με αξεσουάρ, πήρε ένα πακετάκι με λαστιχάκια μαλλιών και τα 
πλήρωσε. Πριν φύγει από το κατάστημα τα έβαλε στην τσέπη του και πήγε να συναντήσει τα παιδιά. 
Όταν έφτασε όλα τα παιδιά γελούσαν και κοιτούσαν τα κινητά τους. Είχαν όλα μια ειδοποίηση στο 
Snap. Στη φωτογραφία ήταν ο Νίκος μέσα στο κατάστημα με τα αξεσουάρ. Είχε ζωγραφισμένη και μια 
κορώνα στο κεφάλι του και τον τίτλο «Πριγκίπισσα Νικολέτα!». Είχε σταλεί από, τον Γιώργο, ένα αγόρι 
που παίζουν μαζί τένις. Αργότερα, εκείνη τη μέρα ένας φίλος του Νίκου, ο Αλέξης δημοσίευσε τη 
φωτογραφία στο Instagram. Ο Νίκος νιώθει ντροπιασμένος και φοβάται να πάει στον αυριανό αγώνα 
τένις.

1. Τι συµβαίνει σε αυτό το σενάριο;

2. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλου εκφοβισµού;     Ναι Όχι

Γιατί; 

3. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλης βίας;          Ναι  Όχι 

Γιατί; 

4. Τι ρόλο έχει ο κάθε χαρακτήρας στο σενάριο;

Νίκος      Αλέξης 

Γιώργος 
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ΜΑΘΗΜΑ 4 | Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία
Φύλλο ∆ραστηριότητας 4 – Σενάριο 4

Η Κατερίνα, η Άννα, η Τζάσκαραν και η Κλοντιάνα κλωτσούσαν μια μπάλα στο προαύλιο κατά τη διάρκεια 
του διαλείμματος. Περνούσαν ωραία και τους άρεσε η άσκηση. Μια ομάδα αγοριών τις πλησίασε και άρχισε 
να τις κοροϊδεύει. Ο Χρήστος γελούσε ειρωνικά και έδειχνε την Κατερίνα καθώς αυτή προσπαθούσε να 
βάλει γκολ. Όταν αστόχησε, ο Γκουρβίντ γέλασε δυνατά και φώναξε «Τα κορίτσια δε μπορούν να παίξουν 
ποδόσφαιρο!» και ο Χρήστος με τον Κωνσταντίνο έκαναν το ίδιο. Τα κορίτσια τους στραβοκοίταξαν, 
γέλασαν και συνέχισαν να παίζουν. Μετά από λίγα λεπτά, ο Κωνσταντίνος άρχισε να επιτίθεται στα 
κορίτσια όταν είχαν την κατοχή της μπάλας, ρίχνοντάς τα κάτω. Ο Γκουρβίντ και ο Χρήστος έκαναν το 
ίδιο, περικυκλώνοντας την Τζάσκαραν που είχε τη μπάλα. Η Τζάσκαραν είπε στα αγόρια να σταματήσουν 
να συμπεριφέρονται ανόητα και να φύγουν. Την αγνόησαν. ΟΓκουρβίντ πήρε την μπάλα και τα αγόρια 
έτρεξαν στην άλλη άκρη του προαυλίου με την μπάλα.

1. Τι συµβαίνει σε αυτό το σενάριο;

2. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλου εκφοβισµού;     Ναι Όχι 

Γιατί; 

3. Πρόκειται για παράδειγµα έµφυλης βίας;   Ναι Όχι

Γιατί; 

4. Ποιο ρόλο παίζει ο κάθε χαρακτήρας στο σενάριο;

Κατερίνα

Άννα

Γκουρβίντ  Χρήστος 

Τζάσκαραν 

Κλοντιάνα
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ΜΑΘΗΜΑ 4 | Έµφυλος Εκφοβισµός και Έµφυλη Βία
Φύλλο ∆ραστηριότητας 5

Όνοµα:
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Σύνδεσµος Σπίτι-Σχολείο 4

Στο Μάθηµα 4 τα παιδιά έµαθαν για τον εκφοβισµό και την έµφυλη βία. 
Παρακαλούµε συζητήστε τις παρακάτω ερωτήσεις µε το παιδί σας για να
ενισχύσετε τις γνώσεις του:

Το παιδί σας έχει ήδη συζητήσει τους ρόλους που ενδεχοµένως να παίξει σε κάποιο περιστατικό εκφοβισµού ή 
έµφυλης βίας. Έχει συζητήσει το ρόλο του παρευρισκόµενου και πώς µπορεί να γίνει υπερασπιστής των 
ατόµων που βάλλονται από εκφοβισµό ή έµφυλη βία. Αυτό πρέπει πάντα να γίνεται µε ασφαλή τρόπο που δεν 
θα θέτει σε κίνδυνο τον παρευρισκόµενο/υπερασπιστή. 

Παρακαλούµε συζητήστε τα ακόλουθα µε το παιδί σας:

Πώς θα µπορούσατε να γίνετε υπερασπιστής αν κάποιο άτοµο βαλλόταν από εκφοβισµό στο σχολείο;
Ποιος είναι ο ασφαλής τρόπος να υπερασπιστείτε κάποιο άτοµο σε αυτή την περίπτωση; Ποιος µπορεί
να βοηθήσει;
Τι γίνεται αν κάποιο άτοµο δέχεται εκφοβισµό έξω από το σχολείο – µπορείτε να σκεφτείτε τρόπους που
θα µπορούσατε να το υπερασπιστείτε χωρίς να κινδυνεύσετε; Ποιος µπορεί να βοηθήσει;
Αν κάποιο άτοµο είχε δεχθεί έµφυλη βία πώς θα µπορούσατε να το υπερασπιστείτε χωρίς να κινδυνεύσετε;

Παρακαλούµε σηµειώστε τρόπους µε τους οποίους µπορείτε να είστε 
πιθανοί υπερασπιστές χωρίς να κινδυνεύσετε

Πότε ένα περιστατικό είναι εκφοβισµός;
Πότε δεν είναι;
Η έµφυλη βία είναι πάντα εκφοβισµός;
Γιατί/Γιατί όχι;

ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
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ΜΑΘΗΜΑ 5 
Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Σηµειώσεις για τον/την 
εκπαιδευτικό

Ο/Η εκπαιδευτικός µπορεί να γνωρίζει άτοµα στην τοπική 
κοινότητα (ή στο σχολείο) που έχουν κάνει τη διαφορά στη 
ζωή άλλων ανθρώπων και που µπορεί να είναι πιο σχετικά µε 
τα παιδιά. Αυτά µπορούν να αντικαταστήσουν οποιονδήποτε 
από τα Άτοµα Που Έχουν Κάνει τη ∆ιαφορά και αναφέρονται 
σε αυτό το µάθηµα.

Αξίζει να σηµειωθεί στα τα παιδιά ότι όλοι έχουµε ατέλειες και 
αδυναµίες - ακόµη και τα άτοµα που έχουν κάνει σηµαντική 
διαφορά στη ζωή των άλλων ανθρώπων! Ένα άτοµο µπορεί 
να συµβάλει σηµαντικά σε έναν τοµέα, αλλά µπορεί να 
αµφισβητείται ή να αποτελεί αντικείµενο διαµάχης σε άλλον. 
Αυτό δεν πρέπει να υποβαθµίζει τη συνεισφορά του.

Τα παιδιά ίσως γνωρίζουν πολύ καλά άτοµα στα µέσα που 
επηρεάζουν τον κόσµο σχετικά µε τις επιλογές στον τρόπο 
ζωής τους. Τους ζητήθηκε να αναγνωρίσουν τις διαφορές 
µεταξύ των ατόµων που ασκούν επιρροή µέσα από τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και των ατόµων για τα οποία έµαθαν σε 
αυτό το µάθηµα σε ό,τι αφορά τα κίνητρα.

Το κουίζ έχει σχεδιαστεί να δώσει στους/στις εκπαιδευτικούς 
µια γρήγορη σύνοψη της γνώσης των παιδιών σχετικά µε τις 
απόψεις που συζητήθηκαν στα προηγούµενα µαθήµατα. Οι 
απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά µπορούν να συζητηθούν 
καθώς και όποιες διευκρινήσεις έγιναν – αλλά όχι µε τρόπο 
που µπορεί να στοχοποιήσουν κάποιο παιδί. Για παράδειγµα, 
µπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά που επέλεξαν σωστά να 
εξηγήσουν την επιλογή τους αντί τα παιδιά που έκαναν 
λανθασµένες επιλογές να πρέπει να παραδεχτούν το λάθος 
τους.

Ειδικοί µαθησιακοί στόχοι:

Λεξιλόγιο µαθήµατος:

Πρότυπα, άτοµα που ασκούν επιρροή, συνεισφορά στην 
κοινότητα, έµπνευση, αυτενέργεια, ενδυνάµωση

Πηγές µαθήµατος:

Φύλλο ∆ραστηριότητας 1: Κουίζ

Πληροφοριακό φυλλάδιο 1: Malala Yousafzai

Πληροφοριακό φυλλάδιο 2: Amal Azzudin

Πληροφοριακό φυλλάδιο 3: Rosa Parks

Πληροφοριακό φυλλάδιο 4: Nelson Mandela

Πληροφοριακό φυλλάδιο 5: Ruth Bader Ginsburg

Πληροφοριακό φυλλάδιο 6: Harvey Milk

Πληροφοριακό φυλλάδιο 7: Greta Thunberg

Ερωτήσεις πληροφοριακού φυλλαδίου

Σενάρια για την Πόρτα της Απόφασης

Φύλλο ∆ραστηριότητας 2: Οι Πόρτες της Απόφασης

Σενάρια από το Μάθηµα 4

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 5

∆ιαφάνειες παρουσίασης

Χαρτί Α3

Χρώµατα (κηροµπογιές, µολύβια, µαρκαδόροι)

Αξιολόγηση Μαθήµατος 5 από τα παιδιά

Αξιολόγηση Μαθήµατος 5 από τους/τις εκπαιδευτικούς

Τα Αγαπηµένα Μαθήµατα των Παιδιών

Τα Αγαπηµένα Μαθήµατα των Εκπαιδευτικών 

να ξεκινήσουµε να εκτιµούµε τη σηµασία της 
διατήρησης µιας προσωπικής στάσης ενώ ταυτόχρονα 
σεβόµαστε τις πεποιθήσεις, τις αξίες και τις απόψεις 
των άλλων

να αναγνωρίσουµε και να εξερευνήσουµε τη θετική 
συµβολή διαφόρων οργανισµών, εθνοτικών, 
κοινωνικών και κοινοτικών οµάδων και ατόµων, στην 
τοπική κοινωνία

να εξερευνήσουµε τις ενδεχόµενες µορφές ύπαρξης 
της ανισότητας στην τοπική κοινωνία και να 
προτείνουµε τρόπους αντιµετώπισής της

να αναγνωρίσουµε µερικά τοπικά θέµατα 
ενδιαφέροντος και να εξερευνήσουµε πιθανές δράσεις 
που µπορούν να ληφθούν για την αντιµετώπιση των 
θεµάτων αυτών
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Βήµα 1: Ανασκόπηση Κουίζ

Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει επανάληψη στα Μαθήµατα 1-4 µε τα παιδιά 
χρησιµοποιώντας ένα κουίζ. Κάθε παιδί λαµβάνει το Φύλλο 
∆ραστηριότητας1 Κουίζ. Όταν ολοκληρωθεί, όλη η τάξη συζητά τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βήµα 2: Άνθρωποι που Έχουν Κάνει τη ∆ιαφορά

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει πληροφοριακά φυλλάδια (από τα 
7 που δίνονται) και χωρίζει τα παιδιά σε µικρές οµάδες (3-4 
άτοµα). Κάθε οµάδα λαµβάνει ένα πληροφοριακό φυλλάδιο 
µε µια φωτογραφία, κείµενο και φράσεις ενώ σε κάθε µέλος 
της οµάδας αποδίδεται ένας συγκεκριµένος ρόλος π.χ. 
αναγνώστης, παρουσιαστής. Οι οµάδες λαµβάνουν το Φύλλο 
∆ραστηριότητας 2 για να ξεκινήσει η συζήτηση σχετικά µε το 
πρόσωπο που υπάρχει στο πληροφοριακό φυλλάδιο που 
έχουν λάβει. Το παιδί που το έχει αποδοθεί ο ρόλος του 
παρουσιαστή σε κάθε οµάδα µοιράζεται µε την υπόλοιπη τάξη 
λεπτοµέρειες για το πρόσωπο αυτό. Όλη η τάξη συζητά κάθε 
παρουσίαση χρησιµοποιώντας την τεχνική ανατροφοδότησης 
«∆ύο αστέρια και µια ευχή». 

Βήµα 3: Πόρτες Αποφάσεων

Ένα από τα δύο φανταστικά σενάρια που δίνεται έχει επιλεγεί 
από τον/την εκπαιδευτικό και διαβάζεται στα παιδιά.
Στο τέλος του σεναρίου, δίνεται στα παιδιά µία ερώτηση που 
βασίζεται στις αποφάσεις του χαρακτήρα:
Ποιες 3 επιλογές έχει ο/η  ;

Κάθε παιδί στην τάξη λαµβάνει το Φύλλο ∆ραστηριότητας 
3 Πόρτες Αποφάσεων. Σε αυτό το φύλλο καταγράφουν 
την απόφαση που αντιµετωπίζει ο χαρακτήρας και τις 
ενδεχόµενες τρεις επιλογές κάτω από κάθε πόρτα οι 
οποίες µπορεί να είναι θετικές και αρνητικές. Η χρήση 
ενός φανταστικού χαρακτήρα παρέχει ένα ασφαλές 
πλαίσιο για την αναγνώριση των θετικών και αρνητικών 
επιλογών που αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι. Πίσω από 
κάθε πόρτα καταγράφουν τις πιθανές συνέπειες της 
προτίµησης αυτής της επιλογής.  

Όταν τα παιδιά έχουν ολοκληρώσει το φύλλο 
δραστηριότητας κάνουν έναν σιωπηλό στοχασµό. 
Ο/Η εκπαιδευτικός τα ενθαρρύνει να σκεφτούν πάνω 
στην επιλογή που αντιµετώπισαν και να σκεφτούν ποια 
πόρτα θα επέλεγαν για τον εαυτό τους και γιατί. Η σκέψη 
αυτή δε µοιράζεται και µένει ιδιωτική. 

Βήµα 4: Απαντώντας στον Έµφυλο Εκφοβισµό και 
στην Έµφυλη Βία
Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει µία διαφάνεια µε τις 
ακόλουθες βασικές ερωτήσεις για να εκµαιεύσει από 
τα παιδιά την αντίληψή σχετικά µε το τι θα κάνουν εάν 
εκφοβιστούν, εάν βιώσουν έµφυλη βία ή εάν µάθουν ότι 
κάποιο άτοµο εκφοβίζεται ή είναι θύµα έµφυλης βίας.

Ο/Η εκπαιδευτικός προτρέπει την τάξη να συµµετάσχει σε 
συζήτηση που βασίζεται στα παραπάνω µε αναφορά στη 
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού και στη Νοµική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου 
(2017). Αναφέρεται επίσης η διαφορά ανάµεσα στην 
αφήγηση ιστοριών και στην αναφορά συµπεριφορών 
εκφοβισµού. 

Βήµα 5: Επιστροφή στα Σενάρια

Επιστρέφουµε στα σενάρια που συζητήθηκαν στο Μάθηµα 4. 
Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει:

Τι συµβαίνει µετά;

στον πίνακα. Σε ζεύγη τα παιδιά συζητούν και δηµιουργούν 
θετικά τέλη στα σενάρια βασισµένα στη γνώση που
απέκτησαν από τα Μαθήµατα 1-4. Ενθαρρύνονται να 
χρησιµοποιήσουν γλώσσα, δράσεις και σκέψεις ενώ 
ταυτόχρονα αναγνωρίζουν τον ρόλο που θα ήθελαν να 
παίξουν αν αντιµετώπιζαν αυτή την κατάσταση. Τα θετικά 
τέλη µοιράζονται µεταξύ των παιδιών

Τι κάνετε εάν εκφοβίζεστε/εκφοβίζεστε ηλεκτρονικά;

Τι κάνετε αν δεχθείτε έµφυλη βία;

Τι κάνετε αν µάθετε ότι κάποιο άλλο άτοµο 
εκφοβίζεται/εκφοβίζεται ηλεκτρονικά;

Τι κάνετε εάν µάθετε ότι κάποιο άτοµο δέχεται 
έµφυλη βία;

Ποιες είναι οι συνέπειες του εκφοβισµού για το 
άτοµο που τον δέχεται; Για τον παρευρισκόµενο; Για 
τον θύτη;

Ποιες είναι οι συνέπειες της έµφυλης βίας στο άτοµο 
που τη δέχεται;
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Βήµα 6: Κάνοντας τη ∆ιαφορά

Οι µαθητές δηµιουργούν τις δικές τους προσωπικές φράσεις 
που θα εµπνεύσουν τους ίδιους και τους άλλους να αγωνιστούν 
για το σωστό, µε βάση αυτά που έχουν µάθει σε όλα αυτά τα 
µαθήµατα. Οι µαθητές κινούνται γύρω από την τάξη και όταν ο/
η εκπαιδευτικός δώσει το σήµα σταµατούν και µοιράζονται τη 
φράση τους µε τα παιδιά που βρίσκονται πιο κοντά τους. Ο/Η 
εκπαιδευτικός επαναλαµβάνει τη διαδικασία δύο φορές.

Γίνεται συζήτηση όλης της τάξης για το πώς οι ίδιοι οι µαθητές 
µπορούν να κάνουν τη διαφορά π.χ., στην τάξη τους, στο σχολείο 
τους, στο σπίτι τους, στην κοινότητα. Τα παρακάτω µπορούν να 
δώσουν το έναυσµα στα παιδιά.

*available as a slide for the IWB

Βήµα 7: Dotmocracy2

Ο/Η εκπαιδευτικός καταγράφει τις προτάσεις των µαθητών για να 
κάνουν τη διαφορά στο σχολείο τους. Οι προτάσεις αυτές είναι 
γραµµένες σε ξεχωριστά φύλλα χαρτιού Α3 και κολληµένες στους 
τοίχους γύρω από την τάξη. Κάθε παιδί πρέπει να επιλέξει τις 
τρεις πρώτες δραστηριότητες που θα ήθελε να κάνει. Επιλέγουν 
ένα χρώµα (κηροµπογιές, µαρκαδόρους, χρωµατιστά µολύβια) και 
σχεδιάζουν µια µεγάλη κουκκίδα στις τρεις σελίδες που 
αντιπροσωπεύουν τις τρεις πρώτες επιλογές τους. Οι 
δραστηριότητες που λαµβάνουν τα περισσότερα σηµεία θα είναι 
αυτές που η τάξη και ο/η εκπαιδευτικός θα προσπαθήσουν να 
εφαρµόσουν.

* Ο/Η εκπαιδευτικός ίσως επιλέξει να χρησιµοποιήσει τις απαντήσεις
από τη Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 5 συµπεριλαµβάνοντάς τις
στα φύλλα Dotmocracy.

Εκτεταµένες δραστηριότητες:
Εκστρατεία: οι µαθητές διερευνούν τη δυνατότητα 
δηµιουργίας µιας εκστρατείας στην σχολική κοινότητα, π.χ. µια 
εβδοµάδα ευαισθητοποίησης στο σχολείο σε σχέση µε την 
ισότητα των φύλων. Ορισµένα από τα ζητήµατα που 
εντοπίστηκαν στο Βήµα 5 παραπάνω ενδέχεται να 
αποτελέσουν τοµείς ενδιαφέροντος για το θέµα αυτό.

Τοιχογραφία: οι µαθητές δηµιουργούν µια τοιχογραφία 
σχετικά µε µερικές από τις βασικές ιδέες από αυτά τα 
µαθήµατα. Η τοιχογραφία παρουσιάζεται σε µια κεντρική θέση 
στο σχολείο και, αν το σχολείο διαθέτει ιστότοπο στο 
διαδίκτυο, δηµοσιεύεται µια φωτογραφία σε αυτόν για να 
µοιραστεί η τάξη την τοιχογραφία µε όλη την σχολική 
κοινότητα.

Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 5:
Η Σύνδεση Σπίτι-Σχολείο 5 επικεντρώνεται στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ο δάσκαλος µπορεί να επιλέξει να χρησιµοποιήσει αυτές τις 
απαντήσεις ως µέρος της διαδικασίας Dotmocracy
για να αποφασίσει ποιες ενέργειες θα προσπαθήσει να 
εφαρµόσει η τάξη.

Για ποιον/-α µάθατε ότι έκανε τη διαφορά στις ζωές άλλων 
ανθρώπων;

Ποια θέµατα έµφυλης ισότητας έχετε αναγνωρίσει στο σχολείο ή 
στην κοινότητά;

Τι πιστεύετε ότι θα µπορούσατε να κάνετε γι αυτά τα θέµατα;

Τι µπορούµε να κάνουµε σαν οικογένεια για να προωθήσουµε 
την έµφυλη ισότητα;

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 5 από τα παιδιά

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης Μαθήµατος 5 από τους/τις 
εκπαιδευτικούς

Ολοκλήρωση Αγαπηµένων Ασκήσεων των Παιδιών και 
Αγαπηµένων Ασκήσεων των Εκπαιδευτικών 

2 Το Dotmocracy αποτελεί µία µέθοδο ψηφοφορίας µε τελείες. Πρόκειται για σύντµηση των αγγλικών λέξεων dot 
(τελεία,
κουκίδα) και democracy (δηµοκρατία) [ΣτΜ]

Υπάρχουν πρακτικές στο σχολείο που είναι αντί της ισότητας 
– γίνετε συγκεκριµένοι (π.χ. στολές, δραστηριότητες και
χώροι, µη απαραίτητοι διαχωρισµοί σε αγόρια/κορίτσια,
οµάδες);

Στο σπίτι (π.χ. αγορίστικες/κοριτσίστικες δουλειές);

Στις κοινότητές µας (π.χ. οµάδες µόνο για άντρες);

Πώς µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά στις ζωές/κοινότητες 
µας; Τι µπορούµε να κάνουµε συγκεκριµένα;
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Μάθηµα 5 | Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Φύλλο ∆ραστηριότητας 1 - Κουίζ 

Ερωτήσεις/∆ηλώσεις Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής

1. Η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (UDHR)
εγγυάται τα δικαιώµατα όλων των ανθρώπων της γης

2. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω γιατί η ελευθερία της έκφρασης είναι δικαίωµα

3. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας συγκεκριµένος φορέας που φροντίζει τα δικαιώµατα των παιδιών

4. Τα έµφυλα στερεότυπα είναι τρόποι συµπεριφοράς ή απόψεις για τους εαυτούς µας που
µαθαίνουµε από πολύ µικρή ηλικία

5. Υπάρχουν δύο κατηγορίες: αγόρι ή κορίτσι. Το κάθε άτοµο είτε
ταιριάζει ή όχι σε µία από αυτές

6. Τα µέσα επιδρούν στο πώς σκεφτόµαστε για το φύλο

7. ∆ε µπορούµε να κάνουµε τίποτα για τα στερεότυπα που εκφράζονται από τα µέσα

8. Τα αποτελέσµατα των στερεοτύπων είναι κυρίως θετικά

9. Πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια

10. Υπερασπιστής είναι κάποιο άτοµο το οποίο προσπαθεί να βοηθήσει το άτοµο που υφίσταται
εκφοβισµό µε ασφαλή τρόπο π.χ. µε το να ενηµερώσει ένα άλλο άτοµο που µπορεί να βοηθήσει

11. Κάθε καυγάς µε φίλους είναι εκφοβισµός

12. Ο έµφυλος εκφοβισµός είναι το ίδιο πράγµα µε την έµφυλη βία
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Μάθηµα 5 | Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Φύλλο απαντήσεων του κουίζ

1. Η ∆ιεθνής ∆ιακήρυξη των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (UDHR)
εγγυάται τα δικαιώµατα όλων των
ανθρώπων της γης.

Ψευδής

Απάντηση: ∆εν έχουν επικυρώσει όλες οι χώρες του κόσµου τη ∆ιεθνή 
∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων αλλά ακόµη και εκείνες που 
έχουν, ίσως να µην έχουν υποστηρικτική νοµοθεσία που να εγγυάται τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα.

2. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω
γιατί η ελευθερία της
έκφρασης είναι δικαίωµα.

Ψευδής

Απάντηση: Υπάρχουν προϋποθέσεις που συνδέονται µε την ελευθερία της 
έκφρασης στη ∆ιεθνή ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Για 
παράδειγµα, αν υποκινήσετε άλλους να βλάψουν άλλους ανθρώπους (και 
υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγµατα στο διαδικτυακό και στον 
πραγµατικό κόσµο), αυτό παραβιάζει τα δικαιώµατα άλλων και δεν 
επιτρέπεται βάσει του άρθρου 30. Εποµένως, πρέπει να χρησιµοποιούµε την 
ελευθερία έκφρασης που έχουµε υπεύθυνα.

3. Στην Ελλάδα υπάρχει
ένας συγκεκριµένος φορέας
που φροντίζει τα δικαιώµατα
των παιδιών.

Αληθής

Απάντηση: Ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιούλιο του 2003. 
∆ηµιουργήθηκε µε τον Νόµο 3094/2003, ο οποίος επεκτείνει την αποστολή του Συνηγόρου του 
Πολίτη στο πεδίο της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωµάτων του παιδιού, και λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα πρότυπα του διεθνώς καταξιωµένου θεσµού του Συνηγόρου του Παιδιού. Αποστολή 
του είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων κάθε προσώπου που δεν έχει συµπληρώσει 
το 18ο έτος της ηλικίας του. ∆ιαµεσολαβεί ύστερα από αναφορές πολιτών σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις παραβίασης δικαιωµάτων του παιδιού, επιδιώκοντας την προστασία και την 
αποκατάστασή τους. Εάν το κρίνει αναγκαίο, σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων, ενεργεί 
αυτεπάγγελτα. Αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής 
των διεθνών συµβάσεων και της λοιπής εθνικής νοµοθεσίας για τα δικαιώµατα του παιδιού, την 
ενηµέρωση του κοινού, την ανταλλαγή απόψεων µε εκπροσώπους φορέων και την εκπόνηση 
προτάσεων προς την πολιτεία. 

4. Τα έµφυλα στερεότυπα είναι
τρόποι συµπεριφοράς ή απόψεις για
τους εαυτούς µας που µαθαίνουµε
από πολύ µικρή ηλικία.

Αληθής
Απάντηση: Ακόµα και τα πολύ µικρά παιδιά µπορούν να λάβουν µηνύµατα 
σχετικά µε τα έµφυλα στερεότυπα, για παράδειγµα, όταν στα µωρά φορούν 
µπλε και ροζ ρούχα. 

5. Υπάρχουν δύο κατηγορίες:
αγόρι ή κορίτσι. Το κάθε άτοµο
είτε ταιριάζει ή όχι σε µία από αυτές.

Ψευδής
Απάντηση: Ορισµένα άτοµα δεν ταιριάζουν σε µία από αυτές τις δύο 
κατηγορίες (αγόρι ή κορίτσι), αλλά ούτε και µπορεί να εξαιρεθεί εντελώς από 
τις κατηγορίες αγόρι ή κορίτσι.

6. Τα µέσα επιδρούν στο πώς
σκεφτόµαστε για το φύλο.

Αληθής
Απάντηση: Τα παιδιά έχουν εξερευνήσει αυτό το θέµα στο Μάθηµα 3 και θα 
πρέπει να έχουν γνώση για τον τρόπο µε τον οποίο διάφορα µέσα απεικονίζουν 
τα έµφυλα θέµατα.

7. ∆ε µπορούµε να κάνουµε τίποτα
για στα στερεότυπα που
εκφράζονται από τα µέσα

Ψευδής

Απάντηση: Αν και µπορεί να µην είναι τόσο εύκολο να αντιµετωπίσουµε τα 
στερεότυπα στα µέσα, µπορούµε µερικές φορές να χρησιµοποιήσουµε αυτά 
τα ίδια µέσα για να συµβάλλουµε 83 στην αλλαγή. Ένα καλό παράδειγµα θα 
ήταν να γράψουµε µία επιστολή σε κάποια εφηµερίδα (που µπορεί να 
δηµοσιευτεί στη στήλη µε τις επιστολές), ή να δηµιουργήσετε ένα βίντεο στο
YouTube για την έµφυλη ισότητα. 

8. Τα αποτελέσµατα των
στερεοτύπων είναι κυρίως θετικά

Ψευδής
Απάντηση: Τα παιδιά θα έχουν εξερευνήσει τα αποτελέσµατα της 
υπεργενίκευσης στο Μάθηµα 3 και θα έχουν αντιληφθεί ότι τα αποτελέσµατα 
είναι γενικά αρνητικά.

9. Πρέπει να υπάρχουν αποκλειστικά
κοριτσίστικα και αγορίστικα παιχνίδια

Ψευδής

Απάντηση: Αν και τα αγόρια και τα κορίτσια συχνά ενθαρρύνονται να παίξουν 
µε συγκεκριµένα παιχνίδια (από τα µέσα ή την οικογένεια) δεν υπάρχει λόγος 
τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να µην παίζουν µε τα ίδια παιχνίδια. 
Τα παιδιά έλκονται από διαφορετικά παιχνίδια σε διαφορετικά στάδια της 
ανάπτυξής τους.

10.  Υπερασπιστής είναι κάποιο  άτοµο 
το οποίο προσπαθεί να  βοηθήσει το άτοµο 
που υφίσταται εκφοβισµό µε ασφαλή 
τρόπο π.χ. µε το να ενηµερώσει ένα 
άλλο άτοµο που µπορεί να βοηθήσει 

Αληθής

Απάντηση: Θα θέλαµε όλοι/-ες να είµαστε υπερασπιστές σε περιπτώσεις 
όπου γινόµαστε µάρτυρες έµφυλων στερεοτύπων, εκφοβισµού ή έµφυλης 
βίας. Ωστόσο, η σηµασία του να γίνει αυτό µε ασφαλή τρόπο είναι κάτι για το 
οποίο έχει δοθεί έµφαση σε αυτά τα µαθήµατα.

11.  . Κάθε καυγάς µε φίλους
είναι εκφοβισµός

Ψευδής

Απάντηση: Μερικές φορές οι φίλοι έχουν διαφορετικές απόψεις, κάτι το οποίο 
δεν αποτελεί εκφοβισµό. Θυµηθείτε τον ορισµό: ο εκφοβισµός βλάπτει σκόπιµα 
κάποιο άτοµο σωµατικά, συναισθηµατικά, λεκτικά και επαναλαµβάνεται µε την 
πάροδο του χρόνου. Ένας καυγάς ή διαφωνία µε έναν/µια φίλο/-η δεν είναι 
εκφοβισµός.

12. . Ο έµφυλος εκφοβισµός είναι
το ίδιο πράγµα µε την έµφυλη βία

Ψευδής
Απάντηση: ορισµός του εκφοβισµού που έχει χρησιµοποιηθεί σε αυτά τα 
µαθήµατα επισηµαίνει ότι ο εκφοβισµός πρέπει να επαναλαµβάνεται, ενώ 
ένα περιστατικό έµφυλης βίας µπορεί να είναι µεµονωµένο και γι’ αυτό δεν 
θα κατηγοριοποιηθεί ως έµφυλος εκφοβισµός. 
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Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 1: Malala Yousafzai

 
 

Καταλαβαίνουµε τη σηµασία 
που έχουν οι φωνές µας 

µόνον όταν µας αναγκάζουν 
να σιωπήσουµε.

Υψώνω τη φωνή µου όχι για να 
φωνάξω ώστε να ακουστούν 
όσοι δεν έχουν φωνή… δεν 

µπορούµε να πετύχουµε όταν 
οι µισοί από εµάς 

παρεµποδίζονται να 
προχωρήσουν.

Η Malala Yousafzai γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου του 1997 και είναι σήµερα 22 ετών. Γεννήθηκε στο 
Πακιστάν σε οικογένεια Παστούν – πρόκειται για µειονότητα µουσουλµάνων στο Πακιστάν µε µακρά 
ιστορία. Η οικογένεια της Malala διεύθυνε µια αλυσίδα σχολείων στην περιοχή της και εκείνη 
θαύµαζε την αφοσίωση του πατέρα της στην εκπαίδευση, την οποία και ακολούθησε. Σε µικρή ηλικία 
(11-12) ξεκίνησε να γράφει σε ιστολόγιο σχετικά µε τη ζωή της στο Πακιστάν για την Παγκόσµια 
Υπηρεσία του BBC. ∆ηµοσιογράφος από τη Νέα Υόρκη έκανε ντοκιµαντέρ για τη ζωή της την 
περίοδο που µαχητές Ταλιµπάν συγκρούονταν µε τον πακιστανικό στρατό για τη διεκδίκηση της 
περιοχής. Έγινε πολύ γνωστή, δίνοντας συνεντεύξεις σε εφηµερίδες και στην τηλεόραση και 
προτάθηκε για το ∆ιεθνές

Ωστόσο, το 2012, ενώ ήταν στο λεωφορείο µαζί µε άλλους µαθητές µετά τις εξετάσεις, η Malala και 
άλλες δύο φίλες της πυροβολήθηκαν από µαχητές Ταλιµπάν. Η Malala ήταν σε κρίσιµη κατάσταση 
και σε κώµα για κάποιο διάστηµα αλλά η βελτίωσή της ήταν αρκετή ώστε να µεταφερθεί της 
Βρετανίας. Αυτό ήταν απαραίτητο επειδή οι Ταλιµπάν δεν πίστευαν ότι είχαν κάνει κάτι κακό παρά 
την διεθνή καταδίκη, οπότε υπήρχε ο κίνδυνος να προσπαθήσουν να τη βλάψουν και πάλι.

Παρά την εµπειρία της, η Malala άρχισε να δραστηριοποιείται και πάλι για το δικαίωµα στην 
εκπαίδευση µετά την ανάρρωσή της. Ίδρυσε το ταµείο Malala Fund για να βοηθηθεί ώστε να 
επιτύχει τους στόχους της. Έγραψε το βιβλίο Είµαι η Μαλάλα για τη ζωή της. Ήταν συν-παραλήπτης 
του βραβείου Νόµπελ Ειρήνης όταν ήταν µόλις 17 ετών, και
έγινε ο νεαρότερος άνθρωπος που έλαβε αυτό το βραβείο. Μπορείτε να µάθετε περισσότερα γι αυτή 
στον ιστότοπό της: www.malala.org.

Malala Youszafi

“
“

“
“
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Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 2: Amal Azzudin

Παρόλο που είχα την άδεια να 
παραµείνω, δεν µπορούσα να 
αδιαφορήσω. Έπρεπε να κάνω 

κάτι. Θα µπορούσε να αφορά την 
οικογένειά µου.

Όσο υπάρχει πάθος και θάρρος, 
όλα είναι δυνατά.

Η Amal Azzudin γεννήθηκε στη Σοµαλία το 1990 και µετακόµισε µε την οικογένειά της στη 
Γλασκόβη της Σκωτίας για να ξεφύγει από τον εµφύλιο πόλεµο µεταξύ των Σοµαλών το 
2000. Μετά από τέσσερα χρόνια, επιτράπηκε στην οικογένεια να παραµείνει στη Γλασκόβη. 
Φοίτησε στο Λύκειο Drumchapel όπου συνάντησε άλλους πρόσφυγες που περίµεναν την 
άδεια παραµονής τους, όπως ακριβώς και η οικογένειά της κάποτε.

Μια Κυριακή πρωί, όταν η Amal ήταν 15, η φίλη της Agnesa, Ροµά από το Κόσοβο 
συνελήφθη µε την οικογένειά της από 14 ένοπλους αξιωµατικούς του Γραφείου Συνόρων 
της Βρετανίας. Κινδύνευαν να απελαθούν στο Κόσοβο. Η Amal, κάποιοι φίλοι της και 
εκπαιδευτικός του σχολείου της αποφάσισαν να κάνουν µία εκστρατεία για να 
προσπαθήσουν να εµποδίσουν την απέλαση της οικογένειας. Οργάνωσαν µία διαδικτυακή 
εκστρατεία συλλογής υπογραφών, η οποία είχε µεγάλη απήχηση και συνάντησαν τον 
Υπουργό Εσωτερικών της Σκωτίας.

Τελικά, η οικογένεια της Agnesa παρέµεινε στη Σκωτία, αλλά το σηµαντικότερο, η 
εκστρατεία Glasgow Girls (Τα Κορίτσια της Γλασκόβης) (όπως έγινε γνωστή) οδήγησε 
σε νέους κανόνες και κανονισµούς για το άσυλο και για άλλες οικογένειες προσφύγων.    
Το µιούζικαλ Glasgow Girls βασίστηκε στην ιστορία της εκστρατείας. Πρόσφατα ανέβηκε 
στο Abbey Theatre στο ∆ουβλίνο (Φεβρουάριος 2019) και το παρακολούθησε η Amal.

H Amal τώρα εργάζεται για έναν οργανισµό ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως Υπεύθυνη για 
την Ισότητα και τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα. ∆ιαχειρίζεται ένα πρόγραµµα για τους 
πρόσφυγες και προσπαθεί να βοηθήσει πρόσφυγες και αναζητούντες άσυλο µε όποιον 
τρόπο µπορεί. Το 2016, της απονεµήθηκε το βραβείο Saltire Society’s Young Outstanding 
Woman of Scotland.

Amal Azzudin“
“ “

 
 

 

 

“
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Οι άνθρωποι συνέχεια λένε 
πως δεν έδωσα τη θέση µου 

γιατί ήµουν κουρασµένη, αλλά 
δεν ισχύει…Όχι, το µόνο από το 
οποίο ήµουν κουρασµένη ήταν 

το να υποχωρώ.

Πιστεύω πως υπάρχουµε στον 
πλανήτη για να ζήσουµε, να 

µεγαλώσουµε και να κάνουµε ό,τι 
µπορούµε για να κάνουµε αυτόν τον 
κόσµο ένα καλύτερο µέρος όπου όλοι 

οι άνθρωποι θα απολαµβάνουν 
την ελευθερία.»

“
“

“
“ 

Η Rosa Parks είναι γνωστή ως «η πρώτη κυρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων». 
Γεννήθηκε το 1913 στην Αλαµπάµα, που τότε ήταν διαχωρισµένη πολιτεία. Αυτό σηµαίνει 
ότι οι µαύροι άνθρωποι δεν απολάµβαναν ίση µεταχείριση και αποκλείονταν από 
δηµόσιους χώρους που χρησιµοποιούνταν από λευκούς. Περπατούσε προς το δηµοτικό 
σχολείο όπου φοιτούσε και ακόµη και τότε είχε παρατηρήσει κάτι παράξενο: «Έβλεπα το 
λεωφορείο να περνά κάθε µέρα…

Το λεωφορείο ήταν από τους πρώτους τρόπους που κατάλαβα ότι υπάρχει ένας µαύρος 
κόσµος και ένας λευκός κόσµος». Έγινε διάσηµη γιατί αρνήθηκε να δώσει τη θέση της στο 
λεωφορείο σε έναν λευκό άνδρα καθώς γυρνούσε στο σπίτι από τη δουλειά. Το 
λεωφορείο είχε θέσεις για έγχρωµους και λευκούς, αλλά οι θέσεις για τους λευκούς ήταν 
γεµάτες. Συνελήφθη για πολιτική ανυπακοή και αυτό άρχισε το µποϊκοτάζ της εταιρείας 
λεωφορείων από έγχρωµους ανθρώπους. Τελικά ο νόµος άλλαξε. Η Rosa έχασε τη 
δουλειά τους εξαιτίας αυτού που έκανε και δεχόταν απειλές για τη ζωή της – αυτό δεν τη 
σταµάτησε από το να συνεχίσει τον αγώνα της για την ισότητα όλων. 

Για τη ζωή της γυρίστηκε η ταινία The Rosa Parks Story. Βραβεύθηκε µε το Προεδρικό 
Μετάλλιο για την Ελευθερία και το Χρυσό Μετάλλιο του Κογκρέσου, και το άγαλµά της 
στήθηκε στην Ουάσιγκτον προς τιµή της, ενώ κάποιες πολιτείες των ΗΠΑ τιµούν τα 
γενέθλιά της την 4η Φεβρουαρίου και κάποιες άλλες επισηµαίνουν τη µέρα που 
συνελήφθη (1η ∆εκεµβρίου).

Rosa Parkes

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 3: Rosa Parks



66

 
 

 

Η εκπαίδευση είναι το πιο 
ισχυρό όπλο που µπορεί να 

χρησιµοποιήσει κανείς για να 
αλλάξει τον κόσµο.

Μη µε κρίνετε από τις 
επιυχίες µου: να µε κρίνετε 

από το πόσες φορές έχω πέσει 
και έχω ξανασηκωθεί.

Ο Nelson Mandela γεννήθηκε στη Νότια Αφρική το 1918. Ήταν το πρώτο 
άτοµο στην οικογένειά του που πήγε στο σχολείο. Ο Nelson Mandela 
αγωνίστηκε για την κατάργηση της πολιτικής του φυλετικού διαχωρισµού στη 
Νότια Αφρική, δηλαδή για ένα σύστηµα που αντιµετώπιζε διαφορετικά τους 
µαύρους ανθρώπους σε σχέση µε τους λευκούς και που διαιρούσε τα δηµόσια 
µέρη, όπως βιβλιοθήκες, σχολεία και πάρκα, σε ζώνες λευκών και µαύρων. 
Έγινε µέλος του Αφρικανικού Εθνικού Κονγκρέσου (ANC), ενός πολιτικού 
κόµµατος, το 1944. Ο Nelson Mandela πίστευε στις ειρηνικές διαµαρτυρίες για 
τον αγώνα κατά της πολιτικής του φυλετικού διαχωρισµού και οργάνωσε 
πολλές ειρηνικές διαµαρτυρίες. Παρόλα αυτά, χαρακτηρίστηκε τροµοκράτης και 
καταδικάστηκε σε φυλάκιση 27 ετών πριν του χορηγηθεί πρόωρη 
απελευθέρωση.

Αφού απελευθερώθηκε το 1990, εργάστηκε µε τον τότε Πρόεδρο της Νότιας 
Αφρικής, F.W. de Klerk, για την κατάργηση της πολιτικής φυλετικού 
διαχωρισµού, πράγµα που συνέβη το 1993. Ξεκίνησε εκστρατεία για να γίνει 

ο ίδιος Πρόεδρος και έγινε ο πρώτος µαύρος Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής 
από το 1994 έως το 1999. Αυτές ήταν οι πρώτες πλήρως δηµοκρατικές 
εκλογές στη Νότια Αφρική που έδωσαν ίσο δικαίωµα ψήφου σε όλους.

Ο Nelson Mandela και ο F.W. de Klerk βραβεύθηκαν µε το Νόµπελ Ειρήνης 
το 1993. Στις 18 Ιουλίου (γενέθλια του Nelson Mandela) γιορτάζεται η Ηµέρα 
Nelson Mandela για τη µνήµη των επιτευγµάτων του στον αγώνα για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Ο Nelson Mandela πέθανε το 2013 σε ηλικία 95 ετών.

Nelson Mandela

“
“

“
“

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 4: Nelson Mandela
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Η ελπίδα δε θα 
σιωπήσει ποτέ.

 
 

Αν µια σφαίρα διαπεράσει 
το κεφάλι µου, ας είναι 
αυτή που θα διαλύσει

το φύλλο κάθε ντουλάπας

Ο Harvey Milk γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1930. Ήξερε ότι ήταν 
οµοφυλόφιλος από την εφηβεία και το κράτησε κρυφό γιατί πίστευε πως θα 
δυσαρεστούσε τους γονείς του. Ξεκίνησε τη δράση του σε σχέση µε τα ΛΟΑΤΚΙ
+ δικαιώµατα όταν ήταν πλέον 40 ετών. Μετακόµισε στο Σαν Φρανσίσκο το
1972 την περίοδο που πολλοί ΛΟΑΤ+ άνθρωποι πήγαιναν εκεί. Αν και
συµµετείχε στο θέατρο και είχε µαγαζί µε φωτογραφικό εξοπλισµό για κάποιο
διάστηµα, ξεκίνησε να ασχολείται µε την πολιτική και τα ΛΟΑΤ+ δικαιώµατα και
ήταν υποψήφιος για δηµόσια αξιώµατα µερικές φορές πριν εκλεγεί δηµοτικός
σύµβουλος στο Σαν Φρανσίσκο το 1977. Έγραψε ιστορία ως ένα από τα
πρώτα ανοιχτά οµοφυλόφιλα άτοµα που εκλέχθηκαν επίσηµα στις ΗΠΑ.
∆εχόταν απειλές για τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του αλλά
αυτό δεν τον σταµάτησε.

Όσο υπηρετούσε εισήγαγε νόµο κατά των διακρίσεων βάσει του σεξουαλικού 
προσανατολισµού ειδικά σε σχέση µε όσα άτοµα αναζητούσαν δηµόσια στέγη ή 
εργασία στο Σαν Φρανσίσκο. Ο νόµος υπεγράφη από τον δήµαρχο, ωστόσο και 
ο δήµαρχος και ο Harvey δολοφονήθηκαν το 1978 µόλις 11 µήνες από την 
τοποθέτηση του Harvey στο αξίωµα. Παρόλο που η καριέρα του ήταν σύντοµη, 
κατάφερε να κάνει σηµαντική διαφορά στις ζωές των ΛΟΑΤ+ ατόµων. Το 
2009, πολλά χρόνια µετά το θάνατό του, τιµήθηκε µε το Προεδρικό Μετάλλιο 
Ελευθερίας. 

“
“

“
“

Harvey Milk

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 5:  Harvey Milk
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Έχω µάθει ότι δεν είσαι 
ποτέ πολύ µικρός για 
να κάνεις τη διαφορά.

∆ε µε νοιάζει να γίνω 
δηµοφιλής. Νοιάζοµαι για 
την κλιµατική δικαιοσύνη 
και τον ζωντανό πλανήτη.

 

Η Greta Thunberg είναι ένα κορίτσι από τη Σουηδία που έγινε πολύ γνωστή ως 
πολιτική ακτιβίστρια σχετικά µε την υπερθέρµανση του πλανήτη και την κλιµατική 
αλλαγή. Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «16χρονη πολιτική ακτιβίστρια µε 
[Σύνδροµο] Άσπεργκερ...». Λέει πως έλαβε τις πρώτες της γνώσεις για την κλιµατική 
αλλαγή όταν ήταν 8 ετών και δε µπορούσε να καταλάβει γιατί κανείς δεν κάνει κάτι γι’ 
αυτό. Πέρυσι (2018) πήγε σε µία σχολική διαµαρτυρία έξω από τη σουηδική Βουλή για 
να διαµαρτυρηθεί σχετικά µε αυτό, µετά τα κύµατα καύσωνα και τις άγριες

φωτιές στη Σουηδία. Συνέχισε να διαµαρτύρεται κάθε Παρασκευή. Το κίνηµα που 
ίδρυσε (#FridaysForFuture) ενέπνευσε κι άλλους µαθητές να διαµαρτύρονται τις 
Παρασκευές. Πρόσφατα, στο ∆ουβλίνο, περισσότεροι από 11.000

µαθητές/-τριες διαµαρτυρήθηκαν έξω από την ιρλανδική Βουλή. Επίσης, µικρότερες 
συγκεντρώσεις οργανώθηκαν σε άλλα σηµεία της χώρας. Πρόκειται για ένα παγκόσµιο 
κίνηµα που λαµβάνει χώρα κάθε Παρασκευή, µε συµµετοχή µαθητών/-τριών από όλο 
τον κόσµο. Η Greta λέει ότι έφηβοι ακτιβιστές του σχολείου Parkland στη Φλόριντα την 
ενέπνευσαν να ξεκινήσει τις διαµαρτυρίες της. Οργάνωσαν την πορεία διαµαρτυρίας 
March for Our Lives µετά το περιστατικό µαζικών θανατηφόρων πυροβολισµών στο 
σχολείο τους.

Η Greta απευθύνθηκε πρόσφατα στη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή 
του Κλίµατος και τον Ιανουάριο του 2019 προσκλήθηκε να µιλήσει στο Παγκόσµιο 
Οικονοµικό Φόρουµ στο Νταβός της Ελβετίας. Χρειάστηκαν 32 ώρες για να φτάσει εκεί 
µε το τρένο, καθώς αρνήθηκε να πετάξει όπως και οι άλλοι αντιπρόσωποι. 
Έχει προταθεί για το βραβείο Νόµπελ Ειρήνης το 2019.

“
“

“
“

Greta Thunberg

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 6: Greta Thunberg
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John Hume“

“

“

“
 
 

 
 

“ “

 
 

Η Ruth Bader Ginsburg γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1933. Σπούδασε νοµική στο 
Χάρβαρντ στο οποίο τότε κυριαρχούσαν οι άνδρες φοιτητές. Αφού αποφοίτησε, 
δυσκολεύτηκε να εργαστεί ως δικηγόρος λόγω του φύλου της και εργάστηκε ως 
ακαδηµαϊκός. Όταν πήρε αυτή τη δουλειά, της είπαν ότι θα πληρώνεται λιγότερο από 
τους άνδρες επειδή εργαζόταν και ο σύζυγός της. Η ισότητα των φύλων και τα 
δικαιώµατα των γυναικών την απασχολούσαν πολύ και έδωσε αγώνα σε πολλές 
υποθέσεις στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για να βελτιώσει τη ζωή τόσο για τους άνδρες

όσο και για τις γυναίκες. Μερικές φορές την αποκαλούσαν «η διαβόητη RGB» (από τα 
αρχικά του ονόµατός της).

Ορίστηκε ως Συνεργάτης του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου από τον Πρόεδρο Bill Clinton και 
εξακολουθεί να παρίσταται στο δικαστήριο στην ηλικία των 86 ετών.

Η ταινία που βασίζεται στη ζωή της παίζεται στις αίθουσες φέτος (Μάρτιος 2019) και 
έχει τον τίτλο On the Basis of Sex. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία, µεταξύ των οποίων το 
US National Women’s Hall of Fame και βρισκόταν στη λίστα των 100 Προσωπικοτήτων 
µε τη Μεγαλύτερη Επιρροή του περιοδικού Time το 2015. Έχει εµφανιστεί επίσης σε 
µπλουζάκια, κούπες καφέ, βιβλία ζωγραφικής και σχέδια τατουάζ και εµφανίζεται επίσης 
στο Lego 2 ως µίνι φιγούρα. 

Οι γυναίκες θα έχουν 
πραγµατική ισότητα µόνο όταν 

οι άνδρες µοιράζονται µαζί 
τους την ευθύνη της 

ανατροφής της επόµενης 
γενιάς.

Όταν ένα κράτος ελέγχει 
µια γυναίκα, αυτό 

σηµαίνει ότι της αρνείται
πλήρη αυτονοµία και 

πλήρη ισότητα.

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Πληροφοριακό φυλλάδιο 5: Ruth Bader Ginsburg
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Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Ερωτήσεις για Συζήτηση σχετικά µε τα Πληροφοριακά φυλλάδια

 Πώς έκαναν αυτοί οι άνθρωποι τη διαφορά;

Γιατί πιστεύετε ότι έδρασαν µε τον τρόπο αυτό;

Πιστεύετε ότι ήταν εύκολο ή δύσκολο;

Αν είχατε την ευκαιρία να τους κάνετε µια ερώτηση, τι θα τους ρωτούσατε;

Τι µας λένε οι ιστορίες τους σχετικά µε το 
πώς µπορεί να έρθει η αλλαγή στον κόσµο;

Ποιοι είναι οι άνθρωποι που µας επηρεάζουν 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης;

Κάνουν τη διαφορά; Με ποιο τρόπο;

Γιατί πιστεύετε ότι προσπαθούν να µας επηρεάσουν;

Μπορείτε να σκεφτείτε µία διαφορά µεταξύ των 
ανθρώπων που µας επηρεάζουν στα µέσα και των 
ατόµων στα πληροφοριακά φυλλάδια; 



71

Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Σενάρια για τις Πόρτες των Αποφάσεων

Σενάριο 1: 
Ο ∆ηµήτρης βλέπει την αγαπηµένη του σειρά µε την οικογένειά του, κάτι το 
οποίο κάνουν τακτικά. Υπάρχουν µερικές ενδιαφέρουσες ιστορίες − του 
∆ηµήτρη του αρέσει ειδικά όταν ένας χαρακτήρας µε το όνοµα Νίκος που 
είναι συνοµήλικός του κάνει κάτι ή πηγαίνει κάπου. Ένα βράδυ ο Νίκος 
γυρνώντας σπίτι του από τα ψώνια δέχεται επίθεση από µία τοπική συµµορία 
έφηβων αγοριών που προκαλούν προβλήµατα στην περιοχή. Ο Νίκος είναι 
χτυπηµένος και ταραγµένος, αλλά η συµµορία απεικονίζεται στη σειρά ως 
άνετη και δηµοφιλής. Ο Νίκος λέει στη µητέρα του ότι φοβάται πλέον να βγει 
έξω µόνος του. Τον δείχνει να είναι στο δωµάτιό του κοιτώντας τον τοίχο 
λυπηµένος. Ο ∆ηµήτρης κοιτάζει τους γονείς και τη µικρή του αδελφή για να 
δει τις αντιδράσεις του. Νιώθει άβολα και αναρωτιέται αν πρέπει να πει ή να 
κάνει κάτι.

Ποιες 3 επιλογές έχει ο ∆ηµήτρης;

Σενάριο 2 :
Η Τζίνα γράφτηκε σε ένα καινούργιο σχολείο µιας µεγάλης πόλης όπου η 
µητέρα της βρήκε νέα δουλειά. Είχε συνηθίσει να είναι σε µικρότερο σχολείο 
όπου όλα τα παιδιά γνωρίζονταν µεταξύ τους και το ένα φρόντιζε το άλλο. 
∆υσκολεύεται πολύ να κάνει νέους φίλους αλλά ξεκίνησε να είναι µέρος µιας 
παρέας κοριτσιών από την τάξη της στα διαλείµµατα. Κάποια από τα κορίτσια 
φέρονται καλά, αλλά υπάρχουν ένα-δύο που κάποιες φορές φέρονται αρκετά 
σκληρά σε ένα κορίτσι που δεν ανήκει στην παρέα. Συνήθως η Κωνσταντίνα 
είναι εκείνη που ξεκινά να σχολιάζει το ντύσιµο ή τα παπούτσια της Ντίνας, 
όµως τώρα τελευταία άρχισε να συµµετέχει σε αυτό και η Γιώτα. Η Τζίνα 
βλέπει ότι αυτό ενοχλεί τη Ντίνα και πως υπάρχουν κι άλλα κορίτσια που 
αισθάνονται άβολα. ∆εν ξέρει τι να κάνει καθώς δεν θέλει να βγει από την 
παρέα.

Ποιες 3 επιλογές έχει η Τζίνα?
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Μάθηµα 5 – Κάνοντας τη ∆ιαφορά
Φύλλο ∆ραστηριότητας 2 Οι Πόρτες των Αποφάσεων

Απόφαση 1 Απόφαση 2 Απόφαση 3

Συνέπειες Συνέπειες Συνέπειες

321

Ποιες 3 αποφάσεις αντιµετωπίζει ο/η ;
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Σύνδεση µε το Σπίτι 5

Στο Μάθηµα 5 τα παιδιά συζήτησαν την έµφυλη ισότητα και πώς θα µπορούσαν να 
κάνουν τη διαφορά. Παρακαλούµε συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις µε το παιδί σας 
για να ενισχύσετε τις γνώσεις του:  

Για ποιο άτοµο µάθατε ότι έκανε τη διαφορά στις ζωές άλλων ανθρώπων;

Ποια ζητήµατα έµφυλης ισότητας αναγνωρίσατε στο σχολείο ή στην κοινότητα;

Τι πιστεύετε ότι ίσως θα µπορούσατε να κάνετε γι’ αυτά τα ζητήµατα;

Τι µπορούµε να κάνουµε ως οικογένεια για να προωθήσουµε την έµφυλη ισότητα;

ΣΠΙΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
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