
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

’  

 

  

 
    

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 
Διανοητικό Παραδοτέο: IO2 

Αριθμός έργου: 2020-1-PT01-KA201-078532 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το 
οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



 

2 

 

Αποτελέσματα IO2 -Ηλεκτρονικό Βιβλίο- Πακέτο οδηγιών και μεθοδολογίας 
"T-SHIRT" 

 
Τίτλος παραδοτέου 

 
"T-SHIRT"- Πακέτο οδηγών και μεθοδολογίας 

Εταίροι -UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI- ROMANIA (συντονιστής 
μεθοδολογίας) (U.O.B) 
-CASA DO PROFESSOR- PORTUGAL (συντονιστής του 
προγράμματος), (CassaDo Prof) 
-XENIOS POLIS. CULTURE, SCIENCE AND ACTION- GREECE (XENIOS 
POLIS) 
- CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD CYPRUS (C.S.I)  
- UNIVERSITY OF THESSALIAS- GREECE  
- INOVA CONSULTANCY LTD- UNITED KINGDOM (Inova) 
- CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION - GREECE (InnovED) 

Συγγραφείς Ionela Roxana Urea, Valentina Gerogeta Vartic - U.O.B 
Isabella Veira- CassaDoProf 
Zafeira Balampanidou, Vagia Fotiadou, Nikoleta Tsamandoura- (U.T) 
Despiana Christofidou - CSI  
Carolyn Usher, Val Boulding - Inova  
Dimitra Sitareniou, Vassilis Bokolas, Maria Papadopoulou- XENIOS 
POLIS 
Charalampos Samantzis, Eleni Vezali, Dimitra Printziou - InnovED 

 
 
 

Συμβολή 

εμπειρογνωμόνων 

U.O.B- κεφάλαιο 1, κεφάλαιο 2, ενότητα 3.1., 4.1, 5.1, 5.2.1 
CassaDoProf.- 3.7, 4.7, 5.2.7 
U.T ενότητες: 3.2, 4.2, 5.2.2 
C.S.I. ενότητες: 3.3, 4.3. 5.2.3 
Inova ενότητες: 3.4, 4.4, 5.2.4 
XENIOS POLIS ενότητες: 3.5, 4.5, 5.2.5 
InnovED ενότητες: 3.6, 4,6, 5.2.6 
Όλοι οι ειδικοί συνέβαλαν στον καθορισμό των 
αρμοδιοτήτων των μαθημάτων κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών. 

 
Επίπεδο διάχυσης 

 
Δημόσιο 

Κατάσταση Παραδοτέο 

Έκδοση 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα 

 
Κεφάλαιο 1: Δομική σύλληψη του οδηγού "T-SHIRT" και πακέτο μεθοδολογίας  

1.1. Εισαγωγή - τι πραγματικά σημαίνει 

μεθοδολογία;     

σελ.4 

1.2. Οι αρχές της μεθοδολογίας                                                                                        σελ.4 

1.3. Εκπαιδευτικές ενότητες   σελ.5 

1.4. Ικανότητες που αναπτύσσονται από το 

πρόγραμμα κατάρτισης                               

σελ.5 

Κεφάλαιο 2: ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-Στρατηγικές κατάρτισης εκπαιδευτικών και παιδαγωγών 

σε θέματα ισότητας των φύλων (σελ. 17) 

Κεφάλαιο 3: ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - Τεχνικές για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και 

παιδαγωγών σε θέματα ισότητας των φύλων   

3.1Τεχνικές κατάρτισης-   Ενότητα 1                              σελ. 18 

3.2 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 2                                                                         σελ.19 

3.3 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 3                                                                         σελ.21 

3.4 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 4                                                                         σελ.25 

3.5 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 5                                                                         σελ.26 

3.6 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 6                                                                         σελ.29 

3.7 Τεχνικές κατάρτισης - Ενότητα 7                                                                         σελ.30 

Κεφάλαιο 4: ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - Σενάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών και παιδαγωγών σε 

θέματα ισότητας των φύλων                                                               

4.1 Σενάρια κατάρτισης-  Ενότητα 1                                                                          σελ.32 

4.2. Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 2                                                                          σελ.36 

4.3 Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 3                                                                           σελ.41 

4.4 Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 4                                                                           σελ.46 

4.5 Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 5                                                                           σελ.49 

4.6 Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 6                                                                           σελ.55 

4.7 Σενάρια κατάρτισης- Ενότητα 7                                                                           σελ.62 

Κεφάλαιο 5. Κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς στην εφαρμογή 

ταυτότητας φύλου στην τάξη         

5.1.  Προσέγγιση των κατευθυντήριων γραμμών                                                           σελ.66 

5.2. Κατευθυντήριες γραμμές                                                                                      σελ.67 

5.2.1. Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 1                                                                   σελ.67 

5.2.2 Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 2                                                                    σελ.67 

5.2. 3. Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 3                                                                  σελ.69 

5.2. 4 Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 4                                                                   σελ.72 

5.2 5 Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 5                                                                    σελ.73 

5.2.6 Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 6                                                                    σελ.74 

5.2. 7 Κατευθυντήριες γραμμές- ενότητα 7                                                                   σελ.75 

Αναφορές σελ.77 



 

4 

 

 

     Κεφάλαιο 1: Δομική σύλληψη του οδηγού "T-SHIRT" και πακέτο μεθοδολογίας 

 

1.1. Εισαγωγή - τι πραγματικά σημαίνει μεθοδολογία;  

Με σύγχρονους όρους, η μεθοδολογία είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που προσεγγίζει 

με συστημικό τρόπο σύνολα μεθόδων, τεχνικών, στρατηγικών/διαδικασιών προκειμένου να 

επιτευχθούν ειδικοί στόχοι σε μια γραμμή εργασίας. 

Αυτή η μεθοδολογία επικεντρώνεται στο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς το 

απαραίτητο πλαίσιο, τις γνώσεις και την καθοδήγηση σχετικά με το πώς να μεταδώσουν 

«γνώσεις», αξίες και την εμπλοκή/συμμετοχή στην ισότητα των φύλων για όλους τους μαθητές. 

Περιλαμβάνει ευέλικτες προσεγγίσεις και συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθοδολογίες-

στρατηγικές-πρακτικές για τους εκπαιδευτικούς που αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς 

προβληματισμούς που πρέπει να εφαρμόσουν. 

 

1.2. Οι αρχές της μεθοδολογίας 

 

Η δημιουργία της τρέχουσας μεθοδολογίας βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 

1. Το σχολικό περιβάλλον διαμορφώνει την προσωπικότητα του ατόμου (εκπαιδευτικός και 

μαθητής) διευκολύνοντας την προώθηση και την εφαρμογή της πολιτικής της ισότητας των 

φύλων. 

2. Ο εκπαιδευτικός είναι το βασικό μέρος της σύνθετης εκπαιδευτικής ομάδας που προωθεί την 

εφαρμογή της πολιτικής της ισότητας των φύλων. 

3. Οι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ είναι μοναδικοί ως επαγγελματικός σχηματισμός με ταυτότητα και 

έχουν την ευθύνη να εφαρμόζουν την πολιτική για την ισότητα των φύλων μέσα στις τάξεις 

τους με τους μαθητές με τους οποίους εργάζονται. 

4. Εκτίμηση των επαγγελματικών και προσωπικών δυνατοτήτων κάθε εκπαιδευτικού στο 

πλαίσιο της προώθησης και εφαρμογής της πολιτικής ισότητας των φύλων. 

5. Οι διαφοροποιημένες ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών προσεγγίζονται με 

διαρθρωτικό-συστημικό τρόπο στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής για την ισότητα των 

φύλων. 

6. Διαδραστική προσέγγιση στη διαδικασία κατάρτισης των εκπαιδευτικών για την      

αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του σχολείου. 

7. Εφαρμοστικότητα και μεταφορά των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στους 

μαθητές  για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής ισότητας των φύλων. 
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1.3.  Εκπαιδευτικές ενότητες 
 

Πίνακας 1.- Οι εκπαιδευτικές ενότητες που δημιουργήθηκαν με βάση την τρέχουσα μεθοδολογία 

Εκπαιδευτική 

ενότητα 

Θέμα Αριθμός ωρών εκπαίδευσης 

Ενότητα 1 ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

8 

Ενότητα 2  «ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ» 

9 

Ενότητα 3 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ - 

ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» 

9 

Ενότητα 4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΎΠΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΊΑ 

10 

Ενότητα 5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ: Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

9 

Ενότητα 6 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΟ: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 

9 

Ενότητα 7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ 

10 

 Συνολικός αριθμός ωρών κατάρτισης 64 

Αριθμός ισοδύναμων ECTS 3 ECTS 

 

 

 

1.4. Ικανότητες που αναπτύσσονται από το πρόγραμμα κατάρτισης 

Η παρούσα μεθοδολογία στοχεύει στην ανάπτυξη των ακόλουθων ικανοτήτων των 

εκπαιδευτικών: 

Α) Γενικές ικανότητες που συνδέονται με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 

       -Μεθοδολογικές ικανότητες: η δυνατότητα αναδιάρθρωσης των ψυχοπαιδαγωγικών  

πρακτικών με την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προώθηση της 

πολιτικής της ταυτότητας φύλου- η εκδήλωση μιας καινοτόμου μεθοδολογικής συμπεριφοράς 

για την προώθηση της ταυτότητας φύλου στην τάξη. 

-Ικανότητες επικοινωνίας και σχέσεων: κατάκτηση των μεθόδων επικοινωνίας: 

οριζόντια/κάθετη, ολική σύνθετη (εκτρωματική), πολλαπλή, ποικίλες και ειδικές μορφές για 

την προώθηση της πολιτικής ταυτότητας φύλου, εκδήλωση ενσυναισθητικής συμπεριφοράς και 

«προσανατολισμού βοήθειας» στη διατήρηση της ταυτότητας φύλου, χρήση ποικίλου φάσματος 

πηγών πληροφόρησης και τεκμηρίωσης που είναι απαραίτητες για την έναρξη και την 

υποστήριξη της πολιτικής ισότητας των φύλων στην τάξη, υλοποίηση σχεδίων συνεργασίας 

σχολείου-οικογένειας-κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου και την 

πολιτική ταυτότητας φύλου. 

-Ψυχοκοινωνικές ικανότητες: η διαμόρφωση της ικανότητας ταχείας προσαρμογής στις 

κοινωνικές αλλαγές που δημιουργούνται από την προώθηση της ταυτότητας φύλου- η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών διαδραστικών στρατηγικών στο πλαίσιο της συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας-κοινότητας προκειμένου να επιτευχθεί μια αυθεντική συνεργασία στην εκπαίδευση 

όσον αφορά την ταυτότητα φύλου. 

-Ικανότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας: υιοθέτηση αποτελεσματικών συμπεριφορών για την 

προώθηση της ισότητας των φύλων,  
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της πολιτικής ταυτότητας φύλου- η εκδήλωση του ανοίγματος προς την πολιτική ταυτότητας 

φύλου που είναι απαραίτητη για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
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A) Ειδικές ικανότητες και οριζόντιες ικανότητες 

Πίνακας 2.- Ο πίνακας των ειδικών και οριζόντιων ικανοτήτων του «Προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών 

για την προώθηση της πολιτικής ισότητας των φύλων» 
Ενότητα Οριζόντιες 

ικανότητες 

Ειδικές ικανότητες Ενότητες Σημειώσεις 

 

Δ
ιε

θ
ν
εί

ς,
 

ευ
ρ

ω
π

α
ϊκ

ές
 

κ
α

ι 
εθ

νι
κ

ές
 

π
ο
λ
ιτ
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ές

 
γ
ια

 
τ
η

ν 
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ό
τ
η

τ
α

 
τ
ω

ν 

φ
ύ

λ
ω

ν 

 

Κριτική σκέψη 

 

Η ικανότητα του επιχειρησιακού πλαισίου της 

ισότητας των φύλων 

 

 

 

 

 

Α
π
ό
 

τη
ν 

τα
υ
τό

τη
τα

 

φ
ύ
λ
ο
υ
 
σ

τη
ν 

ισ
ό
τη

τα
 τ

ω
ν 

φ
ύ
λ
ω

ν 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 

θα κατανοήσουν την έννοια της 

ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο 

αυτό θα είναι σε θέση να 

ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά 

της ταυτότητας που προάγουν 

την ισότητα των φύλων 

Η ικανότητα διαφοροποιημένης προσέγγισης 

της έννοιας της ισότητας των φύλων 

Πολιτιστική 

ποικιλομορφία 

 

 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Συνειδητοποίηση των διαστάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα σε 

παγκόσμιο πλαίσιο 

  
 Π

ο
λ
ιτ

ικ
ές

 ι
σ

ό
τη

τα
ς 

φ
ύ
λ
ω

ν 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

παιδαγωγοί θα βρουν τα στοιχεία 

που ορίζουν μια πολιτική 

ισότητας των φύλων, καθώς και 

τις διεθνείς πολιτικές για την 

ισότητα των φύλων. Με βάση 

αυτό, θα είναι σε θέση να 

διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες 

ορισμένων εθνικών πολιτικών 

για την ισότητα των φύλων 

Ενημέρωση για τις στρατηγικές εφαρμογής 

της ισότητας των φύλων 

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με 

ικανότητες ανάλυσης φύλου 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα  

 

Κριτική σκέψη 

Κοινωνική υπευθυνότητα 

Ε
κ
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α
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ευ

σ
η

 

χω
ρ
ίς
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π
ο

κ
λ
ει

σ
μ

ο
ύ
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- 
έν

α
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ο
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π
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ά
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τη
ν 
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ό

τη
τα

 

τω
ν
 φ

ύ
λ
ω

ν 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

παιδαγωγοί θα κατανοήσουν την 

εκπαίδευση μέσω της 

αποτελεσματικότητάς της στην 

εφαρμογή των πολιτικών 

ισότητας των φύλων 
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Κριτική σκέψη 

 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

- Ευαισθητοποίηση και 

άνοιγμα στο 

φεμινιστικό ρεύμα 

 

 

 

 

 

 

 

•
 

- 
Τ

ο
 «

π
ρ
ώ

το
»
 φ

εμ
ιν

ισ
τι

κ
ό
 «

κ
ύ
μ

α
»
 

•
 

- 
Τ

ο
 «

δ
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ο

»
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κ
ό
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κ
ύ
μ

α
»
 

•
 

-Τ
ο
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ο
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ύ
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α
»
 τ

ο
υ
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ιν

ισ
μ

ο
ύ
 -

 ο
 μ
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α

μ
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ν
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νο

ς 
φ
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•
 

- 
Ρ

ή
ξε

ις
 κ

α
ι 

π
ρ
ο
ο
π

τι
κ

ές
: 

Τ
ο
 τ

έτ
α

ρ
το

 κ
ύ
μ

α
; 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 

θα αποκτήσουν πληροφορίες που 

θα τους επιτρέψουν να 

κατανοήσουν: τους βασικούς 

στόχους κάθε περιόδου του 

φεμινιστικού κινήματος- τη 

σύνδεση των στόχων αυτών με 

τις συνθήκες κάθε εποχής- την 

επίδραση των φιλοσοφικών 

θεωριών και κινημάτων σε κάθε 

περίοδο- τις διαφορετικές 

επιδιώξεις των γυναικών με βάση 

την εθνικότητα, την κοινωνική 

τάξη, την εθνικότητα, τη 

θρησκεία και τον τόπο διαμονής- 

τη συμβολή κάθε φεμινιστικού 

«κύματος» στη συνολική 

προσπάθεια για την ισότητα των 

φύλων- τις προοπτικές και την 

πορεία του φεμινιστικού 

κινήματος. 

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα  

- Δεξιότητες «επίλυσης προβλημάτων» για 

την αντιμετώπιση της ανισότητας των φύλων 

Οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί 

θα καταρτίσουν ένα σύνολο 

εργαλείων που θα βοηθήσουν τις 

τάξεις τους να αντιμετωπίσουν 

την ανισότητα των φύλων. Ερευνητικές 

ικανότητες 

Κριτική σκέψη  

-Ικανότητα ανάπτυξης νέων εκπαιδευτικών 

προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της 

ανισότητας των φύλων 
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Β
ιο

λ
ο

γ
ικ

ό
 κ

α
ι 

κ
ο
ιν

ω
νι

κ
ό
 φ

ύ
λ
ο

- 
Τ

α
υ

τ
ό
τ
η

τ
ες

 φ
ύ

λ
ο
υ

 κ
α

ι 
δ

ια
κ

ρ
ίσ

ει
ς 

 
Κριτική σκέψη Η ικανότητα του επιχειρησιακού πλαισίου της 

«έννοιας του φύλου» 

 

- 
Π

ο
ιο

 
εί

ν
α

ι 
το

 
β

ιο
λ
ο
γι

κ
ό
 

κ
α

ι 
το

 

κ
ο
ιν

ω
ν
ικ

ό
 φ

ύ
λ
ο
; 

 

- 
Χ

α
ρ
α

κ
τη

ρ
ισ

τι
κ

ά
 

το
υ
 

β
ιο

λ
ο
γι

κ
ο

ύ
 

φ
ύ
λ
ο
υ
 κ

α
ι 

το
υ
 κ

ο
ιν

ω
νι

κ
ο
ύ
 φ

ύ
λ
ο
υ

 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

παιδαγωγοί θα μάθουν για τις 

διαφορές μεταξύ του βιολογικού 

και του κοινωνικού φύλου. Αυτό 

θα τους επιτρέψει να 

προβληματιστούν σχετικά με την 

κατανόηση αυτών των εννοιών 

από την πλευρά τους και να 

προσπαθήσουν να κατανοήσουν 

πώς οι διαφορές μεταξύ αυτών 

των δύο εννοιών μεταβάλλουν 

τις προηγούμενες υποθέσεις 

τους. Αυτή η διαδικασία θα τους 

επιτρέψει να σκεφτούν κριτικά 

για τις επιπτώσεις που μπορεί να 

είχαν οι προηγούμενες 

απόψεις/σκέψεις τους στους 

μαθητές/τριές τους. 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Ευαισθητοποίηση- ενίσχυση των δεξιοτήτων 

των ταυτοτήτων φύλου 

•
 

Κ
α

τα
ν
ό
η

σ
η

 
τω

ν 

τα
υ
το

τή
τω

ν
 

φ
ύ
λ
ο
υ
 

•
 

Κ
α

θ
ο
ρ
ισ

μ
ό
ς 

τω
ν 

τα
υ
το

τή
τω

ν
 

φ
ύ
λ
ο
υ
 

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 

έχουν την ευκαιρία να 

κατανοήσουν τις ταυτότητες 

φύλου και, ως εκ τούτου, να 

ανακαλύψουν νέες πληροφορίες 

που ίσως δεν γνώριζαν ποτέ πριν.  

Μόλις οι εκπαιδευτικοί 

εξοικειωθούν με τις διαφορετικές 

ταυτότητες φύλου, εισάγονται σε  

ταυτότητες φύλου. 
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Κριτική σκέψη 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Εποικοδομητική διαχείριση των 

συναισθημάτων 

•
 

Η
 

π
ρ
ο
έλ

ευ
σ

η
 

τω
ν
 

δ
ια

κ
ρ
ίσ

εω
ν
 

π
ο

υ
 

σ
χε

τί
ζο

ν
τα

ι 
μ

ε 
το

 φ
ύ
λ
ο
 

•
 

Δ
ια

κ
ρ
ίσ

ει
ς 

λ
ό
γω

 φ
ύ
λ
ο
υ
 

•
 

 Μ
ικ

ρ
o
επ

ιθ
έσ

ει
ς 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

παιδαγωγοί εισάγονται στην 

προέλευση των διακρίσεων που 

σχετίζονται με το φύλο και στην 

ορολογία «μικροεπιθέσεις». 

Έχουν την ευκαιρία να προβούν 

σε αξιολόγηση της δικής τους 

συμπεριφοράς στην τάξη, καθώς 

και των δικών τους 

προκαταλήψεων και 

παρανοήσεων.  

Η αξιολόγηση αυτή θα τους 

βοηθήσει να εντοπίσουν κάθε 

είδους προβληματική 

συμπεριφορά που μπορεί να 

είχαν στο παρελθόν και μπορεί 

να τους ενθαρρύνει να σκεφτούν 

τη βελτίωση αυτής της 

συμπεριφοράς. 

 Ικανότητα λήψης 

αποφάσεων 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

 

Σεβασμός της ποικιλομορφίας στην κοινωνία 

Μ
ικ

ρ
ο
επ

ιθ
έσ

ει
ς 

λ
ό
γω

 
φ

ύ
λ
ο

υ
 

σ
το

 
εκ

π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ό
 

π
ερ

ιβ
ά

λ
λ
ο
ν
  

Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 

θα έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν ορισμένα 

παραδείγματα μικροεπιθέσεων με 

βάση το φύλο που μπορεί να 

εμφανιστούν στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον.  

Αυτά θα βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να αποφύγουν 

την εφαρμογή αυτών των 

μικροεπιθέσεων και τελικά θα 

τους καταστήσουν ικανούς να 

λαμβάνουν υπόψη τους τη 

διαφορετικότητα των μαθητών 

τους, η οποία δεν μπορεί να 

ελαχιστοποιηθεί στον 

προγεννητικό προσδιορισμό του 

φύλου τους και στη στάση της 

κοινωνίας σε αυτό. 

  



 

11 

 

Ο
 ρ

ό
λ
ο

ς 
τ
ω

ν
 σ

τ
ερ
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τ
ύ

π
ω

ν
 φ

ύ
λ
ο

υ
 σ

τ
η

ν
 κ

ο
ιν

ω
ν
ία

 
Κριτική σκέψη Κατανόηση και ανάλυση των μηχανισμών 

των στερεοτύπων 

•
 

T
h
e 

S
te

re
o
ty

p
in

g
 P

ro
ce

ss
 

•
 

G
en

d
er

 
S

te
re

o
ty

p
in

g
 
in

 
th

e 
h

id
d

en
 

cu
rr

ic
u
lu

m
 

Οι ενότητες αυτές παρέχουν 

πληροφορίες και γεγονότα 

σχετικά με τα στερεότυπα των 

φύλων και τις διαδικασίες που τα 

περιβάλλουν. Ως εκ τούτου, οι 

συμμετέχοντες θα είναι σε θέση 

να κατανοήσουν τους 

μηχανισμούς των στερεοτύπων 

και να εντοπίσουν παραδείγματα 

αυτών στο πρόγραμμα σπουδών. 

Αυτό θα ενισχύσει τις ικανότητες 

κριτικής σκέψης τους, καθώς θα 

είναι πλέον σε θέση να 

εντοπίζουν τα στερεότυπα φύλου 

στο πρόγραμμα σπουδών και 

στην τάξη. 

Ερευνητικές 

ικανότητες 

Κριτική σκέψη 

Προσδιορισμός των στερεοτύπων φύλου 

Κριτική σκέψη 

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Η ικανότητα των επιχειρησιακών 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων για την 

αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων 

Α
μ

φ
ισ

β
ή

τη
σ

η
 τ

ω
ν
 σ

τε
ρ
εο

τύ
π
ω

ν
 φ

ύ
λ
ο
υ

 Αυτή η ενότητα παρέχει 

εργαλεία, τεχνικές και 

στρατηγικές που οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μάθουν να 

χρησιμοποιούν στην τάξη 

προκειμένου να αμφισβητήσουν 

τα στερεότυπα των φύλων μέσω 

της επικοινωνίας με τους μαθητές 

τους. Οι εκπαιδευτικοί θα 

αναπτύξουν τις επικοινωνιακές 

τους δεξιότητες κατανοώντας 

μεταξύ άλλων τη σημασία της 

αφήγησης ιστοριών, της γλώσσας 

που χρησιμοποιείται και της 

λογοτεχνίας. 
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Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Σεβασμός της ποικιλομορφίας στην κοινωνία 

•
 

Ο
 

ρ
ό
λ
ο
ς 

κ
α

ι 
ο
 

α
ντ

ίκ
τυ

π
ο
ς 

τω
ν 

σ
τε

ρ
εο

τύ
π
ω

ν
 φ

ύ
λ
ο
υ
 

•
 

Η
 

κ
ο
ιν

ω
ν
ικ

ο
π
ο

ίη
σ

η
 

τω
ν 

φ
ύ
λ
ω

ν
 

κ
α

ι 
ο
 

α
ντ

ίκ
τυ

π
ό
ς 

τη
ς 

Οι ενότητες αυτές θα ενισχύσουν 

την κατανόηση των 

εκπαιδευτικών για τον αντίκτυπο 

των στερεοτύπων και της 

κοινωνικοποίησης των φύλων 

στους μαθητές τους και, στη 

συνέχεια, στην κοινωνία. Οι 

στόχοι αυτών των ενοτήτων είναι 

να καλλιεργήσουν την 

κατανόηση και στη συνέχεια τον 

σεβασμό για την ποικιλομορφία 

και την ισότητα των φύλων.   

Ε
κ

π
α

ίδ
ευ

σ
η

 κ
α

ι 
έμ

φ
υ

λ
ες

 α
ν
ισ

ό
τ
η

τ
ες

: 
η

 σ
ύ

ν
θ

εσ
η

 τ
ο
υ

 

δ
ιδ

α
κ

τι
κ

ο
ύ

 π
λ
η

θ
υ

σ
μ

ο
ύ

 α
ν
ά

λ
ο
γ
α

 μ
ε 

τ
ο
 φ

ύ
λ
ο

 

Κριτική σκέψη 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Διαφορετικές αναλύσεις και ερμηνεία των 

ζητημάτων φύλου 

Τ
ο

 
επ

ά
γγ

ελ
μ

α
 

το
υ
 

εκ
π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ο
ύ
 

κ
α

ι 
το

 
φ

ύ
λ
ο
: 

π
ο

ιο
τι

κ
ά

 κ
α

ι 
π
ο

σ
ο

τι
κ

ά
 δ

εδ
ο
μ

έν
α

 κ
α

ι 
δ
εί

κ
τε

ς 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται 

σχετικά με τον εκπαιδευτικό 

πληθυσμό, το νομοθετικό 

πλαίσιο και τις υφιστάμενες 

πολιτικές με τον τρόπο που, 

πρώτον, κάνουν έναν 

προκαταρκτικό προβληματισμό 

σχετικά με το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού και το φύλο, 

αποκτώντας γνώσεις σχετικά με 

νέα δεδομένα. Εξετάζεται ο 

τρόπος κατανομής των 

εκπαιδευτικών ανά εκπαιδευτική 

βαθμίδα με βάση το φύλο και την 

ηλικία. Αυτό τους δίνει τη 

δυνατότητα να αποκτήσουν 

γνώση και να ερμηνεύσουν 

ανάλογα -χρησιμοποιώντας 

δείκτες- για το ποιος είναι ο 

ρόλος του φύλου στο επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού. 
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Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη  

Δεξιότητες «επίλυσης προβλημάτων» σε 

θέματα φύλου 

Ε
ρ
μ

η
νε

ία
 κ

α
ι 

δ
ια

μ
ό
ρ
φ

ω
σ

η
 τ

ο
υ

 ε
π
α

γγ
έλ

μ
α

το
ς 

το
υ
 ε

κ
π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ο
ύ
 

 

Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται 

για τα οικονομικά δεδομένα και 

τις οικονομικές ανισότητες, που 

παρέχει η ΕΕ. Οι μισθοί των 

εκπαιδευτικών τείνουν να 

αυξάνονται ανάλογα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης που 

διδάσκουν και τα χρόνια 

εμπειρίας που έχουν, αλλά σε 

κάθε περίπτωση οι γυναίκες 

κερδίζουν λιγότερα από τους 

άνδρες. 

Οι γυναίκες εξακολουθούν να 

υποεκπροσωπούνται στην αγορά 

εργασίας. Σε όλα σχεδόν τα 

επαγγέλματα, τα ποσοστά 

απασχόλησης των γυναικών είναι 

χαμηλότερα από εκείνα των 

ανδρών σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Όλα τα παραπάνω, φαίνεται ότι 

επηρεάζουν και την έμφυλη 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, 

δηλαδή τον τρόπο που μαθαίνουν 

και συμπεριφέρονται, με βάση το 

φύλο τους. Κατά συνέπεια, τα 

στερεότυπα των φύλων στο 

σχολείο επηρεάζουν σε μεγάλο 

βαθμό την επιλογή των 

ανθρώπων για την εργασία που 

κάνουν και τον τρόπο με τον 

οποίο μπορούν να τη 

συνδυάσουν με την ιδιωτική ζωή 

τους. 
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Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη 

Ικανότητες αξιολόγησης 

Ν
έε

ς 
τά

σ
ει

ς 
κ
α

ι 
δ
υ
ν
α

μ
ικ

ή
 π

ρ
ο
ς 

τα
 ε

μ
π
ρ
ό

ς 

Οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με 

την τρέχουσα εκπαίδευση και τα 

επαγγελματικά κίνητρα μεταξύ 

των εκπαιδευτικών. Διερευνούν 

το ρόλο των ψηφιακών 

μέσων/εργαλείων στη μείωση 

του χάσματος μεταξύ των δύο 

φύλων. Ερευνούν και αξιολογούν 

τις τάσεις στον εργασιακό δείκτη 

και τέλος προβληματίζονται για 

τον εκσυγχρονισμό του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, 

προκειμένου να λάβουν 

αποφάσεις σχετικά με το 

διδακτικό τους στυλ και το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας 

τους. 

Ε
κ

π
α

ιδ
ευ

τ
ικ

ο
ί 

κ
α

ι 
φ

ύ
λ
ο
: 

υ
π

ο
θ

έσ
ει

ς,
 
π

ρ
ο
σ

δ
ο
κ

ίε
ς 

κ
α
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π
ρ

α
κ

τ
ικ

ές
  

Ερευνητικές 

ικανότητες 

Κριτική σκέψη  

Ανάλυση, αξιολόγηση και αναδόμηση 

στρατηγικών σκέψης για το φύλο  

Ε
κ
π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ο
ί 

κ
α

ι 

φ
ύ
λ
ο
 

 

Η ενότητα αυτή παρέχει 

πληροφορίες που μπορούν να 

δώσουν στους αναγνώστες την 

ευκαιρία να βελτιώσουν την 

ποιότητα της σκέψης τους 

αναλύοντας, αξιολογώντας και 

αναδομώντας την. Ως εκ τούτου, 

μπορεί να καλλιεργήσει τις 

δεξιότητες κριτικής σκέψης τους. 

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη  

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία  

Η ικανότητα να εστιάζουν στον εαυτό τους 

και στο πώς οι πράξεις, οι σκέψεις ή τα 

συναισθήματά τους ευθυγραμμίζονται ή δεν 

ευθυγραμμίζονται με τα εσωτερικά τους 

πρότυπα. 
•
 

Ο
ι 

υ
π
ο

θ
έσ

ει
ς 

κ
α

ι 
ο

ι 

π
ρ
ο
σ

δ
ο

κ
ίε

ς 
τω

ν 

εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κ
ώ

ν
, 

ό
σ

ο
ν 

α
φ

ο
ρ
ά

 τ
ο

 φ
ύ
λ
ο
 

•
 

Ο
ι 

π
ρ
α

κ
τι

κ
ές

 
τω

ν 

εκ
π

α
ιδ

ευ
τι

κ
ώ

ν
 
σ

χε
τι

κ
ά

 

μ
ε 

το
 φ

ύ
λ
ο
 

Αυτές οι ενότητες παρέχουν 

ερευνητικές γνώσεις και 

γεγονότα που μπορούν να 

βοηθήσουν τους αναγνώστες να 

προβληματιστούν και να 

βελτιώσουν την αυτογνωσία 

τους, δηλαδή την ικανότητα να 

εστιάζουν στον εαυτό τους και 

στο πώς οι πράξεις, οι σκέψεις ή 

τα συναισθήματά τους 

ευθυγραμμίζονται ή όχι με τα 

εσωτερικά τους πρότυπα. 
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Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Ενισχύει την επίγνωση των συναισθημάτων 

των μαθητών 

  
  
Η

 
επ

ιρ
ρ
ο
ή

 
τη

ς 

π
ρ
ο
κ

α
τά

λ
η

ψ
η

ς 
τω

ν 

εκ
π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ώ
ν
 
ω

ς 
π

ρ
ο

ς 

το
 

φ
ύ
λ
ο
 

σ
το

υ
ς 

μ
α

θ
η

τέ
ς/

τρ
ιε

ς 

Η ενότητα αυτή ενισχύει την 

ευαισθητοποίηση των 

αναγνωστών απέναντι στα 

συναισθήματα και τον τρόπο που 

αισθάνονται οι μαθητές και τους 

δημιουργεί την επιθυμία να 

συσχετιστούν με την κατάστασή 

τους και να θέλουν να τους 

βοηθήσουν. 

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη 

Δεξιότητες αντιγραφής στην αντιμετώπιση 

των συναισθημάτων των μαθητών   

Πολιτισμική 

ποικιλομορφία 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Ευαισθητοποίηση και άνοιγμα για την 

ποικιλομορφία των φύλων 

 Ε
κ
π
α

ιδ
ευ

τι
κ

ο
ί 

π
ρ
ο
κ

α
τά

λ
η

ψ
η

 

το
υ
 

φ
ύ
λ
ο
υ
 

α
π
ό
 

το
 

δ
υ
α

δ
ικ

ό
 

σ
ύ
σ

τη
μ

α
 

Η ενότητα αυτή προάγει την 

ευαισθητοποίηση και το άνοιγμα 

των εκπαιδευτικών και 

ενθαρρύνει την ανοχή και τον 

σεβασμό στη διαφορετικότητα 

των μαθητών τους. 

Σεβασμός στην ποικιλομορφία των κοινωνιών 

Ο
 

ρ
ό
λ
ο
ς 

τ
ω

ν 

εκ
π

α
ιδ

ευ
τ
ικ

ώ
ν 

σ
τη

ν
 

α
π

ο
δ

ό
μ

η
σ

η
 

τ
ω

ν 
έμ

φ
υ

λ
ω

ν 

σ
τ
ερ

εο
τ
ύ

π
ω

ν
  

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη 

Προκαταρκτικός προβληματισμός για το θέμα 

των έμφυλων στερεοτύπων 

Ε
ρ
ω

τη
μ

α
το

λ
ό
γι

ο
 

π
ρ
ο

κ
α

τα
ρ
κ

τι
κ

ο
ύ
 

π
ρ
ο

β
λ
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μ
α
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μ
ο
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Α
π
ο

δ
ό

μ
η

σ
η

 

τω
ν
 έ

μ
φ

υ
λ
ω

ν
 

σ
τε

ρ
εο

τύ
π
ω

ν
: 

γι
α

τί
; 

Σε αυτή την ενότητα, οι 

εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί 

αναμένεται να προβούν σε έναν 

προκαταρκτικό προβληματισμό 

σχετικά με το θέμα των 

στερεοτύπων φύλου, αναλύοντας 

τις δικές τους προκαταλήψεις και 

πεποιθήσεις. Θα τους δώσει τη 

δυνατότητα να σκεφτούν κριτικά 

για τις συνέπειες των δικών τους 

στερεοτύπων. 
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Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη  

Πολιτιστική 

ποικιλομορφία  

Εποικοδομητική διαχείριση συναισθημάτων 
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Σε αυτή την ενότητα, οι 

δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί 

οδηγούνται στον εντοπισμό των 

προκαταλήψεών τους, ρίχνοντας 

μια εσωτερική ματιά στον εαυτό 

τους. 

Μόλις οι εκπαιδευτικοί 

κατανοήσουν πώς οι 

προκαταλήψεις τους επηρεάζουν, 

άμεσα και έμμεσα, την αντίληψη 

των μαθητών για το σχολείο, την 

ακαδημαϊκή τους πορεία και τα 

επιτεύγματά τους, θα πρέπει να 

είναι ειλικρινείς σχετικά με το τι 

αισθάνονται ή/και δεν πρέπει να 

αισθάνονται πλέον. 

Ικανότητες λήψης 

αποφάσεων 

Κριτική σκέψη  

Επίλυση προβλημάτων δεξιότητες των 

ανισοτήτων μεταξύ των φύλων 
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Στην ενότητα αυτή 

παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευτικούς ένας κατάλογος 

δράσεων που μπορούν να 

αναληφθούν σε σχολικό επίπεδο 

και μπορούν να βοηθήσουν στην 

επίλυση ζητημάτων που 

σχετίζονται με τις έμφυλες 

ανισότητες. 

Πολιτιστική 

ποικιλομορφία 

Κοινωνική 

υπευθυνότητα 

Σεβασμός στην ποικιλομορφία της κοινωνίας 
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ς 

Στην ενότητα αυτή, 

παρουσιάζεται στους 

εκπαιδευτικούς ένας κατάλογος 

στρατηγικών που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τάξη, ώστε να 

μάθουν να είναι εκπαιδευτικοί 

χωρίς αποκλεισμούς, 

λαμβάνοντας υπόψη την 

ποικιλομορφία των 

μαθητών/τριών στην τάξη. 
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Κεφάλαιο 2 ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ-Στρατηγικές κατάρτισης εκπαιδευτικών και παιδαγωγών σε 

θέματα ισότητας των φύλων   

 

Κάθε μεθοδολογία κατάρτισης στην εκπαίδευση ενηλίκων έχει στο επίκεντρό της τις 

στρατηγικές κατάρτισης. Στην ουσία, η στρατηγική κατάρτισης ενηλίκων είναι η τέχνη της 

χρήσης όλων των διαθέσιμων μέσων για τη διάρθρωση των διδακτικών-μαθησιακών ενεργειών 

των ενηλίκων- ενέργειες που προσανατολίζονται στην επίτευξη, σε συνθήκες 

μέγιστης αποτελεσματικότητας, των προκαθορισμένων στόχων (apud. 

Beadle, 2020) 

Η εκπαιδευτική στρατηγική που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση 

ενηλίκων εξαρτάται από τον σκοπό της δραστηριότητας που πρόκειται να 

πραγματοποιηθεί. Ο ειδικός στο αρχείο επεσήμανε ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται τρεις τύποι 

στρατηγικών: η στρατηγική της άμεσης ή ρητής μάθησης- η στρατηγική της κριτικής σκέψης- η 

στρατηγική ξέρω - θέλω να ξέρω - έμαθα. 

1. Η στρατηγική της άμεσης ή ρητής μάθησης περιλαμβάνει τη διαρκή παροχή 

διδακτικής υποστήριξης στην απόκτηση δεξιοτήτων: όσο πιο γρήγορα ο εκπαιδευόμενος αποκτά 

τις αναμενόμενες δεξιότητες, τόσο μικρότερη σημασία αποκτά η συμμετοχή του εκπαιδευτή 

(μέχρι να δημιουργηθεί ένας νέος σκοπός, οπότε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση μιας άλλης 

ικανότητας). Απαντώνται τέσσερα βασικά ερωτήματα, που υποδηλώνουν τα στάδια του 

διδακτικού σεναρίου: 1) ΤΙ πρόκειται να μάθουμε; 2) ΓΙΑΤΙ πρέπει να μάθουμε αυτά τα 

πράγματα; 3) ΠΩΣ εφαρμόζουμε αυτά που μαθαίνουμε; 4) ΠΟΤΕ θα χρειαστούμε αυτά που 

μαθαίνουμε; (Nahaba, 2016) 

2. Στρατηγική κριτικής σκέψης. Η άσκηση της κριτικής σκέψης περιλαμβάνει την 

εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών: εννοιολόγηση, σύγκριση, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση 

των πληροφοριών, προσωπικός (και συλλογικός) προβληματισμός, εφαρμογή (Cucos, 399). Η 

στρατηγική αυτή καθόρισε την ανάπτυξη του πλαισίου Οδηγού για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων στον σχεδιασμό: Ανάδειξη - Πραγματοποίηση του 

νοήματος - Αναστοχασμός - Επέκταση. 

3. Η στρατηγική «Ξέρω - Θέλω να ξέρω - Έχω μάθει» έγκειται στην ικανότητα του 

εκπαιδευτή να κατευθύνει τους εκπαιδευόμενους προς την αναζήτηση των γνωστών 

πληροφοριών (λειτουργικές στη γνωστική μνήμη, αποθηκευμένες στη μακροπρόθεσμη μνήμη, 

αυτοματοποιημένες στο σύστημα δεξιοτήτων κ.λπ.) και να τους προετοιμάσει για: αφομοίωση 

νέων γνώσεων- εκπαίδευση δεξιοτήτων- καθοδήγηση της μάθησης και σύνθεση των όσων έχουν 

μάθει- εντοπισμό άλλων στόχων και προσδοκιών. Όσον αφορά τον εκπαιδευόμενο, αξιοποιεί 

πλήρως τη μεταγνώση και αναπτύσσει την ικανότητα να παρακολουθεί τη δική του μαθησιακή 

διαδικασία, και αναγκάζει τον εκπαιδευτή να σέβεται όλα τα στάδια, χάρη στην αυστηρότητά 

του. 

Οι ερευνητές που ασχολήθηκαν στενά με αυτή τη στρατηγική πρότειναν δύο ακόμη 

επικεφαλίδες - Νέες εξελίξεις και Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα; (Cucos, 2013). Σε αυτό το 

όραμα, η τεχνική αναπτύσσει πλήθος μορφών και προσεγγίσεων, αποκτώντας αναλογίες 

στρατηγικής. Μια ιδιαίτερη στιγμή αφορά τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής της κριτικής σκέψης 

και της στρατηγικής Γνωρίζω - Θέλω να μάθω - Έχω μάθει. Δεδομένου ότι η δεύτερη απορρέει 

από την πρώτη, οι τεχνικές από το οπλοστάσιο της κριτικής σκέψης περιλαμβάνονται φυσικά στις 

δραστηριότητες που σχεδιάζονται σύμφωνα με αυτό το μοντέλο (Nahaba, 2016). 

Το πλαίσιο της μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος T-Shirt, 

λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της ομάδας-στόχου, τις γενικές, ειδικές και οριζόντιες 

δεξιότητες που διαμορφώνονται, καθώς και τη φύση του περιεχομένου, επιλέξαμε τη χρήση μιας 

στρατηγικής που ονομάζουμε διαδραστική-διεγερτική-αποτελεσματική στρατηγική: Γνωρίζω-

θέλω να μάθω- προβληματίζομαι- έμαθα- εμβαθύνω και αναπτύσσομαι. Είναι η στρατηγική 

με την οποία ο εκπαιδευτής καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς προς την 

Βασική 
έννοια
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αναζήτηση πληροφοριών- προετοιμάζει την αφομοίωση της νέας γνώσης, τη διαμόρφωση 

δεξιοτήτων- βοηθά στην επίτευξη του αναστοχασμού από τους εκπαιδευόμενους- βοηθά στη 

σύνθεση των όσων έχουν μάθει- στον προσδιορισμό άλλων στόχων μέσω της διαθεματικής 

εμβάθυνσης και ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τη 

μεταγνώση και θα είναι σε θέση να παρακολουθούν τη δική τους μαθησιακή διαδικασία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗ -  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ 

Η ομάδα "T-Shirt" έχει αναπτύξει διαφορετικές τεχνικές 

για κάθε ενότητα- τεχνικές που υποστηρίζουν τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για 

την κατάρτιση εκπαιδευτικών και παιδαγωγών για την προώθηση της ταυτότητας φύλου 

και της πολιτικής για την ταυτότητα φύλου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  Κάθε 

εκπαιδευτής μπορεί να αναπτύξει και άλλες τεχνικές για την ποιοτική αναβάθμιση του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

 

3.1. Τεχνικές για την ενότητα 1  

 

α) "Η παιδική μου ηλικία". Αυτός ο τύπος παιχνιδιού ανήκει στην κατηγορία της αυτογνωσίας και 

της διαπροσωπικής γνώσης. Είναι κατάλληλο στο πλαίσιο του μαθήματος επειδή βοηθά στην 

αναγνώριση, τον εντοπισμό, την εξήγηση και την αποτύπωση των θεωρητικών πληροφοριών που 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο στάδιο της δραστηριότητας στις εμπειρίες της ζωής των 

συμμετεχόντων. Εκτός από τον εντοπισμό εννοιών από το θεωρητικό επίπεδο στις δικές τους 

εμπειρίες, η τεχνική αυτή βοηθά τους συμμετέχοντες να περιγράψουν το δικό τους πρόσωπο, να 

διερευνήσουν την έννοια του εαυτού, να ορίσουν τη δική τους μοναδικότητα και τη 

μοναδικότητα των άλλων ανθρώπων, να οργανώσουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ως 

ένα συνεχές, να αναγνωρίσουν τις αλλαγές που συνέβησαν μαζί τους με την πάροδο του χρόνου- 

να εξετάσουν τα είδη των σχέσεων- να σεβαστούν τις διαφορές μεταξύ των μελών της ομάδας 

  Μεθοδολογικές ενδείξεις: Οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων και έχουν 

το καθήκον να συζητήσουν πτυχές που σχετίζονται με την παιδική τους ηλικία, ξεκινώντας από 

τις πτυχές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, που σχετίζονται με την αυτοεικόνα, την 

κοινωνική ταύτιση (ένταξη σε μια ομάδα: φυλή, εθνικότητα, φύλο, ηλικία κ.λπ.), τα αγαπημένα 

παιχνίδια και παιχνίδια, τις ευθύνες, τις δραστηριότητες, τους περιορισμούς, τη γονική ταύτιση, 

τη μάθηση μέσω της κοινωνικής μίμησης κ.λπ. 

Ερωτήσεις όπως: 

Έχεις αδέρφια/αδελφές; 

Ποιος άλλος ζούσε με την οικογένειά σας; 

Ποια παιχνίδια σου άρεσαν; Ποιες ιστορίες σου άρεσαν; Ποια ήταν τα αγαπημένα σας παιχνίδια; 

Δουλεύατε όταν ήσασταν παιδί; 

Τι σας άρεσε να κάνετε περισσότερο; 

Τι ονειρευόσασταν να γίνετε στην ενήλικη ζωή σας; 

Έπρεπε να φροντίζετε τα μικρότερα αδέλφια σας; 

Οι συμμετέχοντες θα ακούσουν τους εταίρους της ομάδας, θα ενθαρρυνθούν να παρατηρήσουν και 

να εκφράσουν τι βρήκαν ενδιαφέρον στη σύγκριση των διαφορετικών παιδικών χρόνων, τον 

τρόπο ή το βαθμό στον οποίο το κοινωνικό περιβάλλον τους επηρέασε στη διαμόρφωση της 

αυτο-ταυτότητας, της ταυτότητας φύλου, της σχέσης με τους ρόλους των φύλων. 

Αφού κάθε συμμετέχων στην ομάδα παρουσιάσει τις δικές του εμπειρίες, η συζήτηση συνεχίζεται 

στη μεγάλη ομάδα, από κάθε υποομάδα θα παρουσιαστούν οι παρατηρήσεις, τα συμπεράσματα, 

τα ιδιαίτερα πράγματα που βρήκαν. 

Pay attention!  
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β) Mind Map. Η χαρτογράφηση του νου είναι μια μορφή οπτικής σκέψης που συνίσταται στη 

χαρτογράφηση των διαδικασιών σκέψης. Ο εφευρέτης της ήταν ο Tony Buzan. Υπάρχουν πολλές 

καταστάσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χάρτης του νου, τόσο από μαθητές όσο και 

από ενήλικες, οποιασδήποτε ηλικίας: σκέψη, μνήμη, μάθηση, παρουσίαση, δημιουργικότητα, 

τήρηση σημειώσεων κ.λπ. Τα οφέλη από τη χρήση αυτού του εργαλείου είναι πολλαπλά: αυξάνει 

την ικανότητα σκέψης, εντείνει τη μάθηση και την απομνημόνευση, διεγείρει τη συσχέτιση 

ιδεών, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία. 

            Μεθοδολογικές ενδείξεις 

Απαιτείται ένα φύλλο χαρτί και ένα σετ χρωμάτων, αλλά οι χάρτες του νου μπορούν επίσης να 

γίνουν με τη χρήση ειδικού λογισμικού (π.χ.: FreeMind, XMind). 

Τα κεντρικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα εξής: 

            Η κεντρική ιδέα 

            οι διακλαδώσεις 

            χρώματα 

            Οι λέξεις-κλειδιά 

            Οι εικόνες  

Η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σχεδόν οποιοδήποτε πληροφοριακό περιεχόμενο. 

Έχει ακτινωτή δομή, ξεκινώντας στο κέντρο από μια ενιαία έννοια στην οποία εστιάζει. 

Μπορείτε να εργαστείτε ατομικά ή ομαδικά, στον πίνακα, με τη συμβολή όλων των μελών 

στην υλοποίησή της. Ξεκινά από το πληροφοριακό περιεχόμενο που έχει διδαχθεί προηγουμένως 

και καθορίζει την Κεντρική Ιδέα του χάρτη. Μέσα από συζητήσεις μεταξύ των μελών, 

αποφασίζουν ποια θα είναι τα παρακλάδια και τα σχεδιάζουν, στη συνέχεια τους δίνεται όνομα. 

Μπορούν να δημιουργηθούν υποκλάδοι, ανάλογα με τις ιδέες που προκύπτουν από τις 

συζητήσεις ή ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επεξεργασμένου περιεχομένου, με τις γνώσεις 

των συμμετεχόντων. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά χρώματα για τη διαφοροποίηση των 

κλάδων. Οι λέξεις-κλειδιά επισημαίνονται στο χάρτη. Αν και το περιεχόμενο των πληροφοριών 

μπορεί να είναι το ίδιο, μπορούν να δημιουργηθούν διαφορετικοί χάρτες νου, ανάλογα με τη 

φαντασία, τη δημιουργικότητα, την ιδιαίτερη προσέγγιση κάθε συμμετέχοντα. 

 

   3.2. Τεχνικές για την ενότητα 2 

 

α) Η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση κατά την 

οποία οι μαθητές μαθαίνουν για ένα θέμα δουλεύοντας σε ομάδες για την επίλυση ενός 

προβλήματος ανοικτού τύπου. Το πρόβλημα μπορεί να είναι πραγματικό ή υποθετικό, το οποίο 

ενδιαφέρει άμεσα τους εκπαιδευτικούς, τους εμπλέκει σε μια διαδικασία ανάλυσης και 

αναζήτησης λύσεων και τέλος τους κατευθύνει να επεξεργαστούν τρόπους εφαρμογής της λύσης 

που επέλεξαν. Πρόκειται για μια δημιουργική προσέγγιση της διδασκαλίας με έμφαση στη 

συνεργασία και την αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, όπου τα κίνητρα δημιουργούνται από το ίδιο το 

πρόβλημα. Η τεχνική αυτή αποτελεί ουσιαστικά μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης και μπορεί 

να διαρκέσει από λίγες ώρες έως λίγες ημέρες. Είναι επίσης σημαντικό να συνδυάζεται με άλλες 

ενεργητικές μεθόδους και τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών και η προσομοίωση. 

Οι εκπαιδευτές που εφαρμόζουν την PBL πρέπει να λειτουργούν κυρίως ως συντονιστές και 

διευκολυντές της μάθησης. Ο ρόλος τους είναι να καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς, να 

διευκολύνουν και να παρακολουθούν τη μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς, είναι σημαντικό να 

αυτοαναστοχάζονται σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία και τη δυναμική της ομάδας. Όσον 

αφορά τους εκπαιδευτικούς, η PBL συμβάλλει σημαντικά στην εμβάθυνση της κατανόησης των 

εννοιών που επεξεργάζονται και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησής τους. 

Οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται από τη θεωρία στην πράξη μέσα από μια δημιουργική διαδικασία 
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αξιοποίησης των προσωπικών τους εμπειριών και οικοδόμησης των δικών τους ερμηνειών. 

Εργάζονται σε ομάδες, οργανώνουν αυτά που ήδη γνωρίζουν, εντοπίζουν αυτά που πρέπει να 

γνωρίζουν και αναζητούν τρόπους πρόσβασης στις νέες πληροφορίες που θα τους οδηγήσουν 

στην επίλυση του προβλήματος. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν δεξιότητες 

που είναι απαραίτητες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του 21ου αιώνα. 

 

 

Μεθοδολογικές ενδείξεις: 

Η μάθηση με βάση το πρόβλημα (PBL) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία πολλών 

γνωστικών αντικειμένων και σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Η ανάγκη κάλυψης των 

ιδιαίτερων αναγκών αυτών που την εφαρμόζουν κάθε φορά, έχει οδηγήσει σε αρκετές 

προσαρμογές όσον αφορά τα βήματα που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή της. Έτσι, αυτό που 

μπορεί κανείς να βρει παρακάτω είναι τα βασικά στάδια εφαρμογής, τα οποία, ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών τους και τη φύση 

του προβλήματος που καλούνται να επιλύσουν.  

Τα βασικά στάδια εφαρμογής της PBL είναι τα εξής: 

- Παρουσίαση του προβλήματος στους εκπαιδευτικούς 

- Συζήτηση στην τάξη για την ενεργοποίηση των προηγούμενων γνώσεων των εκπαιδευτικών και 

την αποσαφήνιση εννοιών που δεν έχουν γίνει κατανοητές.  

- Ανάπτυξη πιθανών θεωριών και υποθέσεων για την εξήγηση του προβλήματος. Η χρήση του 

καταιγισμού ιδεών προτείνεται από πολλούς ερευνητές, σε αυτό το στάδιο.  

- Οργάνωση των πληροφοριών που είναι γνωστές και προσδιορισμός των μαθησιακών 

ζητημάτων που πρέπει να διερευνηθούν. Προσπάθεια σύνδεσης του προβλήματος με γνώσεις και 

πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές. Σε αυτό το στάδιο οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε μικτές 

ομάδες, που κατά προτίμηση συγκροτούνται ανάλογα με τη μαθησιακή τους ετοιμότητα.  

- Κατηγοριοποίηση και δόμηση των πληροφοριών που είναι ήδη γνωστές και ενδεχομένως 

ανακτήθηκαν μέσω της δραστηριότητας καταιγισμού ιδεών που χρησιμοποιήθηκε στο βήμα 3. Οι 

λέξεις-κλειδιά ομαδοποιούνται σε κατηγορίες με βάση ερωτήματα όπως: γιατί, πώς, ποιες 

επιπτώσεις κ.λπ.  

- Κάθε ομάδα κατασκευάζει ένα αρχικό μοντέλο για την επίλυση του προβλήματος.  

- Ο εκπαιδευτής υποστηρίζει τις ομάδες βοηθώντας τις να σχεδιάσουν ένα πλαίσιο για την 

κατασκευή της σχετικής γνώσης και παρέχει κατάλληλες πηγές (π.χ. συνδέσμους και ιστότοπους 

όπου μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες, ένα ερωτηματολόγιο με κατάλληλες ερωτήσεις για 

την οργάνωση των πληροφοριών κ.λπ.)  

- Μετά την ομαδική εργασία, οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ατομικά, αυτοκατευθυνόμενοι, με 

στόχο τη διερεύνηση του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.  

- Επιστρέφοντας στις ομάδες τους, οι εκπαιδευτικοί συζητούν τις πληροφορίες και τα ευρήματά 

τους και βελτιώνουν την αρχική τους άποψη με βάση όσα έμαθαν.  

- Οι διάφοροι τρόποι επίλυσης του προβλήματος παρουσιάζονται από τις ομάδες σε όλη την 

τάξη.  

- Πραγματοποιείται αυτοαξιολόγηση της διαδικασίας, η οποία βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί η εργασία τους με τη 

χρήση της PBL. 

 

Παράδειγμα 

Η σχέση των γυναικών με την πολιτική εξακολουθεί να θεωρείται ασύμβατη. Σήμερα, οι 

γυναίκες αποτελούν μόνο το 19,3% του συνόλου των βουλευτών του ελληνικού κοινοβουλίου 

και το 17,24% των μελών του υπουργικού συμβουλίου. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες κατέχουν 

μόνο το 26% των κοινοβουλίων του κόσμου. Παρά τις προσπάθειες για αύξηση της συμμετοχής 

των γυναικών στα κοινοβούλια και στην πολιτική γενικότερα, οι γυναίκες δεν ψηφίζουν ούτε τις 
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γυναίκες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός στη Βουλή. Το πρόβλημα αυτό 

επιχειρεί να διερευνήσει τους ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους για τους οποίους οι γυναίκες 

εξακολουθούν να μην συμμετέχουν στην πολιτική. Επίσης, συζητούνται τα οφέλη που μπορεί να 

προκύψουν από τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με 

το βιοτικό επίπεδο, την υγεία, την εκπαίδευση και τη δημοκρατία. 

β) Προσομοίωση. Η προσομοίωση είναι παρόμοια με το παιχνίδι ρόλων, ωστόσο στην 

προσομοίωση ένα άτομο ενεργεί ακριβώς ή μιμείται έναν ρόλο σε ένα έργο, ενώ σε ένα παιχνίδι 

ρόλων ένα άτομο αναπαριστά έναν ρόλο σε ένα έργο. Εδώ οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

κατανοήσουν πώς θα σκέφτονταν ορισμένα πρόσωπα σε ορισμένες περιστάσεις και να 

συμπεριφερθούν με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή να αντιδράσουν σαν να ήταν το πρόσωπο που 

αντιμετωπίζει την κατάσταση. Ο σκοπός της χρήσης της προσομοίωσης είναι να 

συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις διάφορες πτυχές μιας κατάστασης. Η χρήση της 

προσομοίωσης ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς, τους βοηθά να αναπτύξουν δεξιότητες 

διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας και μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων. Χρησιμοποιείται 

συχνά στην επίλυση προβλημάτων. 

Μεθοδολογικές ενδείξεις: 

- Ο εκπαιδευτής περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση 

- Ο εκπαιδευτής παραδίδει στους εκπαιδευτικούς κάρτες ρόλων 

- Ο εκπαιδευτής καλεί μια ομάδα εκπαιδευτικών να εργαστεί πάνω σε μια πτυχή του ζητήματος 

(για παράδειγμα, των γυναικών που διεκδικούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν)  

- Ο εκπαιδευτής καλεί μια άλλη ομάδα να εργαστεί πάνω σε μια διαφορετική πτυχή (για 

παράδειγμα αναλαμβάνοντας το ρόλο των ανδρών) 

- Δίνεται χρόνος στις ομάδες να προετοιμαστούν 

- Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ομάδων, ο εκπαιδευτής βοηθά τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς να αναλάβουν το ρόλο του σχολιαστή. Τους παρέχει τα κριτήρια αξιολόγησης, 

σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογήσουν τα όσα θα πουν οι ομάδες. 

- Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν τις απόψεις τους 

- Οι σχολιαστές αναπτύσσουν τις απόψεις τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν τεθεί. 

- Ακολουθεί μια γενική συζήτηση, μια σύνθεση των απόψεων και η εξαγωγή συμπερασμάτων.

  

Μερικά παραδείγματα για δραστηριότητες προσομοίωσης: 

- Μια ομάδα γυναικών επιχειρηματολογεί υπέρ του δικαιώματος ψήφου, αναπτύσσοντας τα 

επιχειρήματά της, ενώ μια ομάδα ανδρών επιχειρηματολογεί υπέρ του αντιθέτου (θα ήταν 

καλύτερο οι ομάδες να αποτελούνται από αγόρια και κορίτσια). 

- Μια ομάδα παιδιών ζητά να τροποποιηθεί κάποιο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να είναι ουδέτερο 

ως προς το φύλο, ενώ μια ομάδα παιδιών υποστηρίζει το αντίθετο 

- Σε κάθε ομάδα παιδιών δίνονται εικόνες από μια διαφορετική περίοδο του φεμινιστικού 

κινήματος (μια ομάδα παίρνει εικόνες που αφορούν το αίτημα των γυναικών για δικαίωμα 

ψήφου και συμμετοχής στα κοινά, μια άλλη ομάδα παίρνει εικόνες που αφορούν τον 

καταμερισμό της εργασίας στο σπίτι, μια τρίτη ομάδα παίρνει εικόνες που αφορούν θέματα 

ανισότητας στο εργασιακό περιβάλλον και μια τέταρτη ομάδα παίρνει εικόνες που αφορούν τη 

σημερινή ανισότητα των φύλων τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικογενειακή ζωή). Ο 

εκπαιδευτικός ζητά από τα μέλη κάθε ομάδας να προσπαθήσουν να μαντέψουν την ιστορία 

πίσω από τις εικόνες, να φανταστούν πώς συμπεριφέρονταν οι άνθρωποι σε αυτές και να 

προσπαθήσουν να τις αναπαραστήσουν, αναπτύσσοντας κατάλληλα επιχειρήματα. 

 

3.3. Τεχνικές για την ενότητα 3  

 

α) Το παιχνίδι ρόλων είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές τεχνικές διδασκαλίας που μπορούν 

να εφαρμοστούν σε ενήλικες.  
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Σκοπός της εφαρμογής αυτής της τεχνικής είναι να κάνει τους συμμετέχοντες να σκεφτούν πώς 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων στην εκπαίδευση για να 

ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα φύλου και να γίνει η μαθησιακή διαδικασία πιο 

διασκεδαστική αλλά και αποτελεσματική. 

Μεθοδολογικές ενδείξεις: 

- Η τεχνική του παιχνιδιού ρόλων μπορεί να εφαρμοστεί ως εξής: 

-  Βήμα 1: Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να κάνουν καταιγισμό ιδεών σχετικά με 

το πώς τα θέματα που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να διδαχθούν χρησιμοποιώντας την 

τεχνική του παιχνιδιού ρόλων και θα πρέπει να ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετικά με το πώς 

αυτή η τεχνική μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές όταν πρόκειται για αυτό το ευαίσθητο θέμα.  

- Βήμα 2: Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί καλούνται να βιώσουν την τεχνική του παιχνιδιού 

ρόλων, ώστε να μπορέσουν να την εφαρμόσουν στην τάξη τους. Με την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να επιθεωρήσουν τις δικές τους 

στάσεις και πεποιθήσεις σχετικά με τα ζητήματα φύλου και τις διακρίσεις που σχετίζονται με 

το φύλο και να εξετάσουν την προηγούμενη συμπεριφορά τους ως εκπαιδευτικοί, γεγονός που 

μπορεί να τους κάνει να κατανοήσουν ότι οι ίδιοι μπορεί να έχουν εσωτερικεύσει κάποιες 

προβληματικές σεξιστικές πεποιθήσεις που έχουν επηρεάσει αρνητικά τους μαθητές τους.  

- 1η δραστηριότητα: 

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν 

διαφορετικούς ρόλους. Ένας από τους συμμετέχοντες θα αναλάβει το ρόλο του δασκάλου, 

τρεις άλλοι συμμετέχοντες θα υιοθετήσουν το ρόλο των γονέων και οι υπόλοιποι 

συμμετέχοντες θα αναλάβουν το ρόλο των μαθητών.  

- Η ομάδα Α θα είναι οι μαθητές και η ομάδα Β θα είναι οι γονείς.   

- Το σκηνικό αυτής της δραστηριότητας θα είναι ένα δημοτικό σχολείο, και συγκεκριμένα μια 

τάξη.  

- Οι συμμετέχοντες θα είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν διαφορετικούς 

ρόλους.  

- Διαδικασία: Ο τίτλος αυτής της δραστηριότητας είναι "Ξεμαθαίνουμε αυτό που μαθαίνουμε" 

και επικεντρώνεται στην επαναξιολόγηση ορισμένων από τους κοινούς αλλά και 

προβληματικούς λόγους που χρησιμοποιούνται συχνά σε ένα περιβάλλον τάξης και δυστυχώς 

διαιωνίζουν τα στερεότυπα που σχετίζονται με το φύλο.  

- Σε αυτή τη δραστηριότητα, ο/η συμμετέχων/ουσα που παίζει το ρόλο του/της εκπαιδευτικού 

θα προσποιηθεί ότι διδάσκει μια τάξη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα εκφράσει 

κάποιες διακρίσεις και μικροεπιθέσεις που σχετίζονται με το φύλο προς την ομάδα Α.  

- Η ομάδα Β (οι γονείς) θα παρακολουθεί το μάθημα (κατά κάποιο τρόπο θα σπάσει τον τρίτο 

τοίχο, καθώς θα παρατηρεί την τάξη ενώ κανονικά δεν είναι σε θέση να το κάνει).  

- Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε μερικά παραδείγματα ορισμένων μικροεπιθέσεων που μπορούν 

να εκφραστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος:| 

- Τα αγόρια είναι καλύτερα στα Μαθηματικά και τα κορίτσια είναι καλύτερα στις λεκτικές 

δεξιότητες.  

- Το ροζ είναι για τα κορίτσια και το μπλε για τα αγόρια.  

- Τα αγόρια είναι πιο δυνατά από τα κορίτσια. Τα κορίτσια είναι πιο αθώα, αγνά, στοργικά και 

περιποιητικά, ευαίσθητα και εύθραυστα σε σύγκριση με τα αγόρια. 

- Τα αγόρια είναι σκληρά, δεν πρέπει να κλαίνε.  

- Εξύμνηση της παραδοσιακά γυναικείας συμπεριφοράς και δαιμονοποίηση της «μη-γυναικείας» 

συμπεριφοράς. 

- Τα κορίτσια πρέπει να είναι σωστές κυρίες, και τα αγόρια πρέπει να είναι σαν δαίμονες.  

- Τα κορίτσια πρέπει να ντρέπονται για την έμμηνο ρύση.  

- Τα κορίτσια ενθαρρύνονται να αφιερώσουν τη ζωή τους στην αναζήτηση ενός ισχυρού πρίγκιπα.  

- Η αντιμετώπιση ενός ατόμου ως υποδεέστερου με βάση το φύλο, και η τιμωρία του όταν 
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«ξεφεύγει από τα όρια».  

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αποφασίσουν ποιο από τα παραπάνω θα ήθελαν να 

χρησιμοποιήσουν στη δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων. Μπορούν επίσης να κάνουν έναν 

συνδυασμό των παραπάνω ή να σκεφτούν δικές τους ιδέες. Η Ομάδα Α θα πρέπει να αντιδράσει 

σε αυτά τα σχόλια με τρόπο που να δείχνει την ανησυχία, τη δυσφορία, ή τη θλίψη τους, και θα 

μπορούσαν να προσπαθήσουν να εξηγήσουν στον/την εκπαιδευτικό γιατί αυτά που είπαν είναι 

στερεοτυπικά και λάθος. Η Ομάδα Β προβληματίζεται σχετικά με το περιστατικό και προσπαθεί 

να νιώσει τι θα ένιωθε ένας/μία γονέας σε μία τέτοια κατάσταση. Εάν ορισμένα από τα άτομα 

που συμμετέχουν είναι γονείς, μπορούν να σκεφτούν πώς θα ένιωθαν εάν ο/η εκπαιδευτικός του 

παιδιού τους προωθούσε τέτοια στερεότυπα. 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες που μπορεί να έχουν πέσει θύματα μικροεπιθέσεων στο παρελθόν, καθώς και 

να σκεφτούν εάν οι ίδιοι/ες έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιες μικροεπιθέσεις στην τάξη τους. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να νιώσουν τι αισθάνεται ένας/μία γονέας 

όταν το παιδί του/της είναι θύμα επιθετικότητας.  

Όταν τελειώσει η δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα την αξιολογήσουν, θα μοιραστούν 

τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, καθώς και το τι αποκόμισαν από αυτή. Θα εξηγήσουν 

επίσης περιπτώσεις στις οποίες έχουν αναπαράγει στερεότυπα χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, 

και θα ξεκινήσει μία συζήτηση για το πώς πιστεύουν ότι ίσως αισθάνονται οι μαθητές/μαθήτριες 

τους σε μία τέτοια κατάσταση. 

2η δραστηριότητα: Ο τίτλος αυτής της δραστηριότητας είναι «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 

δύο φύλων;». Σε αυτή τη δραστηριότητα, ένας/μία από τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν 

θα αναλάβει τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού μίας τάξης, ένας άλλος συμμετέχοντας θα 

αναλάβει τον ρόλο του νέου μαθητή, ένας/μία άλλος/η τον ρόλο του/της εκπαιδευτικού που θα 

διακόψει το μάθημα, συνοδεύοντας τον νέο μαθητή, και οι άλλοι/ες συμμετέχοντες/ουσες θα 

αναλάβουν τον ρόλο των υπόλοιπων μαθητών/μαθητριών. Ας υποθέσουμε ότι είναι μία σχολική 

ημέρα, και ότι οι μαθητές/μαθήτριες βρίσκονται στην τάξη με τον/την εκπαιδευτικό τους. 

Κάποιος χτυπάει την πόρτα, και ένας/μία άλλος/η εκπαιδευτικός μπαίνει στην τάξη με ένα αγόρι. 

Τότε, ανακοινώνει ότι αυτός είναι ο νέος τους συμμαθητής, ο Σάιμον, ο οποίος θα ενταχθεί στην 

τάξη τους, αφού μόλις έφτασε στην Κύπρο από τη Συρία. Ο/η εκπαιδευτικός καλωσορίζει τον νέο 

μαθητή και τον ενθαρρύνει να συστηθεί στην τάξη. Όταν ο Σάιμον συστηθεί, ο/η εκπαιδευτικός 

συνεχίζει το μάθημα.  

Καθώς περνούν οι μέρες, ο Σάιμον αισθάνεται όλο και περισσότερο απομονωμένος από την 

υπόλοιπη τάξη, καθώς οι συμμαθητές του τον κοροϊδεύουν λόγω των γυναικείων 

χαρακτηριστικών του. Αρνούνται να του μιλήσουν ή να κάνουν παρέα μαζί του, με αποτέλεσμα ο 

Σάιμον να είναι πάντα μόνος του κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Κάποιοι από τους μαθητές 

κοροϊδεύουν τον Σάιμον ακόμη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ο/η εκπαιδευτικός 

αποφασίζει να κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να 

αλλάξει τη συμπεριφορά των μαθητών, χωρίς όμως να ακολουθήσει την παραδοσιακή μέθοδο, 

δηλαδή να τους πει ότι η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη και να τους τιμωρήσει. Αποφασίζει 

να αφιερώσει μία ολόκληρη ώρα για να εφαρμόσει μία δραστηριότητα που θα βοηθήσει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν γιατί η συμπεριφορά τους είναι προβληματική.  

Ξεκινάει το μάθημα γράφοντας στον πίνακα τις λέξεις «Αγόρια» και «Κορίτσια», και ζητάει από 

τους/τις μαθητές/μαθήτριες να ανταλλάξουν ιδέες σε ομάδες για το ποια πιστεύουν ότι είναι η 

διαφορά μεταξύ των δύο λέξεων και να το γράψουν στον πίνακα. Ο/η εκπαιδευτικός προσπαθεί 

να κάνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες να σκεφτούν κριτικά για τα δύο φύλα, προσπαθεί να τους/τις 

κάνει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο, ότι οι άνθρωποι έχουν 

χαρακτηριστικά και από τα δύο φύλα και αυτό είναι ΟΚ. Στη συνέχεια, ενθαρρύνει τους/τις 

μαθητές/μαθήτριες να μιλήσουν για μία περίπτωση στην οποία έχουν απομακρύνει ένα άλλο 

παιδί επειδή δεν συμπεριφέρθηκε όπως πιστεύουν ότι θα έπρεπε να συμπεριφέρεται. Επομένως, 
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μέσω αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί κατανοούν 

ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να προσπαθήσουν να κάνουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να 

συνειδητοποιήσουν κάτι αντί να τους ντροπιάζουν. Αποκαλύπτουν επίσης ότι έχουν πράγματι 

παρατηρήσει τέτοιου είδους συμπεριφορές στις τάξεις τους στο παρελθόν και τις περισσότερες 

φορές χρησιμοποιούσαν μία πιο απλή μέθοδο διόρθωσης της συμπεριφοράς των 

μαθητών/μαθητριών.  

β) Η μάθηση βασισμένη σε έργα είναι μία καινοτόμος μέθοδος διδασκαλίας που 

χρησιμοποιείται ευρέως στον εκπαιδευτικό τομέα, και συγκεκριμένα, στα σχολεία. Μέσω της 

μάθησης με βάση τα έργα, το έργο είναι το όχημα μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες/ουσες 

διδάσκονται για ένα συγκεκριμένο θέμα. Επομένως, η δημιουργία ενός έργου σε αυτή την 

περίπτωση δεν είναι μία πρόσθετη δραστηριότητα, αλλά είναι η βασική τεχνική διδασκαλίας 

μέσω της οποίας οι μαθητές/μαθήτριες μαθαίνουν για ένα θέμα. Για να απαντήσουν σε ένα 

σύνθετο ερώτημα ή να εργαστούν πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα, οι συμμετέχοντες/ουσες 

πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν ένα έργο υψηλής ποιότητας προκειμένου να 

παράγουν καλά αποτελέσματα. Για την επιτυχή εκτέλεση αυτής της διδακτικής τεχνικής, οι 

εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες πρέπει να εμπιστεύονται την ικανότητα των ατόμων που συμμετέχουν 

να εργάζονται ατομικά και να αναλαμβάνουν συμβουλευτικό ρόλο.  

Μεθοδολογικές Ενδείξεις: 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν καλούνται να σκεφτούν τα θετικά αποτελέσματα της 

μάθησης με βάση το έργο στην εκπαίδευση και να συζητήσουν για το εάν έχουν εφαρμόσει ποτέ 

αυτή την τεχνική στην τάξη τους χωρίς να το γνωρίζουν. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται επίσης να 

σκεφτούν τις δυσκολίες στην εφαρμογή μίας τέτοιας τεχνικής.  

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν καλούνται να εφαρμόσουν την τεχνική 

μάθηση βασισμένη σε έργα και να βιώσουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός έργου, προκειμένου 

να κατανοήσουν τα θετικά αποτελέσματα της.  

Το περιβάλλον αυτής της δραστηριότητας είναι ένα δημοτικό σχολείο. Οι 

συμμετέχοντες/ουσες είναι εκπαιδευτικοί, μαθητές/μαθήτριες, διευθυντές/διευθύντριες σχολείων, 

ακόμη και το Υπουργείο Παιδείας.  

Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν ένα έργο που 

θα εφαρμοστεί στο σχολείο τους (ή σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Κύπρου), και θα εστιάζει 

στην ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και στις ρατσιστικές επιθέσεις έναντι ατόμων μίας 

φυλής, ενός φύλου, ή μίας ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι υπεύθυνοι/ες για την οργάνωση 

των έργων, και μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια των μαθητών/μαθητριών τους προκειμένου να 

κάνουν το έργο πιο περιεκτικό, τη βοήθεια άλλων εκπαιδευτικών, τη βοήθεια του/της 

διευθυντή/διευθύντριας του σχολείου και, εάν είναι δυνατόν, τη βοήθεια άλλων σχολείων και του 

Υπουργείου Παιδείας. 

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σκεφτούν πιθανά έργα που θα μπορούσαν να 

υλοποιήσουν, και τα οποία θα μπορούσαν να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

φύλου. 

Ορισμένες ιδέες που μπορούν να βοηθήσουν είναι οι ακόλουθες:  

- Προτείνετε τον σχεδιασμό ενός νέου μαθήματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα 

εστιάζει σε θέματα φύλου, καθώς και τον σχεδιασμό ενός νέου εγχειριδίου που θα βοηθήσει 

στη διδασκαλία του μαθήματος αυτού.  

- Διοργανώστε ένα αθλητικό τουρνουά (στο οποίο όλες οι ομάδες όλων των αθλημάτων θα 

αποτελούνται τόσο από κορίτσια όσο και από αγόρια).  

- Διοργανώστε μία θεατρική παράσταση (θα μπορούσαν να συμμετέχουν επαγγελματίες 

ηθοποιοί ή οι μαθητές/μαθήτριες).  

- Δημιουργήστε μία ταινία μικρού μήκους για τις μικροεπιθέσεις που σχετίζονται με το φύλο 

με συνεντεύξεις από μαθητές/μαθήτριες που μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους.  

- Δημιουργήστε ένα ερασιτεχνικό άλμπουμ με τραγούδια που προωθούν την ισότητα των 
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φύλων (θα μπορούσαν να συμμετέχουν επαγγελματίες τραγουδιστές ή μαθητές/μαθήτριες που 

έχουν καλλιτεχνικές ικανότητες). Μία τέτοια προσπάθεια θα ήταν επαναστατική στη μουσική 

βιομηχανία του σήμερα, αφού κάνει το αντίθετο από το να προωθεί την ισότητα των φύλων.  

- Διοργανώστε ταξίδια σε άλλες χώρες (όπου οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν μαθήματα για το φύλο με παιδιά της ηλικίας τους από όλη την Ευρώπη). 

Σε ομάδες, οι εκπαιδευτικοί συζητούν τις ιδέες τους σχετικά με το έργο που θα ήθελαν να 

πραγματοποιήσουν και δημιουργούν ένα σχέδιο. 

  

3.4. Τεχνικές - Εκπαιδευτική Ενότητα 4  

α) Μελέτες περιπτώσεων. Μία μελέτη περίπτωσης είναι μία ιστορία που περιγράφει γεγονότα 

ή/και προβλήματα μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να μάθουν βρίσκοντας 

λύσεις. Οι περιπτώσεις μπορούν να σχεδιαστούν με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να έχουν μία 

πλούσια και σύνθετη παρουσίαση θεμάτων, προσφέροντας πολυπλοκότητα, ανταγωνιστικές 

προτεραιότητες, πιθανές εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις και εντάσεις και κοινωνικούς 

παράγοντες. 

Με την επεξεργασία μίας μελέτης περίπτωσης, οι εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να:  

1. Προσδιορίζουν τις σχετικές πληροφορίες, 2. Εντοπίζουν το πρόβλημα και τις παραμέτρους 

του, 3. Βρίσκουν πιθανές λύσεις, 4. Διαμορφώνουν στρατηγικές και ιδέες για δράση, 5. 

Λαμβάνουν αποφάσεις για την επίλυση των προβλημάτων. 

Οι μελέτες περιπτώσεων προσφέρουν επίσης μία ατομική προοπτική σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η οποία προσφέρει χρήσιμες και μοναδικές γνώσεις για τους διαχειριστές και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να αρχίσουν συζητήσεις γύρω από: α) 

βασικές θεωρητικές έννοιες, β) το λεξιλόγιο και τους ορισμούς, πώς η γλώσσα μπορεί να 

συμπεριλάβει, να αποκλείσει, και να στιγματίσει, γ) τις προκλήσεις για την ανάπτυξη πολιτικής 

σε οργανισμούς που προκύπτουν από τις αφηγήσεις της βιωμένης εμπειρίας, δ) την 

πολυπλοκότητα της εφαρμογής των εννοιών σε πρακτικές καταστάσεις, ε) τους διαφορετικούς 

φακούς και τις προοπτικές από διαφορετικούς φορείς στο πλαίσιο σεναρίων, ζ) τον εντοπισμό 

προβλημάτων και την ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη της προσωπικής αποτελεσματικότητας. 

Οι μελέτες περιπτώσεων αναδεικνύουν επίσης τις ατομικές μας προοπτικές, θέτοντας το 

ζήτημα της διακειμενικότητας, καθώς και των προσωπικών νοημάτων και εμπειριών που 

επηρεάζουν τις απόψεις, τις ανησυχίες, και τις προτεραιότητές μας σε μία τέτοια συζήτηση. Η 

έκθεση στην επίγνωση των καταστάσεων των άλλων ανθρώπων δημιουργεί προβληματισμό, 

ενισχύει την αυτογνωσία, και μας καθιστά κοινωνικά πιο ευαισθητοποιημένους ανθρώπους 

απέναντι σε προοπτικές εκτός της δικής μας εμπειρίας.  

Μεθοδολογικά, οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα σε ομάδες ή 

τάξεις, και ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια θα πρέπει να παρέχει την ακόλουθη δομή όταν οι 

εκπαιδευόμενοι/ες εργάζονται πάνω στην περίπτωση: 

● Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαβάσει διεξοδικά τις πληροφορίες και να διαμορφώσει τη 

δική του γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα πριν το μοιραστεί με την ομάδα. Κάθε 

εκπαιδευόμενος/η πρέπει να εντοπίζει τα προβλήματα, και να σκέφτεται λύσεις και σχέδια 

δράσης.  

● Όταν όλα τα μέλη είναι σίγουρα για τις ιδέες τους, η ομάδα μπορεί να αρχίσει να ανταλλάζει 

ιδέες. 

● Μία ανοιχτή συζήτηση και η ενεργητική ακρόαση θα επιτρέψουν την επικοινωνία και τη μάθηση.  

● Προς το τέλος της ανάλυσης, όλα τα μέλη μπορούν να ξανασκεφτούν τις αρχικές τους ιδέες και 

να προβληματιστούν πώς αυτές αναδιαμορφώθηκαν με βάση τη συζήτηση της ομάδας. 

Για τη διεξαγωγή ενός ομαλού μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια ενός πλαισίου 

μελέτης περίπτωσης, οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες 

ερωτήσεις προτροπής που θα υποστηρίξουν τους/τις εκπαιδευόμενους/ες κατά το πρώτο μέρος 
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της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω. Αυτές είναι οι εξής: 

● Ποιο είναι το θέμα;  

● Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης;  

● Ποιο είναι το πλαίσιο του προβλήματος;  

● Ποιες βασικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη;  

● Ποιες εναλλακτικές επιλογές είναι διαθέσιμες στα υπεύθυνα άτομα λήψης αποφάσεων;   

● Τι θα προτείνατε - και γιατί;  

α) Τεχνικές Θεάτρου Φόρουμ. Το Θέατρο Φόρουμ είναι μία μορφή θεάτρου που στοχεύει στη 

διαδραστικότητα και επιτρέπει στο κοινό να εξερευνήσει διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση 

ενός θέματος. Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να συνεργαστούν και να χρησιμοποιήσουν θεατρικές 

μεθόδους για να είναι δημιουργικοί και να βρουν λύσεις. 

Είναι χρήσιμο επειδή είναι ένας διαφορετικός τρόπος που κάνει τους ανθρώπους να 

συνεργαστούν σε ομάδες με δημιουργικό τρόπο. Η βασική εστίαση του είναι η συμμετοχή, 

αναδεικνύοντας τι μπορεί να επιτευχθεί όταν εμπλέκονται όλοι. 

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που μπορούν να διεξαχθούν για την 

κατανόηση και τη χρήση της τεχνικής του Θεάτρου Φόρουμ, και έχουν επιλεγεί και εξηγηθεί δύο 

από αυτές. 

1) Γλυπτική 

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει σε κάθε άτομο να δείξει κάτι από την προσωπική του οπτική 

γωνία. Οι συμμετέχοντες/ουσες σχηματίζουν ζευγάρια και αποφασίζουν ποιο άτομο θα είναι ο 

γλύπτης και ποιο ο πηλός. Ο πηλός μπορεί να διαμορφωθεί σε οποιαδήποτε θέση με βάση τις 

οδηγίες του/της γλύπτη, και πρέπει να γεμίσει το σχήμα με σκέψη και συναίσθημα.  

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να εξετάσουν τους/τις γλύπτες και να 

προβληματιστούν σχετικά με αυτό που βλέπουν - ποιοι είναι οι συνειρμοί ή οι ερμηνείες τους για 

το σχήμα και τα συναισθήματα; 

2) Η Μηχανή  

Αυτή η δραστηριότητα επιτρέπει στους ανθρώπους να μεταμορφωθούν και να μεταβούν και 

να σκεφτούν πώς να λύσουν ένα πρόβλημα - αυτοί είναι οι βασικοί στόχοι του θεάτρου φόρουμ.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες στέκονται σε έναν κύκλο με ένα άτομο στη μέση, το οποίο κινεί το 

σώμα του με μηχανικό τρόπο, ενώ παράλληλα παράγει έναν ήχο. Τα άλλα άτομα στον κύκλο, 

πηγαίνουν στη μέση ένα-ένα και λειτουργούν ως άλλο ένα μέρος της μηχανικής συσκευής.  

Ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ζητάει από όλα τα άτομα να επιταχύνουν τον ρυθμό τους 

συγχρονισμένα, και στη συνέχεια, να επιβραδύνουν ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, 

ενσωματώνουν την επίλυση ενός προβλήματος, αναπαριστώντας δύο μηχανές. Η πρώτη πρέπει 

να δείχνει την πραγματικότητα ενός προβλήματος, όπως οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μετανάστες. Η δεύτερη θα πρέπει να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό σενάριο για τους 

ανθρώπους αυτούς. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να ξεκινήσουν από την πρώτη και να 

μεταμορφωθούν στη δεύτερη, και να σκέφτονται παράλληλα  πώς θα λύσουν το πρόβλημα που 

απεικονίζουν. 

Στο πλαίσιο της συνεδρίας T-Shirt που έχουμε προγραμματίσει για τους/τις εκπαιδευτικούς, 

θα εμπνευστούμε από τις τεχνικές του Θεάτρου Φόρουμ για να διερευνήσουμε μία εικόνα ή μία 

κατάσταση, η οποία υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο στερεότυπο φύλου. Στη συνέχεια, οι 

συμμετέχοντες/ουσες θα ερμηνεύσουν την κατάσταση σε μικρές ομάδες, προσπαθώντας να 

ανατρέψουν την κατάσταση στο «έργο» τους.  

 

 

   3.5. Τεχνικές - Εκπαιδευτική Ενότητα 5  
α) Διάλογος. Ο διάλογος είναι μία συζήτηση μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Στο πλαίσιο της 

τάξης, πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων για ένα θέμα, με στόχο τη διατύπωση απόψεων και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων. Βοηθάει επίσης τους/τις εκπαιδευτικούς, επειδή ενθαρρύνει τους/τις 
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μαθητές/μαθήτριες να μοιραστούν τις σκέψεις τους, και δίνει τη δυνατότητα στους/τις 

εκπαιδευτικούς να διαγνώσουν τις ανάγκες, να σχεδιάσουν μαθησιακές εργασίες, να ενισχύσουν 

την κατανόηση, να αξιολογήσουν την πρόοδο, και να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες 

στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο διάλογος είναι μία από τις δημοφιλέστερες τεχνικές 

διδασκαλίας. 

Μέσω του διαλόγου, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να:  

❖ Συλλέξουν ιδέες  

❖ Εξηγήσουν ιδέες  

❖ Αποσαφηνίσουν το νόημα και τον σκοπό μίας εργασίας που θα υλοποιήσουν οι 

μαθητές/μαθήτριες στην τάξη 

❖ Υποδείξουν ή να επιδείξουν χρήσιμους τρόπους χρήσης της γλώσσας 

❖ Βοηθήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν νέες έννοιες και νέους τρόπους για να 

περιγράφουν τις σκέψεις τους  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν βασικές αρχές προκειμένου να προωθήσουν τη 

συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων.  

1. Βοηθήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να νιώσουν αυτοπεποίθηση και παρέχετε ευκαιρίες να 

κάνουν ερωτήσεις  

2. Δώστε χρόνο για συζητήσεις σε ζευγάρια και ομάδες  

3. Χρησιμοποιήστε πολλές και διάφορες στρατηγικές ερωτήσεων  

4. Ρωτήστε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες πώς αισθάνονται  

5. Κάντε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις.  

- Τι πιστεύετε;  

- Γιατί το πιστεύετε αυτό;  

- Πώς το γνωρίζετε;  

- Έχετε κάποιο λόγο;  

- Είστε σίγουροι/ες;  

- Υπάρχει άλλος τρόπος;  

Μεθοδολογικές Ενδείξεις:  

Οι συμμετέχοντες/ουσες χωρίζονται σε ομάδες των 5 ατόμων και έχουν ως αποστολή να 

συζητήσουν περιστατικά που σχετίζονται με τα στερεότυπα των φύλων και στα οποία ήταν 

παρόντες/παρούσες ή θύματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους σταδιοδρομίας. Θα πρέπει 

να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

- Ποια είναι η έννοια του στερεότυπου φύλου;  

- Ποια είναι η έννοια των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων; 

- Περιγράψτε ένα σχετικό περιστατικό.  

- Άντρες ή γυναίκες εκπαιδευτικοί;  

- Οικογένεια ή καριέρα;  

- Τι θέλατε να γίνετε όταν μεγαλώσετε, και γιατί;  

Τα μέλη κάθε ομάδας θα ανταλλάξουν απόψεις και θα συζητήσουν μεταξύ τους. Στο τέλος, 

ένας/μία εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματα της ομάδας του σχετικά 

με το θέμα. 

β) Μελέτη Περίπτωσης. Οι μελέτες περίπτωσης είναι ιστορίες που χρησιμοποιούνται ως 

διδακτικό εργαλείο για να παρουσιάσουν την εφαρμογή μίας θεωρίας ή έννοιας σε πραγματικές 

καταστάσεις. Η μελέτη περίπτωσης είναι μία παιδαγωγικά κονστρουκτιβιστική μέθοδος 

διδασκαλίας, με έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών για την αμφισβήτηση και την 

(ανα)κατασκευή των αντιλήψεών τους (Volpe, 2002). 

Οι μελέτες περιπτώσεων βοηθούν τους/τις εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν να: 

❖ Αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες  

❖ Αποκτήσουν κατανόηση   

❖ Επιλύσουν συγκεκριμένα ζητήματα  
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους περιπτώσεις ή να βρουν περιπτώσεις 

που ήδη υπάρχουν. Ακολουθούν ορισμένες ερωτήσεις που μπορούν να βοηθήσουν έναν/μία 

εκπαιδευτικό κατά τη δημιουργία μίας περίπτωσης: 

• Τι θέλετε να μάθουν οι συμμετέχοντες/ουσες από τη συζήτηση της περίπτωσης; 

• Τι γνωρίζουν ήδη που μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση;  

• Ποια είναι τα ζητήματα που μπορεί να αναπτυχθούν στη συζήτηση;  

• Πώς θα παρουσιαστεί η περίπτωση και πώς θα αρχίσει η συζήτηση;  

• Ποια προετοιμασία αναμένεται από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες; Χρειάζεται να διαβάσουν την 

περίπτωση από πριν; Να κάνουν έρευνα; Να γράψουν κάτι;  

• Ποιες οδηγίες πρέπει να δώσετε στους/τις συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με το τι πρέπει να 

κάνουν και να επιτύχουν; 

• Χρειάζεται να χωρίσετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σε ομάδες ή θα συζητήσει ολόκληρη η 

τάξη μαζί;  

• Θα χρησιμοποιήσετε παιχνίδια ρόλων ή συντονιστές ή καταγραφείς; Εάν ναι, πώς; 

• Ποιες θα είναι οι εναρκτήριες ερωτήσεις;  

• Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συζητήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες την περίπτωση; 

• Ποιες έννοιες πρέπει να εφαρμοστούν ή/και να εξαχθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης; 

• Πώς θα αξιολογήσετε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες;  

Ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ενθαρρύνει τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες να ακολουθήσουν μία συστηματική προσέγγιση στην ανάλυση τους. Για 

παράδειγμα:   

❖ Ποιο είναι το θέμα;  

❖ Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης;  

❖ Ποιο είναι το πλαίσιο του προβλήματος;  

❖ Ποιες βασικές πληροφορίες πρέπει να ληφθούν υπόψη;  

❖ Ποιες εναλλακτικές επιλογές είναι διαθέσιμες στα υπεύθυνα άτομα λήψης αποφάσεων;   

❖ Τι θα προτείνατε - και γιατί;  

Μεθοδολογικές Ενδείξεις: 

Ο/η εκπαιδευτικός δείχνει ορισμένες εικόνες στους/τις συμμετέχοντες/ουσες και τους ζητάει να 

εκφράσουν τις σκέψεις τους, να ανταλλάξουν ιδέες. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να 

δημιουργήσουν ένα πολυτροπικό κείμενο σχετικό με το θέμα. Για παράδειγμα: αγρότης, 

εκπαιδευτικός, σχεδιαστής, σεφ, τραγουδιστής, φωτογράφος, γιατρός, αθλητής …  
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   3.6. Τεχνικές - Εκπαιδευτική Ενότητα 6 

 α) Σχεδιάζοντας έναν/μία μαθητή/μαθήτρια. Στην τεχνική αυτή, δίνεται στους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

μία περιγραφή της στάσης και της συμπεριφοράς ενός/μίας μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο και τους ζητείται να 

απεικονίσουν τον/την μαθητή/μαθήτρια σε χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις 

απόψεις τους, και να ανακαλύψουν και να συζητήσουν τις απόψεις άλλων συμμετεχόντων σχετικά με την ίδια εργασία. 

Είναι σημαντικό ότι αυτή η τεχνική μετατρέπει την προφορική περιγραφή μίας στάσης και 

συμπεριφοράς σε οπτική απεικόνιση μίας εμφάνισης, η οποία σχετίζεται άμεσα με το φύλο, και 

πιο συγκεκριμένα, με τους ρόλους και τα στερεότυπα των φύλων. Επομένως, μας επιτρέπει να 

αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων, 

όσον αφορά το φύλο. Εξάλλου, οι περιγραφές θα βασίζονται σε διάφορες μελέτες σχετικά με τις 

έμφυλες υποθέσεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών, και τα αποτελέσματα μπορούν να 

επιβεβαιώσουν ή να αντικρούσουν αυτές τις μελέτες.  

Μεθοδολογικές Ενδείξεις: 

• Κάθε συμμετέχοντας/ουσα εργάζεται ατομικά, και χρησιμοποιεί μολύβι και χαρτί.  

• Αρχικά, παρέχεται μία περιγραφή της στάσης και της συμπεριφοράς ενός/μίας 

μαθητή/μαθήτριας στο σχολείο.  

• Στη συνέχεια, πρέπει να σχεδιάσουν στο χαρτί μία εικόνα του πώς φαντάζονται τον/την 

μαθητή/μαθήτρια. 

• Όταν τελειώσουν τις ζωγραφιές, μπορεί να γίνει σύγκριση και να ακολουθήσει 

συζήτηση για τις ομοιότητες και τις διαφορές των απεικονίσεων.  

• Η συζήτηση μπορεί να επικεντρωθεί στο φύλο που επέλεξε κάθε συμμετέχοντας/ουσα, 

σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε. 

 

Παράδειγμα Περιγραφής 

Μαθητής/Μαθήτρια: 

➢ Προσέχει στην τάξη και αποκτάει καλούς βαθμούς  

➢ Χαρακτηριστικά: εργατικότητα, επιμέλεια, δημιουργικότητα, συνεργασία, και 

αυτοπεποίθηση  

➢ Αγαπημένα μαθήματα: Γλώσσες, Μαθηματικά, Τέχνες  

➢ Απεχθάνεται τα Αθλήματα  

 

β) Παιχνίδι Ρόλων. Σε αυτή την τεχνική, οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να ερμηνεύσουν 

συνομιλίες μεταξύ εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων. Το πλαίσιο του παιχνιδιού ρόλων 

επικεντρώνεται στις έμφυλες πρακτικές των εκπαιδευτικών στην τάξη, και είναι πραγματικά 

χρήσιμο, αφού μπορεί να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να αναγνωρίσουν αυτές τις 

τεχνικές και να συμπάσχουν με τους/τις μαθητές/μαθήτριες που βιώνουν διακρίσεις. 

Βασίζεται σε διάφορες μελέτες, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι έμφυλες εικασίες και προσδοκίες 

των εκπαιδευτικών μπορούν να ενισχύσουν τις σεξιστικές διακρίσεις σε βάρος αγοριών, 

κοριτσιών, ή μη δυαδικών παιδιών, οι οποίες αποτελούν είτε άμεση είτε έμμεση έκφραση των 

στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με το φύλο.  

Μεθοδολογικές Ενδείξεις  

• Οι συμμετέχοντες/ουσες εργάζονται σε μικρές ομάδες.   
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• Σε κάθε ομάδα ανατίθεται μία διαφορετική κατάσταση παιχνιδιού ρόλων. 

• Σε κάθε μέλος κάθε ομάδας ανατίθεται ένας ρόλος (ένας/μία εκπαιδευτικός και 

μαθητές/μαθήτριες - αγόρια, κορίτσια, μη δυαδικά παιδιά). 

• Όταν τελειώσει το παιχνίδι ρόλων, τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα 

τους σχετικά με την κατάσταση που τους δόθηκε. 

Παραδείγματα καταστάσεων για το παιχνίδι ρόλων: 

➢ Ένας δάσκαλος που επικοινωνεί περισσότερο με τα αγόρια από ό,τι με τα κορίτσια, απευθύνεται 

στα αγόρια με το όνομά τους συχνότερα από ό,τι στα κορίτσια, τους δίνει περισσότερο χρόνο και 

προσοχή, τους κάνει περισσότερες ερωτήσεις, και τους αναθέτει περισσότερες εργασίες. 

➢ Μία δασκάλα που τιμωρεί ένα κορίτσι (αλλά όχι ένα αγόρι) επειδή είναι ανώριμο, δραστήριο, 

διεκδικητικό, και ζωηρό, επειδή δεν είναι υπάκουο, συνεργάσιμο, και εξυπηρετικό. 

➢ Ένας/μία δάσκαλος/α που δεν σέβεται τις αντωνυμίες των μη δυαδικών παιδιών. 

 

3.7. Τεχνικές - Εκπαιδευτική Ενότητα 7 

α) Μελέτες Περιπτώσεων. Η μεθοδολογία της μελέτης περίπτωσης είναι ένας συμμετοχικός, 

βασισμένος στη συζήτηση τρόπος μάθησης, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες (εκπαιδευτικοί) 

αποκτούν δεξιότητες κριτικής σκέψης, επικοινωνίας, και ομαδικότητας. Είναι ένα είδος μάθησης 

που βασίζεται σε προβλήματα. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες 

που επιθυμούν οι συμμετέχοντες/ουσες τους να αποκτήσουν ξεκάθαρες, πλαισιωμένες, σε βάθος 

γνώσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα του πραγματικού κόσμου. Είναι μία τεχνική που εστιάζει 

στον προβληματισμό και είναι προσιτή για κάθε ηλικιακή ομάδα. Οι συμμετέχοντες/ουσες 

μπορούν να επεξεργαστούν μία υπόθεση κατά τη διάρκεια της τάξης ως σύνολο ή σε μικρές 

ομάδες. 

Σύμφωνα με τον Bruner (2002), και τους Christensen, Garvin, Sweet (1991), μία μελέτη 

περίπτωσης:  

1) είναι μία συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων, καθώς και μεταξύ των 

συμμετεχόντων,  

2) προάγει την αποτελεσματική πλαισιωμένη μάθηση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση,  

3) περιλαμβάνει εμπιστοσύνη ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα βρουν τις απαντήσεις,  

4) απαντάει σε ερωτήματα όχι μόνο του «πώς» αλλά και του «γιατί»,  

5) παρέχει στους/τις συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να «περπατήσουν γύρω από το 

πρόβλημα» και να εξετάσουν ποικίλες προοπτικές. 

Ο Bruner (1991) αναφέρει ότι η μελέτη περίπτωσης είναι αποτελεσματική όταν:  

- χρησιμοποιεί ενεργητική μάθηση, περιλαμβάνει αυτογνωσία, ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια 

εκτελεί καθήκοντα συντονισμού, 

- αναπτύσσει την ικανότητα κριτικής σκέψης: χρησιμοποιεί δεξιότητες αμφισβήτησης, όπως 

υποδεικνύονται από τον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια, και χρησιμοποιεί συζητήσεις και 

αντιπαραθέσεις,  

- ασκεί μία διοικητική άποψη: οι συμμετέχοντες/ουσες πρέπει να αναπτύξουν ένα πλαίσιο για 

τη λήψη αποφάσεων,   

- διαμορφώνει ένα περιβάλλον μάθησης: προσφέρει ανταλλαγή και ροή ιδεών από το ένα 

άτομο στο άλλο, και επιτυγχάνει εμπιστοσύνη, σεβασμό, και ανάληψη κινδύνων, 

- μοντελοποιεί τη διαδικασία της επαγωγικής μάθησης με βάση την εμπειρία: είναι πολύτιμη 

για την προώθηση της δια βίου μάθησης. Προωθεί επίσης την αποτελεσματικότερη πλαισιωμένη 

μάθηση και τη μακροχρόνια διατήρηση,  

- μιμείται τον πραγματικό κόσμο: οι αποφάσεις μερικές φορές δεν βασίζονται σε απόλυτες 

αξίες του σωστού και του λάθους, αλλά σε σχετικές αξίες και στην αβεβαιότητα. 

β) Παιχνιδοποίηση. Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί μία πρόκληση ή ένα παιχνίδι για την 

εκπαίδευση ή την υποστήριξη της εκμάθησης ομαδικών εννοιών. Δεν είναι μία καινούργια 

μέθοδος ενίσχυσης των πληροφοριών. Ωστόσο, η παιχνιδοποίηση έχει γίνει πρόσφατα ένα πιο 
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δημοφιλές θέμα για τους/τις εκπαιδευτικούς που ανακαλύπτουν τα κίνητρα και τα οφέλη της 

παιχνιδοποίησης της τάξης.  

Οι πτυχές των παιχνιδιών που τα καθιστούν εθιστικά και διασκεδαστικά μπορούν να 

συνδυαστούν με την εκμάθηση μίας νέας έννοιας, προκαλώντας την επιθυμία για κατάκτηση και 

απορρόφηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών. Τα βιντεοπαιχνίδια, για παράδειγμα, συχνά 

απαιτούν έντονη συγκέντρωση, εμπλοκή και απομνημόνευση, καθώς ο/η παίκτης/παίκτρια πρέπει 

να μάθει τα χειριστήρια, τους κανόνες, και τη μέθοδο για να κερδίσει το παιχνίδι. Η νίκη στο 

παιχνίδι δεν είναι το μοναδικό κίνητρο για πολλούς/ες παίκτες/παίκτριες, αφού συχνά το κίνητρο 

αρκετών ατόμων είναι να παίξουν το ίδιο παιχνίδι πολλές φορές για να πετύχουν υψηλότερη 

βαθμολογία, να κερδίσουν ένα συγκεκριμένο σήμα, ή να αποκτήσουν κάποια ανταμοιβή.  

Οι συμμετέχοντες/ουσες που μπορεί να μην απολάμβαναν την απομνημόνευση των καρτών, 

μπορεί να βρουν περισσότερα κίνητρα για να κερδίσουν μία πρόκληση ή να συμμετέχουν σε ένα 

επιτραπέζιο παιχνίδι που χρησιμοποιεί τις ίδιες, βαρετές κάρτες. Αυτή η αλλαγή κατεύθυνσης 

ωφελεί τους/τις συμμετέχοντες/ουσες που δεν έχουν κίνητρο να ασχοληθούν με τις έννοιες μέσω 

της ανάγνωσης ενός εγχειριδίου ή της απομνημόνευσης καρτών, ενώ παράλληλα εισάγει 

περισσότερη διασκέδαση.  

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη της παιχνιδοποίησης στις μαθησιακές ομάδες είναι η ευελιξία 

της. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ένα ατομικιστικό παιχνίδι 

για μάθηση για να παίξει όλη η τάξη ταυτόχρονα ή ένα παιχνίδι που παίζεται σε μικρές ομάδες 

για να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία. Ένα παιχνίδι προσφέρει στους/τις συμμετέχοντες/ουσες 

άμεση ανατροφοδότηση, παρέχει την ευκαιρία σε όλα τα άτομα να συμμετέχουν, και μπορεί να 

δώσει έμφαση στην εξάσκηση και την κατάκτηση των πληροφοριών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ 

 

                  4.1. Υποδειγματικά Σενάρια - Εκπαιδευτική Ενότητα 1 

α) Σενάριο 1  

● Θέμα: Ταυτότητα φύλου - το σημείο εκκίνησης για την κατανόηση της ισότητας των φύλων 

● Μαθησιακοί Στόχοι: Κατανόηση της έννοιας ταυτότητα φύλου, Ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών της ταυτότητας φύλου που προάγουν την 

ισότητα των φύλων  

● Μαθησιακά Αποτελέσματα: Επίγνωση των εννοιών που σχετίζονται με την ταυτότητα φύλου και τη σωστή χρήση τους σε διάφορα πλαίσια 

 

Στάδια  Περιγραφή βημάτων  Αποκτήματα των 

συμμετεχόντων  

Στρατηγικές  Τεχνικές   Διάρκεια  Υλικό  

Εισαγωγή  Κατά την είσοδο στην 

τάξη, κάθε άτομο θα 

επιλέξει μία κάρτα που 

αντιπροσωπεύει εικόνες 

από: διάφορες 

κερδοφόρες 

δραστηριότητες/εργασίες, 

διάφορα χρωματιστά είδη 

ένδυσης, αθλητικά 

σύμβολα, ανθρώπινες 

φιγούρες, κ.λπ.  

- - - 2-5 λεπτά  Κάρτες που 

παρουσιάζουν εικόνες 

από διάφορες 

κερδοφόρες 

δραστηριότητες/εργασίες, 

είδη ένδυσης διαφόρων 

χρωμάτων, αθλητικά 

σύμβολα, ανθρώπινες 

φιγούρες, κ.λπ.  

Σπάσιμο 

πάγου  

Κάθε άτομο θα 

περιγράψει με μία 

σύντομη πρόταση το 

περιεχόμενο της εικόνας 

που επέλεξε και θα 

αιτιολογήσει γιατί έκανε 

αυτή την επιλογή.  

Ικανότητα δημόσιας 

ομιλίας για ένα 

συγκεκριμένο θέμα και για 

τον εαυτό μας  

Διαδραστική  Μεταφορά  5-7 λεπτά  

(για ομάδες 

των 10 

ατόμων) 

Κάρτες με διαφορετικές 

εικόνες που έχουν 

προετοιμαστεί από 

τον/την εκπαιδευτικό.  
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Θεωρητικό 

κομμάτι  

Με βάση τις 

προηγούμενες 

παρουσιάσεις των 

συμμετεχόντων, ο/η 

εκπαιδευτικός θα 

καθοδηγήσει τις 

συζητήσεις σχετικά με τις 

νέες πληροφορίες που θα 

θέλουν διευκρίνιση: 

Ταυτότητα (από 

εσωτερική και κοινωνική 

σκοπιά), Προσωπική 

εικόνα, η οποία 

περιλαμβάνει την 

προσωπική ταύτιση και 

την κοινωνική ταύτιση, 

Φύλο (χαρακτηριστικά: 

βιολογικό φύλο, ρόλος 

φύλου, ταυτότητα 

φύλου), Διαμόρφωση 

ταυτότητας φύλου 

Ενσωμάτωση των νέων 

πληροφοριών στα στοιχεία 

που παρατηρούνται και 

εκφράζονται από κάθε 

άτομο 

- Η έννοια της ταυτότητας 

- Η έννοια της προσωπικής 

εικόνας 

- Ειδικά χαρακτηριστικά 

φύλου: βιολογικό φύλο, 

ρόλος φύλου, ταυτότητα 

φύλου 

- Διαμόρφωση της 

ταυτότητας φύλου, 

διάφορες θεωρίες  

Μετωπική ευρετική  Εξήγηση, 

συζήτηση  

1 λεπτό  

 

 

 

 

 

 

 

20 λεπτά  

Προβολέας βίντεο 

 

Ηλεκτρονικός 

υπολογιστής  

 

Πίνακας  

Πρακτικό 

κομμάτι  

Συζητήσεις για τη 

διαμόρφωση της 

ταυτότητας φύλου και 

των ρόλων των φύλων 

στο πλαίσιο των 

κοινωνικό-ιστορικών 

αλλαγών 

Δεξιότητες παρατήρησης 

και ανάλυσης 

συμπεριφορών που 

σχετίζονται με το φύλο σε 

διάφορα κοινωνικά πλαίσια 

Διαδραστικό: «Η 

παιδική μου ηλικία» - 

οι 

συμμετέχοντες/ουσες 

θα ενθαρρυνθούν να 

παραδειγματίσουν 

από την εμπειρία 

τους όσο το δυνατόν 

περισσότερα 

ψυχοκοινωνικά και 

πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά του 

φύλου, και να 

σκεφτούν τους 

παράγοντες που 

μπορούν να 

επηρεάσουν τη 

διαμόρφωση της 

ταυτότητας φύλου.  

Ο/η εκπαιδευτικός θα 

Διάλογος  20-25 

λεπτά  
Πίνακας 

(παρουσιάσεων) και 

μαρκαδόρος  
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γράψει στον πίνακα 

τα ψυχοκοινωνικά 

και πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά που 

εντόπισαν οι 

συμμετέχοντες/ουσες, 

καθώς και τους 

παράγοντες που 

επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση της 

ταυτότητας φύλου 

και των ρόλων 

φύλου. 

Αξιολόγηση 

και 

Κλείσιμο   

Ο/η εκπαιδευτικός θα 

συνθέσει τα 

χαρακτηριστικά της 

ταυτότητας φύλου και 

των ρόλων των φύλων. 

Θα καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι η 

ταυτότητα φύλου δεν 

καθορίζεται κατά τη 

γέννηση, ότι οι ρόλοι των 

φύλων είναι ένα σύνολο 

προσδοκιών που 

παρέχουν πρότυπα 

συμπεριφοράς για τις 

γυναίκες και τους άνδρες, 

και ότι οι ρόλοι των 

φύλων επηρεάζονται από 

την τάξη, την ηλικία, τη 

φυλή, την εθνικότητα, 

και τα πολιτιστικά, 

οικονομικά, πολιτικά 

χαρακτηριστικά της 

κοινωνίας, και ότι 

μπορούν να αλλάξουν 

από τη μία εποχή στην 

άλλη.  

Το νόημα των εννοιών της 

ταυτότητας φύλου και του 

ρόλου του φύλου, και η 

επίδραση των βασικών 

παραγόντων στη 

διαμόρφωση της 

ταυτότητας φύλου.  

Μετωπική ευρετική   5-7 λεπτά   
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α) Σενάριο 2. ΠΡΟΤΥΠΟ 

● Θέμα: Εννοιολογικό πλαίσιο της ισότητας των φύλων  

● Μαθησιακοί Στόχοι: Κατανόηση των εννοιών των έμφυλων διακρίσεων, της έμφυλης κοινωνικοποίησης, της ισότητας των φύλων 

- Εντοπισμός των έμφυλων στερεοτύπων και τρόποι καταπολέμησής τους  

● Μαθησιακά Αποτελέσματα: Αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων και εκμάθηση τρόπων αποδόμησης τους 

 

Στάδια  Περιγραφή βημάτων  Αποκτήματα των συμμετεχόντων  Στρατηγικές  Τεχνικές  Διάρκεια  Υλικό  

Εισαγωγή  Οργανωτικές δραστηριότητες: υποδοχή των 

συμμετεχόντων, διανομή του απαραίτητου 

υλικού  

- - - 2-3 λεπτά  Κάρτες, 

στυλό  

Σπάσιμο 

πάγου  

Κάθε άτομο θα κληθεί να εκφράσει μία ιδέα 

από το προηγούμενο μάθημα, την οποία 

θεωρεί σημαντική.  

Η δυνατότητα δημόσιας έκφρασης 

ενός συγκεκριμένου θέματος  

-      Διαδραστική  Μεταφορά 5-10 λεπτά 

(για ομάδες 

των 10 

ατόμων) 

 

Θεωρητικά 

κομμάτια  

Ο/η εκπαιδευτικός κάνει τη μετάβαση από 

το περιεχόμενο που συζητήθηκε στο 

προηγούμενο μάθημα στις πληροφορίες που 

πρόκειται να διδαχθούν: 

Το εννοιολογικό πλαίσιο της ισότητας των 

φύλων, προοπτικές στην αντιμετώπιση των 

έμφυλων διαφορών, Εικονογραφήσεις  

 

Στερεότυπα φύλου  

Έμφυλη κοινωνικοποίηση  

Το φαινόμενο «γυάλινη οροφή»  

Ισότητα των φύλων  

Διακρίσεις  

Δείκτης ισότητας των φύλων - 

εργαλείο μέτρησης του σεβασμού των 

δικαιωμάτων των φύλων στην ΕΕ  

 

 

 

 Μετωπική ευρετική  

 

 

 

Εξήγηση, 

συζήτηση  

1 λεπτό  

 

 

20 λεπτά  
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Πρακτικά 

κομμάτια  

Ασκήσεις και συζητήσεις σχετικά με τα 

έμφυλα στερεότυπα, τον εντοπισμό τους, τις 

επιπτώσεις τους, και τους τρόπους 

καταπολέμησής τους  

Δεξιότητες εντοπισμού και ανάλυσης 

των έμφυλων στερεοτύπων, και 

στρατηγικές καταπολέμησης τους  

Διαδραστική:  

Κάθε άτομο θα 

πρέπει να 

συμπληρώσει τα 

κενά σε ένα φύλλο 

χαρτί:  

Είναι γνωστό για ένα 

πρόσωπο / μία 

γυναίκα / ένα αγόρι / 

έναν άνδρα ότι … 

Ένα κορίτσι / μία 

γυναίκα / ένα αγόρι / 

ένας άνδρας μπορεί 

να …  

Ένα κορίτσι / μία 

γυναίκα / ένα αγόρι / 

ένας άνδρας είναι … 

Οι παραλλαγές θα 

συζητηθούν, θα 

ελεγχθεί η αξία 

αλήθειας τους.  

  

  

Διάλογος  

25 λεπτά  Χαρτί  

Αξιολόγηση 

και Κλείσιμο  

Ο/η εκπαιδευτικός θα συνθέσει τις 

πληροφορίες που συζητήθηκαν με τους/τις 

συμμετέχοντες/ουσες. 

Θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα 

στερεότυπα των φύλων είναι περιοριστικά, 

δεν σέβονται την ισότητα των φύλων, 

οδηγούν σε διακρίσεις λόγω φύλου, με 

αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη κάθε 

ανθρώπου. 

Η σημασία των εννοιών των έμφυλων 

στερεοτύπων, της έμφυλης 

κοινωνικοποίησης, των διακρίσεων 

λόγω φύλου, των στρατηγικών για 

την προώθηση της ισότητας των 

φύλων  

Μετωπική ευρετική  

 

5-7 λεπτά  

 

4.2. Υποδειγματικά Σενάρια - Εκπαιδευτική Ενότητα 2 

 
α) Σενάριο 1 - Πρότυπο 

 

● Μαθησιακοί Στόχοι: Ταυτοποίηση των εννοιών που αφορούν τη φεμινιστική σκέψη και των δυσκολιών για ισότητα των φύλων  

● Μαθησιακά Αποτελέσματα: Θα συζητηθεί η εξέλιξη της φεμινιστικής σκέψης  
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Στάδια   Περιγραφή βημάτων  Αποκτήματα των 

συμμετεχόντων  

Στρατηγικές  Τεχνικές  Διάρκεια  

Εισαγωγή  

 

Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων  

 

Εισαγωγή στο έργο και την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα  

Κατανόηση του 

ιστορικού της 

εκπαιδευτικής συνεδρίας 

Διαδραστική 

δραστηριότητα   

 

Παρουσίαση  

Ομαδική συζήτηση   

10 λεπτά 

Δραστηριότητα - 

Σπάσιμο πάγου   

 

Κατανόηση του 

όρου Φεμινισμός  

Αρχικά, όλα τα άτομα θα εκφράσουν 

τις σκέψεις τους σχετικά με το τι 

σημαίνει Φεμινισμός.   

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί και θα 

συζητηθεί η πολυπλοκότητα και η 

ποικιλομορφία της έννοιας. Για 

παράδειγμα: Σημαίνει ο φεμινισμός το 

ίδιο για μία λευκή γυναίκα της μεσαίας 

τάξης με μία λευκή γυναίκα της 

εργατικής τάξης ή μία μαύρη γυναίκα;  

Κατανόηση του 

Φεμινισμού και των 

εννοιών του σε 

διάφορους χώρους και 

χρόνους  

Διαδραστική 

δραστηριότητα   

 

Παρουσίαση  

Ανταλλαγή ιδεών,  

Ομαδική συζήτηση, 

Προσωπικός 

προβληματισμός  

15 λεπτά 

Πρακτικό κομμάτι 

1 

 

Μάθηση 

Βασισμένη σε 

Προβλήματα 

(PBL) 

Θα παρουσιαστεί το ακόλουθο 

πρόβλημα στους/τις εκπαιδευτικούς 

που συμμετέχουν: 

Η σχέση των γυναικών με την πολιτική 

εξακολουθεί να θεωρείται ασύμβατη. 

Σήμερα, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 

19,3% του συνόλου των βουλευτών του 

ελληνικού κοινοβουλίου και το 17,24% 

των μελών του υπουργικού 

συμβουλίου. Κατά μέσο όρο, οι 

γυναίκες κατέχουν μόνο το 26% των 

κοινοβουλίων του κόσμου. Παρά τις 

προσπάθειες για αύξηση της εμπλοκής 

των γυναικών στα κοινοβούλια, και 

στην πολιτική γενικότερα, οι γυναίκες 

δεν ψηφίζουν τις γυναίκες, όπως είπε 

χαρακτηριστικά ο Έλληνας 

πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτό το 

πρόβλημα επιχειρεί να διερευνήσει τους 

ιστορικούς και κοινωνικούς λόγους για 

τους οποίους οι γυναίκες εξακολουθούν 

Με αφορμή το 

πρόβλημα, αναμένεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

μελετήσουν την αρχή 

του φεμινιστικού 

κινήματος (πρώτο 

φεμινιστικό κύμα) και 

θα κατανοήσουν την 

ιστορική εξέλιξη των 

πολιτικών δικαιωμάτων 

των γυναικών μέχρι 

σήμερα. Επιπλέον, θα 

μελετήσουν τις 

πολιτικές και 

κοινωνικές συνθήκες 

που επικρατούσαν κατά 

τη διάρκεια κάθε 

φεμινιστικού κύματος 

και θα συζητήσουν τις 

αιτίες, είτε κοινωνικές 

είτε πολιτικές, που 

περιθωριοποιούν τις 

Ενεργητική 

Μάθηση  

Ομαδική εργασία,  

Ομαδική συζήτηση  

45 λεπτά  
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να μην συμμετέχουν στην πολιτική. 

Επίσης, συζητούνται τα οφέλη που 

μπορεί να προκύψουν από τη 

συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική 

και τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με το 

βιοτικό επίπεδο, την υγεία, την 

εκπαίδευση, και τη δημοκρατία. 

Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, θα 

ακολουθηθούν τα βασικά βήματα της 

μεθόδου PBL.  

γυναίκες στην πολιτική.  

Επίσης, θα 

κατανοήσουν πώς 

χρησιμοποιείται η 

Μάθηση Βασισμένη σε 

Προβλήματα (PBL) ως 

μέθοδος διδασκαλίας.   

Τέλος, η δραστηριότητα 

θα τους δώσει την 

ευκαιρία να σκεφτούν 

παρόμοια παραδείγματα 

που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν με τα 

παιδιά τους.  

Πρακτικό κομμάτι 

2 

 

Προσομοίωση  

Θα δοθεί σε κάθε ομάδα εκπαιδευτικών 

εικόνες από μία διαφορετική περίοδο 

του φεμινιστικού κινήματος (μία ομάδα 

παίρνει εικόνες σχετικά με το αίτημα 

των γυναικών για δικαίωμα ψήφου και 

συμμετοχής στα κοινά, μία άλλη ομάδα 

παίρνει εικόνες σχετικά με τον 

καταμερισμό της εργασίας στο σπίτι, 

μία τρίτη ομάδα παίρνει εικόνες 

σχετικά με θέματα ανισότητας στο 

εργασιακό περιβάλλον, και μία τέταρτη 

ομάδα παίρνει εικόνες σχετικά με τη 

σημερινή ανισότητα των φύλων τόσο 

στην κοινωνική όσο και στην 

οικογενειακή ζωή).  

Ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ζητάει 

από τα μέλη της κάθε ομάδας να 

προσπαθήσουν να μαντέψουν την 

ιστορία πίσω από τις εικόνες, να 

φανταστούν πώς συμπεριφέρονταν οι 

άνθρωποι, και να προσπαθήσουν να τις 

αναπαραστήσουν, αναπτύσσοντας τα 

κατάλληλα επιχειρήματα. 

 

Μεθοδολογικές Ενδείξεις:  

1. Ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια 

Οι εκπαιδευτικοί 

αναμένεται να 

κατανοήσουν τις 

διαφορετικές 

διεκδικήσεις κάθε 

φεμινιστικού κύματος 

και να τις συσχετίσουν 

με τις προκλήσεις κάθε 

εποχής.  

 

Με παρόμοιο τρόπο με 

το Πρακτικό κομμάτι 1, 

το Πρακτικό κομμάτι 2 

θα δώσει την ευκαιρία 

στους/τις 

εκπαιδευτικούς να:  

• Κατανοήσουν πώς 

χρησιμοποιείται η 

προσομοίωση ως 

μέθοδος διδασκαλίας 

• Σκεφτούν παρόμοια 

παραδείγματα που 

μπορούν 

χρησιμοποιήσουν με 

Ενεργητική 

Μάθηση  

Ομαδική συζήτηση  

 

30 λεπτά  
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περιγράφει λεπτομερώς την κατάσταση.  

2. Μοιράζει τις κάρτες με τους ρόλους 

στους/τις εκπαιδευτικούς.  

3. Ζητάει από τις τέσσερις ομάδες να 

εργαστούν πάνω σε διαφορετικές 

πτυχές του θέματος.  

4. Δίνεται χρόνος στις ομάδες να 

προετοιμαστούν. 

5. Όταν προετοιμάζονται οι ομάδες, ο/η 

εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια βοηθάει 

τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς 

να αναλάβουν σχολιαστικό ρόλο. 

Παρέχει τα κριτήρια αξιολόγησης, 

σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογήσουν 

τις ομάδες. 

6. Οι τέσσερις ομάδες παρουσιάζουν τις 

απόψεις τους. 

7. Οι εκπαιδευτικοί με τον σχολιαστικό 

ρόλο αναπτύσσουν τις απόψεις τους, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν 

τεθεί. 

8. Ακολουθεί γενική συζήτηση, 

σύνθεση των απόψεων, και εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

τα παιδιά τους 

Θεωρητικό 

κομμάτι - 

Ανασκόπηση της 

θεωρίας  

Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 

στα πρακτικά κομμάτια, οι 

συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζονται 

με βάση τις πληροφορίες της 

Εκπαιδευτικής Ενότητας 2 σχετικά με 

τη φεμινιστική σκέψη (παράγραφος 2, 

Φεμινιστική Σκέψη).  

Οργάνωση του 

θεωρητικού κομματιού. 

Σύνδεση του πρακτικού 

κομματιού με το 

θεωρητικό κομμάτι, και 

προβληματισμός σχετικά 

με τις πληροφορίες που 

δόθηκαν. 

Παρουσίαση  Αναστοχασμός, 

ομαδική συζήτηση  

10 λεπτά  

Αξιολόγηση και 

Κλείσιμο  

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε 

ζευγάρια για να δημιουργήσουν έναν 

εννοιολογικό χάρτη με τα βασικά 

θέματα της φεμινιστικής σκέψης, με 

βάση το θεωρητικό πλαίσιο. Μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα διαδικτυακό 

εργαλείο, όπως αυτό εδώ: 

https://bit.ly/3DnDuvj  

Επιχειρώντας να 

δημιουργήσουν έναν 

εννοιολογικό χάρτη, οι 

εκπαιδευτικοί 

προβληματίζονται για τη 

δική τους μάθηση.  

Αναστοχασμός  Εργασία σε 

ζευγάρια,  

ομαδική συζήτηση, 

αναστοχασμός  

 

10 λεπτά  
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Στη συνέχεια, παρουσιάζουν τους 

εννοιολογικούς χάρτες τους σε όλη την 

ομάδα.  

 

 

 

β) Σενάριο  2- Πρότυπο 

● Μαθησιακοί στόχοι:  Προσδιορισμός των εννοιών που αφορούν τη φεμινιστική έρευνα και επισήμανση της σημασίας της φεμινιστικής 

έρευνας για την εκπαίδευση και το φύλο. 

● Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συζητήσουν για την ανάπτυξη της φεμινιστικής εκπαιδευτικής 

έρευνας και να τη συνδέσουν με την εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα κατανοήσουν ότι η 

φεμινιστική έρευνα και η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές και βελτιώσεις στο θέμα 

της ισότητας των φύλων. 

 

Στάδια Περιγραφή βημάτων  Αποκτήματα 

συμμετεχόντων   

Στρατηγικές  Τεχνικές  Διάρκεια  

Δραστηριότητα -  

Σπάσιμο πάγου  

 

Κατανόηση του 

πλαισίου της 

ανισότητας των 

φύλων στην εποχή 

μας  

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε 

ζευγάρια και καταγράφουν τις 

περιπτώσεις όπου δεν έχει επιτευχθεί η 

ισότητα των φύλων. Επιπλέον, 

συζητούν εάν το σχολείο παίζει ρόλο 

σε αυτό. 

Τα ζευγάρια αναφέρουν τις σκέψεις 

τους σε όλη την ομάδα. 

Συνειδητοποίηση ότι η 

ισότητα των φύλων δεν 

έχει επιτευχθεί.  

Συνειδητοποίηση ότι το 

σχολείο μπορεί να 

διαδραματίσει 

σημαντικό ρόλο σε αυτό 

το ζήτημα.  

Διαδραστική 

δραστηριότητα  

 

Παρουσίαση   

Εργασία σε 

ζευγάρια,  

ομαδική συζήτηση, 

αναστοχασμός  

10 λεπτά  

Πρακτικό κομμάτι   

Μάθηση 

Βασισμένη σε 

Προβλήματα 

(PBL) 

Θα δοθεί το ακόλουθο πρόβλημα 

στους/τις εκπαιδευτικούς που 

συμμετέχουν: 

Ένας/μία εκπαιδευτικός επισκέφθηκε 

ένα νοσοκομείο με μαθητές/μαθήτριες, 

όπου συνάντησαν μία γυναίκα γιατρό 

και έναν άνδρα νοσηλευτή, τα οποία 

άτομα εξήγησαν τη δουλειά τους. 

Επιστρέφοντας στο σχολείο και 

συζητώντας τις εμπειρίες τους από 

Με αφορμή αυτό το 

πρόβλημα, αναμένεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

εξετάσουν γιατί τα 

παιδιά σκέφτονται με 

τον συγκεκριμένο τρόπο, 

καθώς και πώς θα 

αντιμετώπιζαν ένα 

τέτοιο θέμα στην τάξη 

τους. 

Ενεργητική 

Μάθηση  

Ομαδική εργασία,  

Ομαδική συζήτηση  
30 λεπτά 
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αυτή την επίσκεψη στο νοσοκομείο, τα 

περισσότερα παιδιά ανέφεραν ότι 

συνάντησαν έναν άνδρα γιατρό και μία 

γυναίκα νοσηλεύτρια, ενώ αρκετά από 

αυτά ανέφεραν ότι η γιατρός και ο 

νοσηλευτής που συνάντησαν τους 

είπαν ψέματα.  

Για την επίλυση αυτού του 

προβλήματος, θα ακολουθηθούν τα 

βασικά βήματα της μεθόδου PBL. 

Επιπλέον, θα 

κατανοήσουν πώς 

χρησιμοποιείται η PBL 

ως μέθοδος διδασκαλίας. 

Θεωρητικό 

κομμάτι -  

Ανασκόπηση της 

θεωρίας  

Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δραστηριότητες που περιλαμβάνονται 

στο πρακτικό κομμάτι, οι 

συμμετέχοντες/ουσες παρουσιάζονται 

με τις πληροφορίες των Εκπαιδευτικών 

Ενοτήτων 2 & 3. Φεμινιστική Σκέψη 

και Εκπαίδευση.  

Οργάνωση του 

θεωρητικού κομματιού. 

Σύνδεση του πρακτικού 

κομματιού με το 

θεωρητικό κομμάτι, και 

προβληματισμός 

σχετικά με τις 

πληροφορίες που 

δόθηκαν.  

Παρουσίαση  Αναστοχασμός, 

ομαδική συζήτηση  

10 λεπτά 

Αξιολόγηση και 

Κλείσιμο  

 

«3-2-1 

Ανακεφαλαίωση» 

Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε 

ζευγάρια και καταγράφουν τρία 

πράγματα που έμαθαν. Στη συνέχεια, 

γράφουν δύο πράγματα που τους 

ενδιέφεραν και για τα οποία θα ήθελαν 

να μάθουν περισσότερα. Τέλος, 

καταγράφουν ένα ερώτημα που τους 

απασχολεί. Παραδίδουν τις σημειώσεις 

τους στον/την εκπαιδευτή/εκπαιδεύτρια 

προκειμένου να τις μελετήσει. Στην 

επόμενη συνεδρία, ο/η 

εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια ξεκινάει μία 

συζήτηση σχετικά με τα θέματα που οι 

συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι τους προβλημάτισαν. 

Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να συνοψίσουν 

τις σκέψεις τους σχετικά 

με το θεωρητικό πλαίσιο 

και να το συσχετίσουν 

με την πραγματικότητα 

της τάξης τους, έτσι 

ώστε η γνώση να γίνει 

εξατομικευμένη.  

 

Είναι ένα εναλλακτικό 

είδος αξιολόγησης.  

Αναστοχασμός  Εργασία σε 

ζευγάρια,  

Ομαδική συζήτηση, 

Αναστοχασμός  

10 λεπτά  

 

4.3 Υποδειγματικά Σενάρια - Εκπαιδευτική Ενότητα 3 

 

α) Σενάριο 1 - Πρότυπο   

● Θέμα:  Βιολογικό και κοινωνικό φύλο - Ταυτότητες φύλου και διακρίσεις 
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● Μαθησιακοί Στόχοι: Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, κατανόηση των διαφορετικών ταυτοτήτων 

φύλου που υπάρχουν, και ενημέρωση για τις διακρίσεις και τις μικροεπιθέσεις που σχετίζονται με το φύλο, ειδικά στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. 

● Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι εκπαιδευτικοί εφοδιάζονται με χρήσιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εφαρμόζουν στην τάξη 

δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενημέρωση των μικρών μαθητών/μαθητριών για θέματα φύλου.  

Στάδια Περιγραφή βημάτων  Αποκτήματα των συμμετεχόντων  Στρατηγικές  Τεχνικές  Διάρκεια  

Εισαγωγή  Υποδοχή των εκπαιδευτικών 

που θα συμμετέχουν: 

σύντομη παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών, οδηγίες 

σχετικά με τη διάταξη των 

καθισμάτων στην τάξη, 

παροχή του απαραίτητου 

υλικού για τη 

δραστηριότητα (φυλλάδια, 

κ.λπ.).  

Γενική ιδέα για το υπόβαθρο της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

 -  - 5-6 λεπτά 

Δραστηριότητα 

Σπάσιμο πάγου  

Κάθε εκπαιδευτικός που 

συμμετέχει θα μοιραστεί με 

την υπόλοιπη ομάδα μία 

περίπτωση που το φύλο του 

επηρέασε τον τρόπο με τον 

οποίο τον αντιμετώπιζαν οι 

άλλοι άνθρωποι στο 

επάγγελμα του/της, και μία 

περίπτωση που ίσως 

αντιμετώπισε άδικα έναν/μία 

μαθητή/μαθήτρια λόγω του 

φύλου του/της.  

Κατανόηση της σημασίας του θέματος του 

μαθήματος, και συνειδητοποίηση ότι 

πρόκειται για ένα κρίσιμο θέμα που αφορά 

άμεσα και έμμεσα όλους τους/τις 

εκπαιδευτικούς.  

Διαδραστική άσκηση  

Βιωματική μάθηση  

Μάθηση ανακάλυψης  

Αναστοχασμός  

 

Συζήτηση  

8 λεπτά 

Θεωρητικά 

κομμάτια 

- Σταδιακή μετάβαση από 

IO1 

-Παρουσίαση των διαφορών 

μεταξύ βιολογικού φύλου 

και κοινωνικού φύλου 

- Διασφάλιση ότι οι συμμετέχοντες 

θυμούνται τα θεωρητικά μέρη του IO1 

- Ζητείται από τους συμμετέχοντες να 

κάνουν μια μικρή συζήτηση σχετικά με τους 

τρόπους μέσω των οποίων το βιολογικό 

φύλο και το κοινωνικό φύλο διαφέρουν και 

πώς αυτό τους αφορά ως εκπαιδευτικούς.  

- Χρήση της πλατφόρμας για να εξηγήσουν 

οι συμμετέχοντες τις διαφορές μεταξύ 

αυτών των δύο εννοιών και σχετικά με την 

πολλαπλότητα των ταυτοτήτων φύλου. 

-αξιολόγηση 

προηγούμενων 

γνώσεων  

 

 

-ομαδοσυνεργατική 

μάθηση 

 

 

 

 

- Μικρή συζήτηση 

 

 

-ομαδική 

συζήτηση 

 

-Χρήση της 

πλατφόρμας e-

learning/ Ψηφιακή 

μάθηση 

1 λεπτό 

 

 

5 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

5-8 λεπτά 
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- Μάθηση βασισμένη 

στην τεχνολογία 

Θεωρητικά 

κομμάτια 

- Διερεύνηση της 

προέλευσης των 

διακρίσεων και των 

μικροεπιθέσεων που 

σχετίζονται με το 

φύλο 

-Αναφέροντας στους συμμετέχοντες 

ένα παράδειγμα διάκρισης που 

σχετίζεται με το φύλο και ζητώντας 

τους να σκεφτούν τι θα έκαναν οι 

ίδιοι σε αυτή την περίπτωση (τόσο 

ως παρευρισκόμενοι/εκπαιδευτικοί 

όσο και ως θύματα) και ποια 

πιστεύουν ότι είναι η προέλευση 

των διακρίσεων που σχετίζονται με 

το φύλο.  

- χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα 

(&βίντεο) για να εξηγήσετε στους 

συμμετέχοντες την προέλευση των 

διακρίσεων που σχετίζονται με το 

φύλο και των μικροεπιθέσεων.   

-Μάθηση βασισμένη 

στη διερεύνηση 

 

 

 

 

- Επεξηγηματική 

προσέγγιση 
- Χρήση της 

Τεχνολογίας 

-Ομαδική 

συζήτηση/συνομιλ

ία 

 

 

 

 

 

- Άμεση 

μάθηση  

- χρήση 

της 

πλατφόρμ

ας 

ηλεκτρονι

κής 

μάθησης/ 

ψηφιακής 

μάθησης 

- 5-8 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 8 λεπτά 

Πρακτικά 

κομμάτια 

- Διερεύνηση των 

διακρίσεων και των 

μικροεπιθέσεων που 

σχετίζονται με το 

φύλο στην πράξη. 

- Επιτρέποντας στους εκπαιδευτικούς 

να επιθεωρήσουν τις δικές τους 

στάσεις και υποθέσεις σχετικά με 

τις διακρίσεις λόγω φύλου και να 

εξετάσουν τη συμπεριφορά τους 

στο παρελθόν που αποδεικνύει ότι 

έχουν εσωτερικεύσει κάποιες 

προβληματικές σεξιστικές 

πεποιθήσεις. 

- Χρησιμοποιώντας την τεχνική του 

παιχνιδιού ρόλων, οι συμμετέχοντες 

θα μπουν στη θέση των "νταήδων" 

και των "θυμάτων" των διακρίσεων 

- Διαδραστική 

προσέγγιση  

- Μάθηση 

βασισμένη στο 

παιχνίδι 

- Ενεργητική 

μάθηση 

- Ομαδική 

εργασία   

- Τεχνική 

παιχνιδιού 

ρόλων 

30-40 λεπτά 
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και των μικροεπιθέσεων που 

σχετίζονται με το φύλο.  

-Επιτρέποντας στους συμμετέχοντες 

να σκεφτούν πώς η τεχνική του 

παιχνιδιού ρόλων μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να 

ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές 

τους σε θέματα φύλου και να 

κάνουν τη μαθησιακή διαδικασία 

πιο διασκεδαστική και 

αποτελεσματική.  

- Να μάθουν πώς να καλλιεργούν την 

ενσυναίσθηση για τα θύματα των 

μικροεπιθέσεων. 

Πρακτικά μέρη Εκτέλεση μικρών έργων με 

αντίκτυπο 
- Μάθετε πώς να δημιουργείτε 

πραγματική πρόοδο στην 

εκπαίδευση μέσω καινοτόμων 

σχεδίων.  

- Μάθετε πώς να λειτουργείτε 

αποτελεσματικά ως ομάδα 

- Ενημερωθείτε για το θέμα με 

έμμεσο και πιο παραγωγικό τρόπο.  

 

- Διαδραστική 

προσέγγιση 

- Ενεργητική 

μάθηση 

- Ομαδική 

εργασία 

- Μάθηση 

με βάση 

το έργο 

- 40 λεπτά 

Αξιολόγηση και 

κλείσιμο 

Ο εκπαιδευτής ολοκληρώνει 

το μάθημα συνοψίζοντας τα 

σημεία που αναφέρθηκαν. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την ευκαιρία να κάνουν 

σχόλια σχετικά με την 

εκπαιδευτική δραστηριότητα 

και να συζητήσουν ποιο 

θεωρούν ότι ήταν το πιο 

ενδιαφέρον μέρος του 

μαθήματος. Τέλος, θα 

αναφέρουν τις ιδέες τους 

σχετικά με το πώς πιστεύουν 

ότι θα εφαρμόσουν τις 

γνώσεις τους στην τάξη 

τους. 

Η σημασία της ευαισθητοποίησης σε 

θέματα φύλου στην εκπαίδευση 
- διαδραστική 

προσέγγιση 

- συζήτηση 5 λεπτά  
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β) Σενάριο 2- Μοντέλο  

● Θέμα/αντικείμενο:  Βιολογικό και κοινωνικό φύλο - Ταυτότητες φύλου και διακρίσεις (Μάθημα 2) 

● Μαθησιακοί στόχοι:  Κατανόηση των προκαταλήψεών μας όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με το φύλο, ανταπόκριση σε ένα 

πραγματικό σενάριο που θα ενισχύσει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων.  

● Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να σκεφτούν πώς θα ενεργούσαν σε ορισμένες δύσκολες 

καταστάσεις/σενάρια και συμμετέχουν σε μια συζήτηση κατά την οποία θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις σχετικά με το θέμα.  

 

 

Στάδια  Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα μαθητών  Στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Διάρκεια  

Εισαγωγή Υποδοχή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών: 

οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται σύντομα, 

οδηγίες για τη διάταξη των καθισμάτων στην 

τάξη 

Γενική ιδέα για το συνολικού υπόβαθρου της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

N/A N/A 5-6 λεπτά 

Δραστηριότητα 

Σπάσιμο Πάγου 

I 

Κάθε συμμετέχων εκπαιδευτικός θα συστηθεί, 

θα περιγράψει τον εαυτό του/της με μία λέξη 

που αρχίζει με το πρώτο γράμμα του 

ονόματός του/της και θα εξηγήσει γιατί 

ενδιαφέρεται για θέματα που σχετίζονται με 

το φύλο.  

 Οι συμμετέχοντες θα γνωριστούν μεταξύ 

τους και θα αρχίσουν να σκέφτονται το θέμα 

και πώς τους επηρεάζει.  

- Διαδραστική 

άσκηση  

- Βιωματική 

μάθηση 

- Μάθηση μέσω 

της ανακάλυψης 

-Αυτοκριτική 

-Συζήτηση 
8 λεπτά 

Δραστηριότητα 

Σπάσιμο Πάγου 

II 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παίξουν ένα 

παιχνίδι Zoom σε ομάδες, το οποίο 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. 

Οι συμμετέχοντες θα μάθουν σημαντικές 

πληροφορίες/γεγονότα σχετικά με το θέμα 

και θα ενημερωθούν, ενώ θα απολαύσουν μια 

διασκεδαστική δραστηριότητα.  

- Ομαδική 

μάθηση 

- Μάθηση 

βασισμένη στην 

τεχνολογία 

- Ομαδική 

συζήτηση 
10 λεπτά 

Θεωρητικά 

μέρη 

Διερευνήστε την προέλευση των 

μικροεπιθέσεων στο εκπαιδευτικό υπόβαθρο.  

Οι συμμετέχοντες θα αρχίσουν να σκέφτονται 

πώς οι μικροεπιθέσεις επηρεάζουν τους 

μαθητές.  

 

Με τη χρήση της πλατφόρμας, οι 

συμμετέχοντες θα κληθούν να διερευνήσουν 

το θέμα αυτό.  

- Επεξηγηματική 

προσέγγιση 

- Χρήση της 

τεχνολογίας 

 

- Άμεση 

μάθηση 

- Ψηφιακή 

μάθηση 

10 λεπτά 

Πρακτικά μέρη Στους συμμετέχοντες δίνεται ένα πραγματικό 

σενάριο που εξηγεί ότι ένας από τους μαθητές 

τους εκφοβίζεται από τους συμμαθητές του 

λόγω του σεξουαλικού του προσανατολισμού. 

Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να σκεφτούν 

πώς θα αντιδρούσαν σε ένα τέτοιο σενάριο, 

να διερευνήσουν γιατί συμβαίνει ένα τέτοιο 

σενάριο και να βρουν καινοτόμες λύσεις σε 

- Σενάρια 

πραγματικών 

περιπτώσεων 

- Διαδραστικ

ή 

προσέγγιση 

- Ενεργητική 

20 λεπτά 
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Αναμένεται να απαντήσουν σε ορισμένες 

ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό (γιατί 

πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό, τι θα έκαναν 

ως εκπαιδευτικοί, ποιο θα ήταν το εισόδημα 

κ.λπ.)  

ένα τέτοιο ζήτημα.  μάθηση 

- Ομαδική 

εργασία 

Αξιολόγηση και 

κλείσιμο 

Ο εκπαιδευτής ολοκληρώνει το μάθημα 

συνοψίζοντας τα κύρια σημεία που 

αναφέρθηκαν. Οι συμμετέχοντες θα δώσουν 

την ανατροφοδότησή τους και θα μιλήσουν 

για το τι αποκόμισαν μέσα από αυτό το 

εργαστήριο.  

- Διαδραστική προσέγγιση  - Διαδραστική 

προσέγγιση 

- Συνομιλία/ 

συζήτηση 
5 λεπτά 

 

4.4 Ενδεικτικά σενάρια - ενότητα 4 

 
Σενάριο 1- Μοντέλο  

● Θέμα/αντικείμενο:  Ο ρόλος των στερεοτύπων των φύλων στην κοινωνία 

● Μαθησιακοί στόχοι:   

Σκοπός της Ενότητας 4 είναι να εργαστούμε με τους νέους στην τάξη για να διερευνήσουμε τα στερεότυπα των φύλων που υπάρχουν στην 

κοινωνία μας και τον ρόλο που παίζουν. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε τη θεωρία που διδάσκεστε στο μάθημα 

των εκπαιδευτικών για να εργαστείτε στην τάξη με νέους ανθρώπους. 

● Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν βασικά εργαλεία και δραστηριότητες για τη διερεύνηση του ρόλου των έμφυλων στερεοτύπων στην κοινωνία με 

τους νέους στην τάξη.   
 

Στάδια Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα των 

συμμετεχόντων 

Στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Διάρκεια 

Εισαγωγή Άφιξη και εγγραφή των συμμετεχόντων 

 

Εισαγωγή στο έργο και εκπαιδευτική συνεδρία 

Ομαδική συμφωνία 

Κατανόηση του ιστορικού 

της εκπαιδευτικής 

συνεδρίας  

 N/A  N/A 10 λεπτά 

Δραστηριότητα 

–Σπάσιμο 

Πάγου 

Δραστηριότητα προθέρμανσης "Είναι 

κοριτσίστικο ή αγορίστικο;" (δείτε την πλήρη 

περιγραφή παρακάτω) 

Αύξηση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τα στερεότυπα φύλου 

και τις ασυνείδητες 

προκαταλήψεις στη σκέψη 

μας. 

Παροχή μιας 

διασκεδαστικής και 

πρακτικής δραστηριότητα 

Πρακτική και 

διαδραστική άσκηση 

Συζήτηση, αυτο-

αναστοχασμός 

15 λεπτά 
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την οποία οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να μεταφέρουν 

στην τάξη. 

Ανασκόπηση 

της θεωρίας 

Αναστοχασμός σχετικά με τη μάθηση από το 

IO1 - σκέψη για το ρόλο των στερεοτύπων 

φύλου και γιατί τα χρησιμοποιούμε (είναι 

απαραίτητα σε κάποιο βαθμό). 

 

Χρησιμοποιήστε το για να εισαγάγετε το 

υπόλοιπο της συνεδρίας, η οποία θα 

επικεντρωθεί στη διερεύνηση του τρόπου με 

τον οποίο μπορούμε να διδάξουμε τους 

μαθητές να αναγνωρίζουν τα στερεότυπα και 

τις ασυνείδητες προκαταλήψεις, τον αντίκτυπο 

αυτών και πώς μπορούμε να αρχίσουμε να τα 

αμφισβητούμε.  

Κατανόηση του ρόλου των 

στερεοτύπων 

 

Κατανόηση του γεγονότος 

ότι όλοι μας έχουμε 

ασυνείδητες 

προκαταλήψεις και της 

σημασίας της 

αναγνώρισης/παραδοχής  

αυτών των 

προκαταλήψεων. 

Παρουσίαση Παρουσίαση 10 λεπτά 

Ντετέκτιβ 

Φύλου 

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται "ντετέκτιβ φύλου" 

και εξετάζουν τρόπους με τους οποίους θα 

μπορούσαν να το παίξουν αυτό με τα παιδιά 

στην τάξη. 

Κατανόηση του τρόπου με 

τον οποίο οι πόροι και τα 

εργαλεία που 

χρησιμοποιούν στην τάξη 

μπορεί να διαιωνίζουν τα 

στερεότυπα των φύλων. 

Κατανόηση του τρόπου 

συμμετοχής των μαθητών 

στην αναγνώριση και την 

πραγματοποίηση αλλαγών 

Ατομική εργασία Ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

15 λεπτά 

Εργασία 

μελέτης 

περίπτωσης 

Οι εκπαιδευτικοί μελετούν δειγματικές 

μελέτες περίπτωσης σχετικά με τα στερεότυπα 

φύλου στο σχολείο και προβληματίζονται για 

το πώς οι μελέτες περίπτωσης θα μπορούσαν 

να τους βοηθήσουν να ανοίξουν συζητήσεις 

με τους μαθητές τους για το θέμα αυτό  

 

Κατανόηση των 

επιπτώσεων των 

στερεοτύπων φύλου στον 

πραγματικό κόσμο. 

Κατανόηση του πώς θα 

μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν τις 

ιστορίες με αυτόν τον 

τρόπο για να ενθαρρύνουν 

τον προβληματισμό των 

μαθητών τους. 

Μάθηση μέσω της 

μελέτης περίπτωσης  

Μελέτες 

περιπτώσεων, 

ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

15 λεπτά (οι 

εκπαιδευτικ

οί θα πρέπει 

να 

επιλέξουν 

μια μελέτη 

περίπτωσης 

και να 

αφιερώσουν 

10 λεπτά 

ανά μελέτη 

περίπτωσης

) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1 = 65 λεπτά 
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β) Σενάριο αριθ. 2- Μοντέλο  

● Θέμα/αντικείμενο:  Ο ρόλος των στερεοτύπων των φύλων στην κοινωνία 

● Μαθησιακοί στόχοι:   

Σκοπός της Ενότητας 4 είναι να εργαστούμε με τους νέους στην τάξη για να διερευνήσουμε τα στερεότυπα των φύλων που υπάρχουν στην 

κοινωνία μας και τον ρόλο που παίζουν. Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας, θα μάθετε πώς να εφαρμόζετε τη θεωρία που διδάσκεστε στο μάθημα 

των εκπαιδευτικών για να εργαστείτε στην τάξη με νέους ανθρώπους. 

● Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν βασικά εργαλεία και δραστηριότητες για τη διερεύνηση του ρόλου των έμφυλων στερεοτύπων στην κοινωνία με 

τους νέους στην τάξη.   

 

   

Στάδια  Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα των συμμετεχόντων  Στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Διάρκεια 

Σπάσιμο 

Πάγου 

Καλώς ήρθατε πάλι, ανασκόπηση της 

προηγούμενης συνεδρίας, επανάληψη 

της μάθησης και ειδικότερα της 

τελευταίας δραστηριότητας σχετικά 

με τις μελέτες περίπτωσης και πώς 

μπορούν να βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση των στερεοτύπων 

φύλου στην τάξη. 

Κατανόηση των επιπτώσεων των 

στερεοτύπων φύλου στον 

πραγματικό κόσμο. 

 

Κατανόηση του πώς θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν τις ιστορίες με 

αυτόν τον τρόπο για να ενθαρρύνουν 

τον προβληματισμό των μαθητών 

τους. 

 

 Ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

10 λεπτά 

Συνεδρία 

Θεάτρου  

Forum Theatre 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική του 

«Forum Theatre», οι εκπαιδευτικοί θα 

διερευνήσουν μια εικόνα ή μια 

κατάσταση που έχουν βρεθεί και η 

οποία υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο 

στερεότυπο φύλου. Στη συνέχεια θα 

παίξουν την κατάσταση σε μικρές 

ομάδες, ωστόσο θα τους ζητηθεί να 

ανατρέψουν την κατάσταση στο 

"παιχνίδι" τους. 

 

 

Κατανόηση των επιπτώσεων των 

στερεοτύπων φύλου στον 

πραγματικό κόσμο. 

 

Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και 

κατανόησης διαφορετικών οπτικών 

γωνιών 

 

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

πραγματικές αλλαγές στα σχολεία, οι 

οποίες θα μπορούσαν να 

καθοδηγούνται από τους μαθητές.  

 

Forum θεάτρου, 

ενεργητική μάθηση 

Διαδραστική 

ομαδική άσκηση 

40 λεπτά 
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Κύκλος 

κλεισίματος 

Καθισμένοι σε κύκλο, οι 

συμμετέχοντες καλούνται να 

σκεφτούν τα θέματα και τα εργαλεία 

που διερεύνησαν στη συνεδρία. 

 

Κάθε εκπαιδευτικός καλείται να 

προτείνει 1 ιδέα που θα μεταφέρουμε 

και θα εφαρμόσουμε στην τάξη.  

 

Αντανάκλαση 

 

Δέσμευση για ανάληψη δράσης 

Ομαδική 

ανταλλαγή και 

εφαρμογή των 

θεωριών στην 

πράξη.  

Αναστοχασμός και 

καθορισμός στόχων 

5 λεπτά 

(ανάλογα με 

το μέγεθος 

της ομάδας) 

Αξιολόγηση 

και κλείσιμο  

Τελικές παρατηρήσεις και σχόλια, υπό 

την καθοδήγηση του συντονιστή. 

Ολοκληρώθηκε η επίσημη 

αξιολόγηση.  

N/A N/A N/A 5 λεπτά 

Συνολική συνεδρία 2 = 60 λεπτά 

 
 

 4.5 Ενδεικτικά σενάρια - ενότητα 5 

Σενάριο 1- μοντέλο  
 

Θέμα:  Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης.Το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού και το φύλο 

Μαθησιακοί στόχοι:  Αναγνώριση των στερεοτύπων φύλου στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Κατάρριψη των στερεοτύπων των φύλων 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 

 

Στάδια Περιγραφή των 

σταδίων 

Αποκτήματα μαθητών Στρατηγικές Τεχνική Διάρκεια Υλικά 

Εισαγωγή Στην αρχή ο 

εκπαιδευτής ή οι 

εκπαιδευτές 

καλωσορίζουν τους 

συμμετέχοντες στην 

τάξη και τους ζητούν 

να καθίσουν στα 

θρανία τους και να 

πειθαρχία, οργάνωση 

 

- - 5 λεπτά         - 
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ετοιμαστούν να 

ζωγραφίσουν.  Τους 

ενημερώνουν ότι το 

μάθημα θα είναι 

αφιερωμένο στους 

εκπαιδευτικούς και τα 

φύλα. 

 

 

Σπάσιμο Πάγου Ο/οι εκπαιδευτής/ες 

ενημερώνει/ουν τους 

συμμετέχοντες ότι θα 

ζωγραφίσουν έναν 

δάσκαλο. Μπορούν 

να ζωγραφίσουν τους 

δασκάλους τους, τους  

προηγούμενους 

δασκάλους τους, τους 

αγαπημένους τους 

δασκάλους (άνδρες ή 

γυναίκες). Οι 

συμμετέχοντες 

ανακοινώνουν στους 

συμμαθητές τους τι 

έτυχε να 

ζωγραφίσουν. 

 

 

 

          -        -        - 10-15 λεπτά       - 
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Θεωρητικά μέρη Ο/Η εκπαιδευτής 

ρωτάει ορισμένους 

από τους 

συμμετέχοντες πώς 

φαντάζονται και πώς 

πρέπει να σχεδιάσουν 

έναν δάσκαλο. Οι 

συμμετέχοντες 

αναλύουν και 

τεκμηριώνουν τη 

σκέψη τους. 

 

καλλιέργεια της 

φαντασίας 

 

     - Συζήτηση, διάλογος, 

ερωτήσεις και 

απαντήσεις, μελέτη 

περίπτωσης 

 

10-15 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 

Πρακτικά μέρη Οι συμμετέχοντες 

ζωγραφίζουν έναν 

δάσκαλο όπως τον 

φαντάζονται. 

καλλιέργεια της 

φαντασίας και των 

ταλέντων 

 

 μελέτη περίπτωσης    20-25 λεπτά μπλοκ ζωγραφικής, 

μολύβια, 

μαρκαδόροι,  

ξυλομπογιές 

 

Αξιολόγηση και κλείσιμο  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια 

προσκαλεί στην τάξη 

εκπροσώπους 

επαγγελμάτων 

εκπαιδευτικών που 

"σπάνε" ορισμένα 

στερεότυπα (π.χ. 

άνδρες 

εκπαιδευτικούς που 

αποτελούν μειονότητα 

σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες).Οι 

-Οι συμμετέχοντες 

συναντούν τους 

εκπροσώπους των 

ανδρών εκπαιδευτικών 

- αποκτούν νέα πρότυπα 

- αποβάλλουν τα 

στερεότυπα που έφεραν 

για τους εκπαιδευτικούς 

και τα επαγγέλματα 

- οι προκαταλήψεις 

λόγω φύλου 

αμβλύνονται 

Μετωπική 

ευρετική  

προσέγγιση 

συνέντευξη με  

ειδικό, συζήτηση, 

διάλογος, μελέτη 

περίπτωσης 

 

30 λεπτά  
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α) Σενάριο 2- μοντέλο 

Θέμα:  Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και το 

φύλο 

Μαθησιακοί στόχοι:  Αναγνώριση των στερεοτύπων φύλου στο 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Κατάρριψη των στερεοτύπων των φύλων 

στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

 

άνθρωποι αυτοί 

μιλούν για το 

επάγγελμά τους και οι 

συμμετέχοντες τους 

κάνουν ερωτήσεις και 

εκφράζουν τη γνώμη 

τους.  Στο τέλος, οι 

συμμετέχοντες 

συγκεντρώνονται και 

αναφέρουν ποια 

στερεότυπα έσπασαν 

γι' αυτούς μετά την 

εφαρμογή του 

διδακτικού σεναρίου. 

 

 

 

 

 

Στάδια Περιγραφή των 

σταδίων 

Αποκτήματα μαθητών Στρατηγικές Τεχνική Διάρκεια Υλικά 

Εισαγωγή Στην αρχή ο 

εκπαιδευτής ή οι 

εκπαιδευτές 

καλωσορίζουν τους 

συμμετέχοντες στην 

τάξη και τους ζητούν 

να καθίσουν στα 

θρανία τους και να 

ετοιμαστούν να 

ζωγραφίσουν.  Τους 

ενημερώνουν ότι το 

μάθημα θα είναι 

πειθαρχία, οργάνωση 

 

- - 5 λεπτά         - 
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αφιερωμένο στους 

εκπαιδευτικούς και τα 

φύλα. 

Σπάσιμο πάγου Ο/οι εκπαιδευτής/ες 

ενημερώνει/ουν τους 

συμμετέχοντες ότι θα 

ζωγραφίσουν έναν 

δάσκαλο. Μπορούν 

να ζωγραφίσουν τους 

δασκάλους τους, τους 

προηγούμενους 

δασκάλους τους, τους 

αγαπημένους τους 

δασκάλους (άνδρες ή 

γυναίκες). Οι 

συμμετέχοντες 

ανακοινώνουν στους 

συμμαθητές τους τι 

έτυχε να 

ζωγραφίσουν. 

          -        -        - 10-15 λεπτά       - 

Θεωρητικά μέρη Ο/Η εκπαιδευτής 

ρωτάει ορισμένους 

από τους 

συμμετέχοντες πώς 

φαντάζονται και πώς 

πρέπει να σχεδιάσουν 

έναν δάσκαλο. Οι 

συμμετέχοντες 

αναλύουν και 

τεκμηριώνουν τη 

σκέψη τους. 

καλλιέργεια της 

φαντασίας 

 

     - Συζήτηση, διάλογος, 

ερωτήσεις και 

απαντήσεις, μελέτη 

περίπτωσης 

 

10-15 λεπτά 

 

 

 

 

 

 

 

 

      - 
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Πρακτικά μέρη Οι συμμετέχοντες 

ζωγραφίζουν έναν 

δάσκαλο όπως τον 

φαντάζονται. 

καλλιέργεια της 

φαντασίας και των 

ταλέντων 

 μελέτη περίπτωσης    20-25 λεπτά μπλοκ ζωγραφικής, 

μολύβια, 

μαρκαδόροι, 

ξυλομπογιές 

Αξιολόγηση και κλείσιμο  Ο/Η εκπαιδευτής/τρια 

προσκαλεί στην τάξη 

εκπροσώπους 

επαγγελμάτων 

εκπαιδευτικών που 

"σπάνε" ορισμένα 

στερεότυπα (π.χ. 

άνδρες 

εκπαιδευτικούς που 

αποτελούν μειονότητα 

σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες).Οι 

άνθρωποι αυτοί 

μιλούν για το 

επάγγελμά τους και οι 

συμμετέχοντες τους 

κάνουν ερωτήσεις και 

διατυπώνουν τη 

γνώμη τους.  Στο 

τέλος, οι 

συμμετέχοντες 

συγκεντρώνονται και 

αναφέρουν ποια 

στερεότυπα έσπασαν 

γι' αυτούς μετά την 

εφαρμογή του 

διδακτικού σεναρίου. 

-Οι συμμετέχοντες 

συναντούν τους 

εκπροσώπους των 

ανδρών εκπαιδευτικών 

- αποκτούν νέα πρότυπα 

- αποβάλλουν τα 

στερεότυπα που έφεραν 

για τους εκπαιδευτικούς 

και τα επαγγέλματα 

- οι προκαταλήψεις 

λόγω φύλου 

αμβλύνονται 

 

 

 

Μετωπική 

ευρετική 

προσέγγιση 

συνέντευξη με 

ειδικό, συζήτηση, 

διάλογος, μελέτη 

περίπτωσης 

 

30 λεπτά  
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4.6 Ενδεικτικά σενάρια - ενότητα 6 

 

Σκοπός/μαθησιακοί στόχοι: Στόχος των 6 ενδεικτικών σεναρίων της ενότητας είναι να επισημανθεί η έμφυλη στάση των 

εκπαιδευτικών που μπορεί να επηρεάσει τη διδασκαλία τους και κατά συνέπεια τους μαθητές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις υποθέσεις, τις προσδοκίες και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών σχετικά 

με το φύλο και την επίδραση της έμφυλης στάσης των εκπαιδευτικών στους μαθητές. 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συζητήσουν για τις έμφυλες υποθέσεις, προσδοκίες και 

πρακτικές των εκπαιδευτικών και να αναγνωρίσουν ότι οι έμφυλες στάσεις των εκπαιδευτικών μπορούν να έχουν αντίκτυπο 

στους μαθητές τους όχι μόνο στο σχολείο αλλά και μακροπρόθεσμα. 
 

α) Σενάριο 1- Μοντέλο 

  
Στάδια Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα 

συμμετεχόντων 

Στρατηγικές Τεχνική Διάρκεια Υλικά 

Εισαγωγή 

 

Τι σημαίνουν οι 

Αρχικά, παρουσιάζεται 

στους συμμετέχοντες ο 

ορισμός των λέξεων: 

Κατανόηση της 

έννοιας και της 

διαφοράς των 

Παρουσίαση Ομαδική συζήτηση 10 λεπτά. PC/Laptop, 

βιντεοπροβολέας, 

παρουσίαση Ppt 
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υποθέσεις και οι 

προσδοκίες για το 

φύλο; 

υπόθεση και προσδοκία. Στη 

συνέχεια, τους δίνονται 

κοινά παραδείγματα 

υποθέσεων και προσδοκιών 

για το φύλο, ώστε να 

κατανοήσουν και να 

συζητήσουν τις διαφορές 

μεταξύ τους. Τέτοια 

παραδείγματα αφορούν 

καθημερινές καταστάσεις 

όπως η οδήγηση ή το 

μαγείρεμα, οι οποίες 

σχετίζονται με το φύλο στην 

κοινωνία μας. 

υποθέσεων και 

των προσδοκιών 

του φύλου. 

Icebreaking  

 

Κάνουν οι 

εκπαιδευτικοί 

υποθέσεις για το 

φύλο;  

Έχουν οι 

εκπαιδευτικοί 

προσδοκίες ως 

προς το φύλο; 

Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να ψηφίσουν 

σχετικά με τις υποθέσεις και 

τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών ως προς το 

φύλο, σηκώνοντας το χέρι 

τους για να δηλώσουν τη 

θετική ή αρνητική τους 

απάντηση. Στη συνέχεια 

συζητούν για τις ψήφους 

τους. 

Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις 

υποθέσεις και τις 

προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών ως 

προς το φύλο. 

Διαδραστική 

δραστηριότητα  

Συζήτηση, 

Αυτοαναστοχασμός, 

Ομαδική συζήτηση 

5 λεπτά. - 

Πρακτικό μέρος 1 

 

Σχεδιάζοντας έναν 

μαθητή 

Στους συμμετέχοντες 

δίνεται μια περιγραφή της 

στάσης και της 

συμπεριφοράς ενός μαθητή 

στο σχολείο και τους 

ζητείται να απεικονίσουν 

αυτόν τον μαθητή σε χαρτί. 

 

Μεθοδολογικές ενδείξεις: 

-Κάθε  συμμετέχων 

εργάζεται ατομικά και 

χρησιμοποιεί ένα μολύβι 

και φύλλα χαρτιού.  

-Στην  αρχή, οι 

συμμετέχοντες λαμβάνουν 

μια περιγραφή της στάσης 

Συλλογή 

πληροφοριών 

σχετικά με τις 

υποθέσεις και τις 

προσδοκίες των 

συμμετεχόντων, 

όσον αφορά το 

φύλο. 

Ενεργητική 

μάθηση 

Σχέδιο, Ατομική 

εργασία, 

Αυτοαναστοχασμός 

Ομαδική συζήτηση 

20 λεπτά. Μολύβια, Φύλλα 

χαρτιού 
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και της συμπεριφοράς ενός 

μαθητή στο σχολείο.  

-Στη συνέχεια , πρέπει να 

ζωγραφίσουν μια εικόνα 

του πώς φαντάζονται αυτόν 

τον μαθητή στο χαρτί. 

-Μόλις  όλοι οι 

συμμετέχοντες 

ολοκληρώσουν τις 

ζωγραφιές τους, μπορούν να 

τις συγκρίνουν και να 

συζητήσουν για τις 

ομοιότητες και τις διαφορές 

των απεικονίσεών τους. 

-Η  συζήτηση μπορεί να 

επικεντρωθεί στο φύλο που 

επέλεξε κάθε συμμετέχων, 

σύμφωνα με την περιγραφή 

που δόθηκε. 

 

Παράδειγμα περιγραφής 

Φοιτητής 1: 

-Είναι καλός στο σχολείο 

και παίρνει καλούς 

βαθμούς. 

-Είναι επιμελής, μελετηρός, 

δημιουργικός, 

συνεργάσιμος και με 

αυτοπεποίθηση. 

-Του αρέσει η γλώσσα, τα 

μαθηματικά και η τέχνη. 

-Δεν ενδιαφέρεται για τα 

σπορ. 

Πρακτικό μέρος 2 

 

Κατανομή 

κλήρωσης 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την 

προηγούμενη 

δραστηριότητα ζωγραφικής, 

οι συμμετέχοντες καλούνται 

να σχηματίσουν ομάδες των 

δύο ατόμων και να 

σημειώσουν τις παραδοχές 

και τις προσδοκίες φύλου 

Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις 

υποθέσεις και τις 

προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών ως 

προς το φύλο. 

Συζήτηση Ομαδική εργασία, 

Ομαδική συζήτηση, 

Αυτοαναστοχασμός 

5 λεπτά. - 
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που προκύπτουν από τις 

ζωγραφιές τους και τη 

συζήτηση που έγινε. 

Θεωρητικό μέρος 

- Ανασκόπηση της 

θεωρίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στα 

πρακτικά μέρη, οι 

συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται με τις 

πληροφορίες της Ενότητας 

6 - Εκπαιδευτικοί και φύλο: 

υποθέσεις, προσδοκίες και 

πρακτικές. 

Σύνδεση 

πρακτικού και 

θεωρητικού 

μέρους και 

προβληματισμός 

σχετικά με τις 

πληροφορίες που 

δόθηκαν. 

Παρουσίαση Αυτοαναστοχασμός, 

Ομαδική συζήτηση 

10 λεπτά. Pc/Laptop, 

Παρουσίαση Ppt 

Αξιολόγηση και 

κλείσιμο  

Οι συμμετέχοντες 

προβληματίζονται σχετικά 

με το πρακτικό και το 

θεωρητικό μέρος και 

εκφράζουν τις ιδέες τους για 

το πώς μπορούν να 

εξαλειφθούν τα στερεότυπα 

των εκπαιδευτικών ως προς 

το φύλο. 

Προβληματισμός 

σχετικά με το 

γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί 

έχουν έμφυλα 

στερεότυπα και 

συζήτηση σχετικά 

με πιθανούς 

τρόπους 

αποδόμησής τους.  

Συζήτηση Ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

10 λεπτά. - 

 

 

α) Σενάριο 2- Μοντέλο  

Στάδια Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα  

συμμετεχόντων 

Στρατηγικές Τεχνική Διάρκεια Υλικά 

Εισαγωγή 

 

Τι σημαίνουν οι 

πρακτικές φύλου; 

Πρώτον, παρουσιάζεται 

στους συμμετέχοντες ο 

ορισμός της λέξης πρακτική. 

Για να κατανοήσουν και να 

συζητήσουν σχετικά με τις 

πρακτικές φύλου, τους 

δίνονται κοινά 

παραδείγματα, όπως οι 

διακρίσεις λόγω φύλου 

μεταξύ των θηλυκών και 

αρσενικών μελών μιας 

οικογένειας. 

Κατανόηση της 

έννοιας των 

πρακτικών φύλου. 

Παρουσίαση Ομαδική συζήτηση 10 λεπτά. PC/Laptop, 

βιντεοπροβολέας, 

παρουσίαση ppt 
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Icebreaking  

  

Δύο ψέματα και 

μια αλήθεια: 

Έχουν οι 

εκπαιδευτικοί 

έμφυλες 

πρακτικές; 

Στους συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται τρεις 

προφορικές προτάσεις. Μία 

από αυτές είναι η "αλήθεια" 

ενώ οι άλλες δύο είναι τα 

"ψέματα". Αφού τις 

σκεφτούν, τους ζητείται να 

αποφασίσουν ποια από τις 

προτάσεις είναι η αλήθεια. 

Οι τρεις προτάσεις είναι: 

1.Οι υποθέσεις και οι 

προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών προωθούν 

πάντα την ισότητα των 

φύλων. 

2.Η προκατάληψη των 

εκπαιδευτικών ως προς το 

φύλο μπορεί να μην 

επηρεάσει ποτέ τις 

μελλοντικές επιλογές των 

μαθητών.  

3.Οι υποθέσεις και οι 

προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών μπορεί να 

οδηγήσουν σε έμφυλες 

διδακτικές πρακτικές. 

Ευαισθητοποίηση 

σχετικά με τις 

πρακτικές των 

εκπαιδευτικών σε 

θέματα φύλου. 

Διαδραστική 

δραστηριότητα  

Συζήτηση, 

Αυτοαναστοχασμός, 

Ομαδική συζήτηση 

5 λεπτά. - 

Πρακτικό μέρος 1 

 

Παιχνίδι ρόλων 

Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να υποδυθούν 

συζητήσεις μεταξύ 

εκπαιδευτικών και 

μαθητών. Το πλαίσιο του 

παιχνιδιού ρόλων 

επικεντρώνεται στις 

έμφυλες πρακτικές των 

εκπαιδευτικών στην τάξη. 

Μεθοδολογικές ενδείξεις: 

 -Οι συμμετέχοντες 

εργάζονται σε μικρές 

ομάδες.  

-Κάθε  ομάδα αναλαμβάνει 

μια διαφορετική κατάσταση 

Αναγνώριση των 

έμφυλων 

πρακτικών των 

εκπαιδευτικών και 

ενσυναίσθηση των 

μαθητών που 

μπορεί να 

υφίστανται 

διακρίσεις. 

Ενεργητική 

μάθηση 

Παιχνίδι ρόλων, 

Ομαδική συζήτηση 

20 λεπτά. - 
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παιχνιδιού ρόλων. 

-Σε κάθε συμμετέχοντα σε 

κάθε ομάδα ανατίθεται ένας 

ρόλος (ένας δάσκαλος και 

μαθητές - αγόρια, κορίτσια, 

μη δυαδικοί μαθητές). 

-Όταν  τελειώσει το 

παιχνίδι ρόλων, οι 

συμμετέχοντες σε κάθε 

ομάδα συζητούν για τις 

σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους σχετικά 

με την κατάσταση που 

παρουσιάστηκε. 

Παραδείγματα 

καταστάσεων παιχνιδιού 

ρόλων: 

-Ένας δάσκαλος που 

αλληλεπιδρά περισσότερο 

με τα αγόρια από ό,τι με τα 

κορίτσια, απευθύνεται στα 

αγόρια με το όνομά τους 

συχνότερα από ό,τι στα 

κορίτσια, τους δίνει 

περισσότερο χρόνο και 

προσοχή, τους απευθύνει 

περισσότερες ερωτήσεις και 

τους αναθέτει περισσότερες 

εργασίες. 

-Ένας δάσκαλος που 

τιμωρεί ένα κορίτσι και όχι 

ένα αγόρι επειδή είναι 

ανώριμο, ενεργητικό, 

διεκδικητικό και δυνατό και 

όχι τόσο διακριτικά 

υποχωρητικό, συνεργάσιμο 

και εξυπηρετικό. 

- Ένας δάσκαλος που δεν 

σέβεται τις αντιθέσεις των 

μη δυαδικών μαθητών. 

Πρακτικό μέρος 2 Λαμβάνοντας υπόψη την Αναγνώριση του Ενεργητική Ομαδική εργασία, 10 λεπτά. Μολύβια, Φύλλα 



 

61 

 

 

Αλυσίδα 

γεγονότων 

προηγούμενη 

δραστηριότητα παιχνιδιού 

ρόλων και κάθε μία από τις 

τρεις καταστάσεις που 

δόθηκαν, οι συμμετέχοντες 

καλούνται να σχηματίσουν 

μικρές ομάδες (3-4 άτομα) 

και να καταγράψουν ιδέες 

σχετικά με την πιθανή 

επιρροή που μπορεί να 

έχουν οι πρακτικές φύλου 

των εκπαιδευτικών στους 

μαθητές. 

γεγονότος ότι οι 

εκπαιδευτικοί 

μπορεί να είναι 

προκατειλημμένοι 

ως προς το φύλο 

και να έχουν 

προσωπικές 

αντιλήψεις σχετικά 

με το φύλο και 

τους ρόλους των 

φύλων που 

επηρεάζουν τη 

στάση, τη 

συμμετοχή και τις 

μελλοντικές 

ακαδημαϊκές και 

επαγγελματικές 

επιλογές των 

μαθητών τους. 

μάθηση Ομαδική συζήτηση, 

Αυτοαναστοχασμός 

χαρτιού 

Θεωρητικό μέρος 

- Ανασκόπηση της 

θεωρίας 

Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται στα 

πρακτικά μέρη, οι 

συμμετέχοντες 

παρουσιάζονται με τις 

πληροφορίες της Ενότητας 

6 - Εκπαιδευτικοί και φύλο: 

υποθέσεις, προσδοκίες και 

πρακτικές. 

Σύνδεση 

πρακτικού και 

θεωρητικού 

μέρους και 

προβληματισμός 

σχετικά με τις 

πληροφορίες που 

δόθηκαν. 

Παρουσίαση Αυτοαναστοχασμός, 

Ομαδική συζήτηση 

5 λεπτά. Pc/Laptop, 

Παρουσίαση ppt 

Αξιολόγηση και 

κλείσιμο  

Οι συμμετέχοντες 

προβληματίζονται σχετικά 

με το πρακτικό και το 

θεωρητικό μέρος και 

εκφράζουν τις ιδέες τους για 

το πώς μπορούν να 

εξαλειφθούν οι 

προκαταλήψεις των 

εκπαιδευτικών ως προς το 

φύλο. 

Προβληματισμός 

σχετικά με το 

γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί 

έχουν έμφυλη 

προκατάληψη και 

συζήτηση σχετικά 

με πιθανούς 

τρόπους 

αποδόμησής της. 

Συζήτηση Ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

10 λεπτά. - 
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 4.7 Ενδεικτικά σενάρια - ενότητα 7 

  

Α). Σενάριο αριθ.1- Μοντέλο 

 

Θέμα/αντικείμενο:  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων 

Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν να:  

-Αναγνωρίζουν τις κακές και καλές διδακτικές πρακτικές στον τομέα της άρσης των έμφυλων στερεοτύπων,  

-Να προσδιορίζουν πώς οι ασυνείδητες προκαταλήψεις μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους μαθητές τους,  

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να: 

  

- Αναγνωρίζουν τις πιο συνηθισμένες ασυνείδητες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών που μπορεί να διαιωνίζουν τα στερεότυπα των 

φύλων,  

-Εξηγούν τις επιπτώσεις των ασυνείδητων προκαταλήψεων των εκπαιδευτικών στις επιδόσεις των μαθητών,  

 

Στάδια  Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα των συμμετεχόντων  Στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Διάρκεια 

Εισαγωγή Υποδοχή των εκπαιδευτικών 

Αυτοπαρουσίαση των συμμετεχόντων 

(όνομα και αντικείμενο που διδάσκουν) 

 

Να γνωρίσουν τους άλλους 

συμμετέχοντες. 

Προφορική 

επικοινωνία 

 N/A 5 λεπτά 

Δραστηριότητα 

Icebreaking  

Συμφωνώ/Δεν συμφωνώ - δραστηριότητα 

Mentimeter (με τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων) 

Να αναλογιστούν τις προκαταλήψεις 

των εκπαιδευτικών που δεν είχαν 

λάβει υπόψη τους προηγουμένως. 

 

Να παρουσιάσουν μια ειλικρινή 

γνώμη με ανώνυμο τρόπο. 

 

Διαδραστική 

δραστηριότητα 

Mentimeter 

Αυτοαναστοχασμός 5 λεπτά 

Ανάλυση των 

αποτελεσμάτων 

της 

δραστηριότητας 

icebreaking 

Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει και αναλύει τα 

αποτελέσματα της δραστηριότητας 

Mentimeter και εξηγεί ότι οι προτάσεις 

πάνω στις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

προβληματίστηκαν αντιπροσωπεύουν τις 

προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών 

(ορισμένες από αυτές είναι ασυνείδητες 

προκαταλήψεις) και εισάγει την ιδέα της 

προκατάληψης λόγω φύλου στην 

εκπαίδευση. 

 

 

Να αναλογιστούν τις δικές τους 

προκαταλήψεις. 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση 

διαφανειών 

Mentimeter 

Προφορική 

παρουσίαση 

10 λεπτά 
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Ομαδική 

δραστηριότητα 

Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες. 

Κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει τις 

πιθανές συνέπειες για κάθε προκατάληψη 

που παρουσιάστηκε προηγουμένως στις 

επιδόσεις των μαθητών. 

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει τον 

κατάλογό της στην τάξη. 

Να κατανοήσουν ότι οι 

προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών 

(και οι δικές τους) μπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις 

των μαθητών. 

 

Ομαδική εργασία Ομαδική συζήτηση 

και ανταλλαγή 

απόψεων 

10 λεπτά 

Εργασία μελέτης 

περίπτωσης 

Οι εκπαιδευτικοί μελετούν δύο μελέτες 

περίπτωσης στερεοτύπων φύλου σε μια 

τάξη.  

Να κατανοήσουν τον πραγματικό 

αντίκτυπο των στερεοτύπων φύλου 

στις επιδόσεις των μαθητών. 

Μελέτη περίπτωσης 

Μάθηση 

Μελέτες 

περίπτωσης, 

ομαδική συζήτηση, 

αυτοαναστοχασμός 

20 λεπτά  

Αξιολόγηση και 

κλείσιμο  

Τελικές παρατηρήσεις και σχόλια υπό την 

καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

 

 

N/A N/A N/A 10 λεπτά 

 

 

 

 β) Σενάριο αριθ. 2 

 

Θέμα/αντικείμενο:  Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων: Στρατηγικές για τους εκπαιδευτικούς 

Σε αυτό το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν να:  

-Αναγνωρίζουν τις κακές και καλές διδακτικές πρακτικές στον τομέα της άρσης των έμφυλων στερεοτύπων,  

            -Να προσδιορίσουν χρήσιμες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των έμφυλων στερεοτύπων στην τάξη.  

Στο τέλος της ενότητας, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να: 

- Να αναγνωρίζουν τις πιο συνηθισμένες ασυνείδητες προκαταλήψεις των εκπαιδευτικών που μπορεί να διαιωνίζουν τα στερεότυπα των 

φύλων, 

-Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την άρση των έμφυλων στερεοτύπων στην τάξη.  
 

 

Στάδια  Περιγραφή σταδίου Αποκτήματα των συμμετεχόντων  Στρατηγικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 

Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν 
Διάρκεια 

Εισαγωγή Υποδοχή των εκπαιδευτικών 

Αυτοπαρουσίαση των συμμετεχόντων 

(όνομα και αντικείμενο που διδάσκουν) 

 

Να γνωρίσουν τους άλλους 

συμμετέχοντες. 

Προφορική 

επικοινωνία 

 N/A 5 λεπτά 

Δραστηριότητα 

Icebreaking  

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα σύνολο 

τριών δηλώσεων σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς. 

Να αναλογιστούν τα υπάρχοντα 

στερεότυπα για τους εκπαιδευτικούς. 

 

Παρουσίαση 

PowerPoint 

Ομαδικός 

προβληματισμός  

και συζήτηση 

10 λεπτά 
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Οι εκπαιδευτικοί υποτίθεται ότι αντιδρούν 

σε αυτά και τα συζητούν.  

Ο εκπαιδευτής λέει ότι αυτά είναι 

παραδείγματα στερεοτύπων για τους 

εκπαιδευτικούς, τα οποία είναι προφανώς 

λανθασμένα και εξηγεί ότι, αν και 

ασυνείδητα, οι εκπαιδευτικοί έχουν επίσης 

προκαταλήψεις σχετικά με τους μαθητές σε 

διάφορες πτυχές, αλλά κυρίως όσον αφορά 

το φύλο. 

Να αναλογιστούν τις κρυφές 

προκαταλήψεις που μπορεί να έχουν 

για τους μαθητές. 

 

 

Δραστηριότητα 

παιχνιδιού ρόλων  

Οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται σε ομάδες των 

τριών ατόμων. 

Ένας δάσκαλος παίζει το ρόλο ενός άνδρα 

μαθητή. 

Ένας δάσκαλος παίζει το ρόλο μιας 

φοιτήτριας. 

(Το καλύτερο θα ήταν να υπάρχουν 

γυναίκες καθηγήτριες που να υποδύονται 

τους άνδρες μαθητές και το αντίστροφο - 

όταν αυτό είναι δυνατόν). 

Το τρίτο στοιχείο της ομάδας είναι ο 

διαμεσολαβητής που θα παρατηρεί και θα 

κρατά σημειώσεις για όσα αναφέρονται.  

Στο τέλος της δραστηριότητας, κάποιος θα 

παρουσιάσει τα αποτελέσματα. 

 

Να αναλογιστούν τις δικές τους 

(λανθασμένες) στάσεις απέναντι 

στους άνδρες και τις γυναίκες 

φοιτητές. 

 

Να  αναλογιστούν πώς οι μαθητές 

αισθάνονται ότι οι δάσκαλοι έχουν 

κρυφές προκαταλήψεις. 

Ομαδική ανταλλαγή 

και συζήτηση 

Συνεργατική 

εργασία 
15 λεπτά 

Gamified 

δραστηριότητα 

Ο εκπαιδευτής προτείνει στους 

εκπαιδευτικούς να κάνουν μια 

δραστηριότητα Kahoot: ΣΥΧΝΑ..... 

Όλοι αποκτούν πρόσβαση (με τα κινητά 

τους τηλέφωνα) στον σύνδεσμο: kahoo.it 

και εισάγουν τον κωδικό που τους παρέχει 

ο εκπαιδευτής. 

Ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι θα δουν έναν 

κατάλογο με στρατηγικές των 

εκπαιδευτικών και ότι πρέπει να δηλώσουν 

ποιες από αυτές χρησιμοποιούν τη λέξη 

¨ΣΥΧΝΑ¨. 

 

Δεν υπάρχει βαθμολογία, αλλά θα 

Να μάθουν για χρήσιμες στρατηγικές 

που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

στην τάξη τους 

 

 

 

Δραστηριότητα 

Kahoot 

Διαδραστική 

ομαδική 

δραστηριότητα, 

Ομαδική 

ανταλλαγή και 

προβληματισμός 

20 λεπτά 
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παρουσιαστούν και θα συζητηθούν τα 

τελικά αποτελέσματα (αριθμός 

εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν 

ΣΥΧΝΑ κάθε στρατηγική). 

Δραστηριότητα 

κλεισίματος 

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους 

εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν πρόσβαση 

στο εργαλείο Mentimeter και να δηλώσουν 

ποιες νέες στρατηγικές έμαθαν και θα 

εφαρμόσουν στην τάξη τους. 

 

Οι απαντήσεις θα εμφανίζονται στον 

πίνακα και θα είναι ανώνυμες. 

Προβληματισμός 

 

Δέσμευση για ανάληψη δράσης 

Ομαδική ανταλλαγή 

και λήψη αποφάσεων 

Αναστοχασμός και 

καθορισμός στόχων 
10 λεπτά 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΈΣ ΓΙΑ  

 ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΦΎΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ 

                                 

                                5.1.  Προσέγγιση των κατευθυντήριων γραμμών  

  

    

      Για την προσθήκη αξίας σε αυτή τη μεθοδολογία, η ομάδα των ειδικών του έργου T-Shirt 

σχεδίασε ένα ειδικό κεφάλαιο που απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς που εργάζονται 

με μαθητές 7-12 ετών. Ο κύριος λόγος ήταν να δοθεί στους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς 

ένα σύνολο τεχνικών για την εφαρμογή της ισότητας των φύλων στην τάξη. 

       Από την αρχή, κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ότι η εφαρμογή της ισότητας των φύλων 

στην τάξη δεν είναι μια εύκολη διαδικασία όπως φαίνεται. Το οικογενειακό και πολιτισμικό 

υπόβαθρο των μαθητών, οι κοινωνικές τους αξίες θα αποτελέσουν 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς. Έτσι, 

προκειμένου να ξεπεραστούν όλες αυτές οι προκλήσεις, συνιστούμε στους 

εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς να χρησιμοποιούν διαδραστικές διδακτικές 

στρατηγικές. 

Οι διαδραστικές διδακτικές στρατηγικές είναι εκείνες οι στρατηγικές μέσω των οποίων 

επιτυγχάνεται η ενεργητική μάθηση των μαθητών. Βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ των 

μαθητών που είναι οργανωμένοι σε μικρές ομάδες από μαθητές που συνεργάζονται για να 

επιτύχουν τα καθήκοντα που προβλέπονται από τους συγκεκριμένους στόχους. Στο επίκεντρο της 

δραστηριότητας τοποθετούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες και ο 

δάσκαλος/εκπαιδευτικός γίνεται ο οργανωτής, ο διευκολυντής και ο 

διαμεσολαβητής της μαθησιακής διαδικασίας. 

         Χρησιμοποιώντας διαδραστικές στρατηγικές, οι δάσκαλοι και οι 

εκπαιδευτικοί προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να εμπλακούν στη δική 

τους εκπαιδευτική διαδικασία, να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες και τις απόψεις 

τους και να τις αντιπαραβάλουν με αυτές των συναδέλφων τους, να αναπτύξουν 

τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες. 

Οι διαδραστικές στρατηγικές συνεπάγονται ότι οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία-μάθηση της πράξης της ανισότητας των 

φύλων θα πρέπει να δομηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Κάθε μαθητής είναι μέλος μιας ομάδας και θα εκτελέσει τις εκπαιδευτικές 

εργασίες μαζί με τον καθηγητή. Κάθε καθηγητής, εκπαιδευτικός πρέπει να 

διασφαλίσει την ένταξη κάθε μαθητή στην ομάδα και να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να 

συνειδητοποιήσει ότι είναι μέλος με ίσα δικαιώματα σε αυτή την ομάδα (θα χρησιμοποιεί την 

έκφραση εμείς κάνουμε, αντί για εσείς κάνετε) 

2. Κανένας μαθητής δεν είχε προνομιακή θέση κατά τη διάρκεια της μαθησιακής δραστηριότητας. 

3. Τα εκπαιδευτικά καθήκοντα που απευθύνονται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές πρέπει 

να εκτιμούν την εμπειρία μύησης των μαθητών, χωρίς να κρίνουν τις οικογενειακές, προσωπικές 

και πολιτιστικές τους αξίες. 

4. Μόνιμα, μέσω της χρήσης τεχνικών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν την ελεύθερη 

έκφραση των απόψεων και την επιχειρηματολογία τους χωρίς διακρίσεις. 

             Οι ικανότητες που θα αποκτήσουν οι μαθητές μετά το πρόγραμμα κατάρτισης για την 

ταυτότητα φύλου είναι: 

 1. Κριτική σκέψη 

 2. Πολιτιστική ποικιλομορφία 

    3. Κοινωνική ευθύνη 

           4. Ικανότητες λήψης αποφάσεων 

           5. Ερευνητικές ικανότητες 

Βασική 
έννοια 

 
 

 

 

 

Λάβετε υπόψη!  
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 Με βάση αυτές τις συστάσεις, οι ειδικοί του προγράμματος T-Shirt, σχεδιάζουν τις ακόλουθες 

τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί για τις δραστηριότητες της τάξης για 

τη διδασκαλία της ταυτότητας φύλου.  

     

5.2. Ειδικές κατευθυντήριες γραμμές 

    

5.2.1. Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 1 

   

α) Η τεχνική: "Η παιδική μου ηλικία" μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με παιδιά 

ηλικίας 7-12 ετών, ζητώντας τους να μιλήσουν για γεγονότα και δραστηριότητες του παρόντος ή 

από προηγούμενα έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο συντονιστής θα επιβλέπει τη δραστηριότητα 

στις ομάδες, ακολουθώντας την πορεία της συζήτησης, τονώνοντας την επικοινωνία και 

υποστηρίζοντας τη διαδικασία σύνθεσης ιδεών. 

• Εκτίμηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή της σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής. Η 

εφαρμογή αυτής της τεχνικής στην τάξη μπορεί να αποφέρει οφέλη στη διαπροσωπική γνώση, 

στην ανακάλυψη και αξιοποίηση της μοναδικότητας, της διαφορετικότητας και των κοινών 

στοιχείων του καθενός. 

Είναι απαραίτητο μέσα στην τάξη να υπάρχει ένας ορισμένος βαθμός ψυχολογικής άνεσης 

μεταξύ των μελών, απαραίτητος για το δέσιμο των συμμετεχόντων ώστε να μπορούν να 

αναδείξουν σε έναν κοινό χώρο κάποια προσωπικά γεγονότα, κάποιες συμπεριφορές, προσωπικές 

αξίες κ.λπ. Είναι επίσης απαραίτητο να συμφωνηθεί προηγουμένως ο όρος της εμπιστευτικότητας 

όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες, ώστε να ενθαρρυνθεί η αυτοαποκάλυψη των 

συμμετεχόντων. 

β) Mind Map. Η χρήση του χάρτη του νου δεν απαιτεί προσαρμογή για μαθητές ηλικίας 7-12 

ετών, μπορεί να γίνει χωρίς δυσκολία από τους ίδιους, συμβάλλοντας τόσο στην αποσαφήνιση των 

πληροφοριών που διδάσκονται, στη συστηματοποίηση και την αποτύπωση τους, όσο και στη 

συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων, αν υιοθετηθεί η παραλλαγή της δημιουργίας ενός κοινού 

χάρτη, στην ομάδα. 

• Αξιολόγηση κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα σχολικής τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν και θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας 

τεχνικής. Αυτή η τεχνική μπορεί να γίνει ατομικά, με όλους τους μαθητές (στην τάξη) ή σε 

μεγάλες ομάδες. 

    

5.2.2. Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 2 

• α) Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα (Problem-Based Learning - PBL). 

Δεδομένου ότι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων 

αφορά επίσης τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (παιδιά ηλικίας 

7-12 ετών), το παραπάνω παράδειγμα μπορεί να προσαρμοστεί ως εξής, προκειμένου να 

υιοθετηθεί για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα:   
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 Διαβάζοντας την εφημερίδα με τους γονείς μου βρήκαμε ένα άρθρο για τις γυναίκες και 

την πολιτική. Το άρθρο έγραφε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν λίγες γυναίκες που ασχολούνται 

με την πολιτική. Για παράδειγμα, στο ελληνικό κοινοβούλιο, από τα 300 μέλη, μόνο οι 58 είναι 

γυναίκες. Επίσης, στην ελληνική κυβέρνηση υπάρχουν μόνο δύο γυναίκες υπουργοί. Το ίδιο 

συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, δηλαδή οι γυναίκες που συναντάμε στην 

πολιτική είναι πολύ λιγότερες από τους άνδρες. 

Αναρωτήθηκα, γιατί να συμβαίνει αυτό; 

• Εκτίμηση κινδύνου κατά την εφαρμογή της σε περιβάλλοντα τάξης - παράγοντες που θα 

αυξήσουν και θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής.   

Είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με μια δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών, καθώς αυτό θα 

βοηθήσει τα παιδιά να ανακτήσουν προηγούμενες γνώσεις και έτσι να προσεγγίσουν τη νέα με 

αυτοπεποίθηση.  Στη συνέχεια, θα ήταν καλύτερα να εργαστούν σε ομάδες, καθώς η ομαδική 

εργασία αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα. Για να μπορέσουν να εργαστούν σε ομάδες, τα παιδιά 

θα πρέπει να προετοιμαστούν εκ των προτέρων, αναλαμβάνοντας ασκήσεις σε μικρές ομάδες και 

μαθαίνοντας πώς να μοιράζονται τις εργασίες τους. Επίσης, είναι σημαντικό να παρέχονται στα 

παιδιά οι κατάλληλες πηγές, όπως σχετικές ιστοσελίδες και πρόσβαση στο διαδίκτυο, ώστε να 

μπορούν να αναζητήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η μάθηση βασισμένη σε προβλήματα (PBL) απαιτεί 

περισσότερο χρόνο τόσο για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού όσο και για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας. Επίσης, τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται είτε να διαχωρίσουν είτε να οργανώσουν τις 

πληροφορίες που τους είναι χρήσιμες για την επίλυση του προβλήματος, και σε αυτό το σημείο ο 

ρόλος του εκπαιδευτικού ως διευκολυντή γίνεται σημαντικός. Τέλος, καθώς οι γνώσεις που 

αποκτούν τα παιδιά είναι λιγότερο οργανωμένες σε σύγκριση με την παραδοσιακή διδασκαλία, ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να βοηθήσει τις ομάδες να παρέχουν τα αποτελέσματά τους με καλά 

οργανωμένο τρόπο. 

  β) Προσομοίωση Η τεχνική αυτή αφορά κυρίως παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και με μεγαλύτερα, καθώς απαιτεί από αυτά να κατανοήσουν τις ιστορικές και 

κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στη σημερινή ασυμμετρία των φύλων, καθώς και τις διεκδικήσεις 

των γυναικών. Τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν επιχειρήματα για διάφορα θέματα και μπορούν να 

εκπροσωπήσουν τις διαφορετικές πλευρές στις διάφορες ιστορικές περιόδους, με την προϋπόθεση ότι 

έχουν συγκεντρώσει πρώτα τις απαραίτητες πληροφορίες. Εκτός από τα παραπάνω, τα οποία τα παιδιά 

μπορούν να εκτελέσουν υπό την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορούν επίσης να εμπλακούν σε 

καταστάσεις ανισότητας που συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα κορίτσια 

μπορούν να διεκδικήσουν να τους δίνεται συχνότερα ο λόγος στο μάθημα των μαθηματικών ή να 

παίζουν ποδόσφαιρο στο μάθημα της φυσικής αγωγής μαζί με τα αγόρια. 

• Εκτίμηση κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα τάξης- παράγοντες που θα  

αυξήσουν και μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής. 

Είναι σημαντικό να δίνονται σαφείς και ακριβείς οδηγίες στα παιδιά για τη δραστηριότητα 

προσομοίωσης και να δημιουργούνται ειδικές κάρτες ρόλων για το σκοπό αυτό. Θα πρέπει να 

ενθαρρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά να συμμετάσχουν, ενώ τα υπόλοιπα θα πρέπει να 

συμμετέχουν και ως σχολιαστές.  Θα πρέπει επίσης να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες στους 

τελευταίους σχετικά με την τήρηση σημειώσεων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, καθώς οι 

σημειώσεις θα είναι χρήσιμες για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Για το σκοπό αυτό, είναι 

απαραίτητο η διαχείριση του χρόνου να επιτρέπει στο τέλος τη διεξαγωγή μιας συζήτησης όπου θα 

εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τους στόχους.  

Η δραστηριότητα προσομοίωσης είναι πιο αποτελεσματική όταν ο εκπαιδευτής έχει βασικές 

γνώσεις για το πώς να ενδυναμώνει και να καθοδηγεί την ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης 

ένα περιβάλλον στην τάξη όπου τα παιδιά θα νιώθουν ασφάλεια και άνεση, ώστε τα παιδιά να 

αποδώσουν το ρόλο τους χωρίς δισταγμούς. Τέλος, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να περάσουν 
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απαρατήρητες κάποιες πτυχές του προβλήματος, μια καλή προετοιμασία από την πλευρά του 

εκπαιδευτικού κρίνεται απαραίτητη. 

 

   5.2.3 Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 3 

α) Παιχνίδι ρόλων. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν βιώσει τα οφέλη της τεχνικής του παιχνιδιού 

ρόλων είναι σε θέση να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτή τη δραστηριότητα στην τάξη τους. 

Συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει να προσαρμόσουν αυτές τις δραστηριότητες με έναν συγκεκριμένο 

τρόπο που να είναι κατάλληλος για τους μαθητές τους και με τρόπο που να τους κάνει να 

αισθάνονται άνετα και να διασκεδάζουν. Αντιλαμβάνονται ότι η δυσκολία των δραστηριοτήτων θα 

πρέπει να τροποποιηθεί για τη σωστή εκπαίδευση των μικρότερων παιδιών (7-10), και των 

μεγαλύτερων παιδιών (11-12).  

1η δραστηριότητα:  Για τη δραστηριότητα αυτή, το περιβάλλον θα είναι επίσης ένα δημοτικό 

σχολείο, και συγκεκριμένα μια αίθουσα διδασκαλίας, και οι συμμετέχοντες θα είναι οι δάσκαλοι 

και οι μαθητές.  

Ο δάσκαλος θα εξηγήσει στους μαθητές το νόημα της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια. Θα πει στους μαθητές ότι πρόκειται για μια διασκεδαστική 

δραστηριότητα που θα απαιτήσει από αυτούς να προσποιηθούν ότι είναι κάποιος άλλος, 

προκειμένου να μπουν στη θέση άλλων ανθρώπων και να μάθουν πώς να σκέφτονται διαφορετικά.  

Διαδικασία: Ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές ότι θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες. Ένας από 

τους μαθητές θα παίξει το ρόλο του δασκάλου. Η ομάδα Α θα αποτελείται από δύο μαθητές και οι 

ομάδες Β και Γ θα αποτελούνται από τους μισούς μαθητές που θα παραμείνουν.  

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητας, ο δάσκαλος παίρνει ένα κομμάτι χαρτί και αρχίζει να 

το τσαλακώνει μέχρι να μοιάζει πλέον με μπάλα. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές ότι 

"μικροπαραβιάσεις" είναι κάποια αρνητικά σχόλια για κάποιον, που τον/την κάνουν να αισθάνεται 

άσχημα. Τους δίνει επίσης μερικά παραδείγματα. Εξηγεί ότι αυτά τα σχόλια κάνουν τον αποδέκτη 

να αισθάνεται σαν εκείνο το κομμάτι χαρτί που τσαλακώθηκε. Ο/Η εκπαιδευτικός εξομαλύνει το 

χαρτί και δείχνει στους μαθητές ότι τώρα έχει ρυτίδες και λέει στους μαθητές ότι αυτές οι ρυτίδες 

δείχνουν πόσο λυπημένος μπορεί να είναι ο άνθρωπος που δέχεται συνεχώς τέτοια σχόλια.  

Στη δραστηριότητα, ο δάσκαλος θα είναι αυτός που θα εκφράσει τα αρνητικά σχόλια, η ομάδα 

Α θα είναι η ομάδα που θα λάβει τα σχόλια και η ομάδα Β θα είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει 

να υπερασπιστεί την ομάδα Α. Ο δάσκαλος θα προσπαθήσει να αναλάβει δευτερεύοντα ρόλο και 

θα παρέμβει για να οργανώσει τη δραστηριότητα και να δώσει ιδέες στους μαθητές για το πώς θα 

μπορούσαν να παίξουν το σενάριο.  

Αυτή η δραστηριότητα θα βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες κριτικής 

σκέψης καθώς και τις δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Θα μάθουν πώς να εργάζονται σε ομάδες 

και θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να υπερασπιστούν τους συμμαθητές τους που 

προσβάλλονται. Στόχος των δραστηριοτήτων είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τις αρνητικές 

επιπτώσεις των μικροεπιθέσεων και να μάθουν νέους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις 

καταπολεμήσουν.  

2η δραστηριότητα:  Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τη δική 

τους συμπεριφορά και τις υποθέσεις τους σχετικά με το φύλο.  

Χωρίζονται σε ομάδες: Ένας από τους μαθητές θα προσποιηθεί ότι είναι ο Σάιμον, ένας άλλος 

μαθητής θα είναι ο δάσκαλος που φέρνει τον νέο μαθητή στην τάξη και οι υπόλοιποι μαθητές θα 

χωριστούν στην ομάδα Α και στην ομάδα Β. 

Διαδικασία: Ας υποθέσουμε ότι είναι μια σχολική ημέρα και ότι οι μαθητές βρίσκονται στην 

τάξη με τον καθηγητή τους. Κάποιος χτυπάει την πόρτα και ένας άλλος δάσκαλος μπαίνει στην 

τάξη με ένα νεαρό αγόρι, τον Simon (Σάιμον), ο οποίος είναι από τη Συρία και θα ενταχθεί σε αυτή 

την τάξη.  

Ο δάσκαλος καλωσορίζει τον νέο μαθητή και τον ενθαρρύνει να συστηθεί στην τάξη. Μόλις ο 

Simon συστηθεί, ο δάσκαλος συνεχίζει το μάθημα. Όσο περνάει ο καιρός, ο Simon αισθάνεται όλο 
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και περισσότερο απομονωμένος από την υπόλοιπη τάξη, καθώς οι συμμαθητές του τον 

κοροϊδεύουν λόγω των γυναικείων χαρακτηριστικών του. Συγκεκριμένα, η ομάδα Α κοροϊδεύει τα 

θηλυκά χαρακτηριστικά του Simon.  

Ο δάσκαλος θα βρει έναν τρόπο να διδάξει στους μαθητές μέσω μιας καινοτόμου μεθόδου ότι 

δεν είναι σωστό να απομονώνεται κάποιος επειδή φαίνεται πιο θηλυκός.  

Ο δάσκαλος θα γράψει στον πίνακα τις λέξεις "κορίτσι" και "αγόρι" και θα πει στους μαθητές 

να γράψουν μερικά επίθετα που περιγράφουν κάθε λέξη.  

Αναμένεται ότι οι μαθητές θα δώσουν κάποιες στερεοτυπικές απαντήσεις, οι οποίες διαιωνίζουν 

διάφορες προβληματικές υποθέσεις για τα δύο φύλα. Μόλις οι μαθητές μοιραστούν όλες τις ιδέες 

τους, ο δάσκαλος ρωτά κάθε μαθητή ξεχωριστά, αν κάποια από τα πράγματα που είναι γραμμένα 

στον πίνακα για το αντίθετο φύλο, είναι κάποια πράγματα που τους αρέσει να κάνουν. Κάποια από 

τα κορίτσια μπορεί να αναφέρουν ότι δεν είναι πολύ ήσυχα, ότι τους αρέσει το ποδόσφαιρο και οι 

υπερήρωες για παράδειγμα, και κάποια αγόρια μπορεί να αναφέρουν ότι τους αρέσει το ροζ χρώμα 

ή ότι παίζουν με κούκλες. Ο δάσκαλος θα τους ρωτήσει αν πιστεύουν ότι κάνοντας αυτά τα 

πράγματα θα κάνουν τα άλλα παιδιά να τα κοροϊδέψουν και τους ρωτά επίσης πώς θα αντιδρούσαν 

αν έβλεπαν ένα αγόρι να κάνει "θηλυκά" πράγματα και ένα κορίτσι να κάνει "αγορίστικα" 

πράγματα. Αναμένεται ότι οι μαθητές θα διστάσουν να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Ανάλογα με το πόσο άνετα δείχνουν οι μαθητές, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ρωτήσει αν έχουν 

απομονώσει ή κοροϊδέψει ποτέ κάποιον επειδή ήταν λίγο διαφορετικός. Σκοπός αυτής της 

δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η συμπεριφορά τους απέναντι στον Simon 

είναι λάθος.  

Αν κάποιος από τους μαθητές αναφέρει ότι η συμπεριφορά της ομάδας Α είναι προβληματική, 

τότε η ομάδα Β θα προσπαθήσει να βρει τρόπους να υπερασπιστεί τον Simon και να εξηγήσει 

στην ομάδα Α ότι αυτό που κάνει είναι λάθος.  

 

• Εκτίμηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα τάξης - παράγοντες που θα 

αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής 

- Ορισμένοι μαθητές μπορεί να ντρέπονται ή να αισθάνονται άβολα να μπουν στη θέση των άλλων 

κατά τη χρήση της τεχνικής του παιχνιδιού ρόλων.   

- Οι μαθητές μπορεί να μην είναι σε θέση να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να παραμείνουν 

αδρανείς ή να προσπαθήσουν να είναι οι ηγέτες της ομάδας και να παίρνουν όλες τις αποφάσεις.   

- Ορισμένοι από τους μαθητές μπορεί να είναι ατίθασοι. 

- Οι μαθητές μπορεί να μην έχουν πρωτοτυπία/δημιουργικότητα.  

- Προβληματική διαχείριση του χρόνου 

- Οι μαθητές μπορεί να μην συνεργάζονται και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια χρόνου.  

β) Μάθηση βάσει έργου (Project-Based Learning). Το περιβάλλον αυτής της δραστηριότητας θα 

είναι ένα δημοτικό σχολείο και συγκεκριμένα μια αίθουσα διδασκαλίας.  

Οι συμμετέχοντες θα είναι μαθητές και δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, άλλοι δάσκαλοι, 

ακόμη και άλλα σχολεία. 

Για τους σκοπούς αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε μικρές ομάδες 

και κάθε ομάδα πρέπει να υλοποιήσει ένα διαφορετικό έργο που θα έχει αντίκτυπο στο σχολείο 

τους και θα έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση σε θέματα φύλου και διακρίσεων που 

σχετίζονται με το φύλο. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές με απλά λόγια τι σημαίνουν αυτές 

οι έννοιες. Ο εκπαιδευτικός παρέχει στους μαθητές ορισμένα θέματα και ιδέες που μπορούν να 

έχουν στο μυαλό τους κατά τη διάρκεια της σκέψης τους για το έργο τους. Μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα σύντομο κωμικό μυθιστόρημα (κόμικ), μια διαφήμιση, ένα παιχνίδι, ένα 

παραμύθι/μια ιστορία/μια ταινία μικρού μήκους ή μια μικρή ιστορία που θα προάγει κατά κάποιο 

τρόπο την ισότητα των φύλων. 

Σε κάθε ομάδα, οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν τους ακόλουθους ρόλους:   

1. Παρουσιαστής (Ο μαθητής που θα οργανώσει την παρουσίαση της εργασίας) 
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2. Ερευνητής (ο μαθητής που θα οργανώσει την έρευνα που θα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 

του έργου) 

3. Σημειωτής (Αυτός ο μαθητής θα φροντίσει να καταγράψει όλα όσα σχετίζονται με την 

οργάνωση της εργασίας) 

4. Οργανωτής χρόνου (Αυτός ο μαθητής θα διασφαλίσει ότι όλες οι δραστηριότητες θα γίνουν 

εγκαίρως)  

5. Ελεγκτής (Ο ελεγκτής ελέγχει ότι όλοι συνεργάζονται και συμμετέχουν ομοιόμορφα)  

(Pascual, 2013-2014, σ. 17) 

Αρχικά, ο δάσκαλος μαζί με τους μαθητές θα αναθέσει τους πέντε διαφορετικούς ρόλους στα 

μέλη της ομάδας με βάση τις ικανότητες του κάθε μαθητή.  

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα συναντηθούν με τις ομάδες τους και θα μοιραστούν τις ιδέες τους 

σχετικά με το τι πιστεύουν ότι πρέπει να κάνουν. Έχοντας κατά νου τις δεξιότητες του άλλου, θα 

αποφασίσουν ποιο είναι το καταλληλότερο έργο που μπορούν να δημιουργήσουν. Σε περίπτωση 

που οι μαθητές χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και συντονισμό, ο δάσκαλος θα είναι δίπλα 

τους για να τους εμπνεύσει και να τους δώσει καινοτόμες ιδέες. Επιπλέον, ο καθηγητής θα παρέχει 

στους μαθητές κάθε είδους πόρους που μπορεί να χρειαστούν, όπως πρόσβαση σε κάθε είδους 

ψηφιακές πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη. Οι μαθητές έχουν επίσης την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν το έργο τους ενώπιον όλου του σχολείου στο σχολικό φεστιβάλ.  

Ορισμένες πιθανές ιδέες σχεδίων θα ήταν η παραγωγή ενός κόμικ που θα παρουσιάζει τόσο τα 

κορίτσια όσο και τα αγόρια ως δυνατά και έξυπνα. Αν το κόμικ θα είναι φανταστικό/ 

μυθοπλαστικό, τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια μπορούν να είναι υπερήρωες και να έχουν την 

ίδια δύναμη.  

Ένα άλλο έργο θα μπορούσε να είναι μια διαφήμιση που διαφημίζει ένα προϊόν χωρίς να 

προσβάλλει καμία μειονοτική ομάδα και χωρίς να αναπαράγει στερεότυπα φύλου.  

Ένα άλλο έργο θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού ή ενός διαδικτυακού 

παιχνιδιού που θα μπορούν να παίζουν κορίτσια και αγόρια. Σε περίπτωση που η ιδέα των 

μαθητών είναι πολύ δημιουργική, τότε ο δάσκαλος μπορεί να συζητήσει αυτές τις ιδέες με τον 

διευθυντή του σχολείου και να προσθέσει ακόμη και έναν προϋπολογισμό για την εκτέλεση αυτού 

του παιχνιδιού. 

Οι μαθητές θα μπορούσαν επίσης να σκεφτούν μια ανανεωμένη εκδοχή ενός παραδοσιακού 

παραμυθιού, όπως η Χιονάτη, η Πριγκίπισσα του ύπνου, η Σταχτοπούτα κ.λπ., ή να 

δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία από το μηδέν, μια ιστορία που θα προάγει την ισότητα των 

φύλων.  

Μπορούν ακόμη και να δημιουργήσουν τη δική τους ταινία μικρού μήκους και να επιδείξουν 

τις υποκριτικές τους ικανότητες, ενώ μπορούν ακόμη και να γράψουν το δικό τους μυθιστόρημα/ 

διήγημα που μπορεί να τυπωθεί στο σχολικό περιοδικό.  

Όλα τα παραπάνω έργα μπορούν να αναβαθμιστούν με τη βοήθεια του Υπουργείου Παιδείας.  

• Εκτίμηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής 

- Το κόστος κάθε έργου μπορεί να είναι δύσκολο να διατηρηθεί 

- Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί/διευθυντές του σχολείου μπορεί να μην ενδιαφέρονται να καταβάλουν 

όλη αυτή την προσπάθεια για την εκτέλεση τέτοιων έργων.  

- Το Υπουργείο Παιδείας ενδέχεται να μην εγκρίνει τα σχέδια αυτά και να μην παρέχει την 

απαραίτητη χρηματοδότηση.  

- Είναι αρκετά χρονοβόρο και απαιτεί καλές δεξιότητες διαχείρισης της τάξης (από τη 

διαθεσιμότητα του εξοπλισμού μέχρι την οργάνωση και τον έλεγχο της χρήσης του).  

- Οι μαθητές που δεν έχουν εμπειρία στην ομαδική εργασία μπορεί να έχουν δυσκολίες στην 

προσαρμογή των ρόλων και στη διαπραγμάτευση συμβιβασμών. 
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   5.2. 4. Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 4 

 

α) Μελέτη περίπτωσης. Οι μελέτες περίπτωσης εγείρουν επίσης τις ατομικές μας απόψεις, 

θέτοντας το ζήτημα της διακειμενικότητας και των προσωπικών νοημάτων και εμπειριών που 

φέρνουμε σε μια τέτοια συζήτηση και επηρεάζουν τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις 

προτεραιότητές μας. Η έκθεση στη συνειδητοποίηση των καταστάσεων των άλλων δημιουργεί 

προβληματισμό και ενισχύει την αυτογνωσία και μας κάνει κοινωνικά πιο ευαισθητοποιημένους σε 

οπτικές εκτός της εμπειρίας μας. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά ηλικίας 7 - 12 ετών, καθώς τα 

βοηθά να συσχετιστούν με μια δεδομένη κατάσταση και βοηθά στην κατανόηση του θέματος που 

εξετάζεται. 

Μεθοδολογικά, οι μελέτες περίπτωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα σε ομάδες ή 

τάξεις και ο εκπαιδευτής θα πρέπει να παρέχει την ακόλουθη δομή όταν οι εκπαιδευόμενοι 

εργάζονται πάνω στην περίπτωση: 

● Κάθε μέλος της ομάδας πρέπει να διαβάσει διεξοδικά τις πληροφορίες και να διαμορφώσει τη δική 

του γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα πριν το μοιραστεί με την ομάδα. Κάθε μαθητής θα πρέπει να 

εντοπίζει τα προβλήματα και να σκέφτεται λύσεις και σχέδια δράσης. 

● Όταν όλοι είναι σίγουροι για τις δικές τους ιδέες, η ομάδα μπορεί να αρχίσει να μοιράζεται ιδέες. 

● Η διευκόλυνση της ανοιχτής συζήτησης και η ακρόαση θα επιτρέψουν την επικοινωνία και τη 

μάθηση. 

● Προς το τέλος της ανάλυσης, τα μέλη της ομάδας μπορούν να αναστοχαστούν τις αρχικές τους 

ιδέες και να δουν πώς αυτές αναδιαμορφώθηκαν με βάση τη συζήτηση της ομάδας. 

Για τη διευκόλυνση ενός ομαλού μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια μιας μελέτης 

περίπτωσης, οι συντονιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν κάποιες ερωτήσεις που θα 

υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους κατά το πρώτο μέρος της διαδικασίας που περιγράφεται 

παραπάνω. Αυτές είναι οι εξής: 

● Ποιο είναι το θέμα; 

● Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης; 

● Ποιο είναι το πλαίσιο του προβλήματος; 

● Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

● Ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων; 

● Τι θα συνιστούσατε - και γιατί; 

• Εκτίμηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή της σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής.  Οι 

μελέτες περίπτωσης αποτελούν εδώ και καιρό ένα δημοφιλές εργαλείο στους εκπαιδευτικούς για 

τη δύναμη που έχουν να κάνουν τα θέματα να σχετίζονται. Οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες 

για τη διερεύνηση ευαίσθητων θεμάτων σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ωστόσο, θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των ατόμων και να διασφαλίζεται ότι δεν αισθάνονται ότι η 

"μελέτη περίπτωσης" τους αφορά άμεσα ή έμμεσα. 

β) Θέατρο Forum. Στο πλαίσιο της συνεδρίας T-Shirt που έχουμε προγραμματίσει για τους 

εκπαιδευτικούς, θα εμπνευστούμε από τις τεχνικές του θεάτρου Forum για να διερευνήσουμε μια 

εικόνα ή μια κατάσταση που βρέθηκε και υποστηρίζει ένα συγκεκριμένο στερεότυπο φύλου. Οι 

εκπαιδευτικοί θα ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία τους από την εργασία τους με 

τα παιδιά για να αναπτύξουν κατάλληλα αυτές τις μεθόδους. Οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν 

να υποδυθούν την κατάσταση σε μικρές ομάδες και να εξερευνήσουν την κατάσταση με 

διαφορετικούς τρόπους στο "έργο" τους. 

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή τους σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας 

τεχνικής. Γενικά, οι συμμετέχοντες θα αγκαλιάσουν το θέατρο Forum, το οποίο μπορεί 

να μετατραπεί σε μια διασκεδαστική δραστηριότητα στην τάξη. Ο δάσκαλος θα πρέπει 

να υποστηρίξει τους λιγότερο σίγουρους μαθητές και να διασφαλίσει ότι οι μαθητές 
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συμμετέχουν και να αποφύγει να νιώσει κανείς αμηχανία ή άβολα. Η εργασία σε μια 

ομάδα βοηθά στην αποφυγή αυτού του φαινομένου, μαζί με σαφείς εξηγήσεις και την 

ευκαιρία στην αρχή για τους μαθητές να κάνουν ερωτήσεις. Αυτό θα βοηθήσει στην 

κατανόηση της διαδικασίας. 

 

   5.2.5. Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 5 

 

α) Διάλογος. Στο πλαίσιο της τάξης, πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα θέμα με 

στόχο τη διατύπωση απόψεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Βοηθά επίσης τους 

εκπαιδευτικούς: ενθαρρύνοντας τους μαθητές να μοιραστούν τη σκέψη τους, δίνει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς να διαγνώσουν τις ανάγκες, να σχεδιάσουν μαθησιακά καθήκοντα, να 

ενισχύσουν την κατανόηση, να αξιολογήσουν την πρόοδο και να καθοδηγήσουν τους μαθητές στις 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ο διάλογος είναι μια από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές 

διδασκαλίας.  

Μέσω του διαλόγου οι εκπαιδευτικοί μπορούν:  

❖ να εκμαιεύσουν ιδέες 

❖ να εξηγήσουν ιδέες 

❖ να αποσαφηνίσουν το νόημα και το σκοπό αυτού που θα κάνουν οι μαθητές στην τάξη 

❖ να υποδεικνύουν ή να επιδεικνύουν χρήσιμους τρόπους χρήσης της γλώσσας 

❖ να βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν νέες έννοιες και νέους τρόπους να περιγράψουν τις 

σκέψεις τους. 

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσεουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας 

τεχνικής.  Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εφαρμόσουν βασικές αρχές προκειμένου να 

προωθήσουν την ομιλία των παιδιών. 

1. Δώστε στα παιδιά αυτοπεποίθηση και ευκαιρίες να κάνουν ερωτήσεις 

2. Αφήστε χρόνο για συζήτηση σε ζεύγη και ομάδες 

3. Χρησιμοποιήστε μια σειρά στρατηγικών ερωτήσεων 

4. Ρωτήστε τα παιδιά πώς αισθάνονται 

5. Κάντε ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εξής.  

❖ Τι πιστεύετε; 

❖ Γιατί το πιστεύετε αυτό; 

❖ Πώς το ξέρεις; 

❖ Έχετε κάποιο λόγο; 

❖ Μπορείτε να είστε σίγουρος; 

❖ Υπάρχει άλλος τρόπος; 

 

β) Μελέτη περίπτωσης. Η μελέτη περίπτωσης είναι μια παιδαγωγικά κονστρουκτιβιστική μέθοδος 

διδασκαλίας, με έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών για την αμφισβήτηση και την 

(ανα)κατασκευή των αντιλήψεών τους (Volpe, 2002). 

Οι μελέτες περιπτώσεων βοηθούν τους μαθητές να: 

❖ να αναπτύξουν τις αναλυτικές τους δεξιότητες 

❖ να θεμελιώσουν την κατανόηση  

❖ να επιλύσουν συγκεκριμένα ζητήματα 

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή της σε περιβάλλοντα τάξης - 

παράγοντες που θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας 

τεχνικής.   Οι εκπαιδευτές μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους περιπτώσεις ή να 
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βρουν περιπτώσεις που ήδη υπάρχουν. Τα παρακάτω είναι μερικά πράγματα που 

μπορούν να βοηθήσουν έναν εκπαιδευτή κατά τη δημιουργία μιας περίπτωσης: 

α) Τι θέλετε να μάθουν οι μαθητές από τη συζήτηση της υπόθεσης; 

β) Τι γνωρίζουν ήδη που αφορά την υπόθεση; 

  γ) Ποια είναι τα ζητήματα που μπορεί να τεθούν στη συζήτηση; 

δ) Πώς θα εισαχθεί η υπόθεση και η συζήτηση; 

ε) Ποια προετοιμασία αναμένεται από τους μαθητές; (Πρέπει να διαβάσουν την υπόθεση εκ των 

προτέρων; Να κάνουν έρευνα; Να γράψουν κάτι;) 

στ) Ποιες οδηγίες πρέπει να δώσετε στους μαθητές σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν και να 

επιτύχουν; 

ζ) Χρειάζεται να χωρίσετε τους μαθητές σε ομάδες ή θα συζητήσουν ως ολόκληρη τάξη; 

η) Θα χρησιμοποιήσετε παιχνίδια ρόλων ή διευκολυντές ή καταγραφείς; Αν ναι, πώς; 

θ) Ποιες είναι οι εισαγωγικές ερωτήσεις; 

ι) Πόσος χρόνος χρειάζεται για να συζητήσουν οι μαθητές την υπόθεση; 

κ) Ποιες έννοιες πρέπει να εφαρμοστούν/να εξαχθούν κατά τη διάρκεια της συζήτησης; 

  λ) Πώς θα αξιολογήσετε τους μαθητές; 

Ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος, ο διδάσκων μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να 

ακολουθήσουν μια συστηματική προσέγγιση στην ανάλυσή τους.  Για παράδειγμα, ο καθηγητής θα 

πρέπει να προετοιμάσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ανάλυση: 

❖ Ποιο είναι το θέμα; 

❖ Ποιος είναι ο στόχος της ανάλυσης; 

❖ Ποιο είναι το πλαίσιο του προβλήματος; 

❖ Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη; 

❖ Ποιες εναλλακτικές λύσεις είναι διαθέσιμες στον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων; 

❖ Τι θα συνιστούσατε  και γιατί; 

 

   5.2.6. Κατευθυντήριες γραμμές - ενότητα 6 

 

α) Ζωγραφίζοντας έναν μαθητή.  Η τεχνική αυτή αφορά επίσης μαθητές ηλικίας 7-12 ετών (ή 

μεγαλύτερους), καθώς οι έμφυλες παραδοχές, προσδοκίες και πρακτικές των εκπαιδευτικών 

μπορούν να τους επηρεάσουν σε πολλά επίπεδα, επηρεάζοντας τη στάση τους και περιορίζοντας 

τη συμμετοχή τους στην τάξη. Ωστόσο, μπορούν να γίνουν κάποιες προσαρμογές που αφορούν 

κυρίως τις περιγραφές των μαθητών, ώστε να είναι πιο κατανοητές στα παιδιά. 

Παράδειγμα περιγραφής 

Μαθητής 1: 

➢ Είναι καλός στο σχολείο και παίρνει καλούς βαθμούς. 

➢ Του αρέσει να διαβάζει για το σχολείο, κάνει τις ασκήσεις στο σπίτι, συμμετέχει στην τάξη. 

➢ Του αρέσει η γλώσσα, τα μαθηματικά και η τέχνη. 

➢ Δεν του αρέσουν τα σπορ. 

 

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή σε περιβάλλοντα τάξης - παράγοντες που  

θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής Αυτή η τεχνική 

περιλαμβάνει περιγραφές με τις οποίες οι μαθητές μπορούν να συσχετιστούν, καθώς και 

ζωγραφική, η οποία είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα και σημαντικό μέρος της καθημερινής 

σχολικής ζωής. Επιπλέον, η συζήτηση σχετικά με τις περιγραφές τους μπορεί να είναι πραγματικά 

παραγωγική καθώς μπορεί να θίξει τα ζητήματα των έμφυλων ρόλων και των στερεοτύπων 

ανεξάρτητα από το πόσο έμφυλες είναι. 
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Ωστόσο, η εφαρμογή σε περιβάλλοντα τάξης μπορεί να συνεπάγεται την πιθανότητα σύνδεσης 

των περιγραφών με τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία ή την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. 

Αυτό μπορεί να ακούγεται ριψοκίνδυνο, αλλά είναι επίσης μια απόδειξη ότι οι αντιλήψεις των 

μαθητών μπορούν να είναι στερεοτυπικές και μια μεγάλη ευκαιρία για συζήτηση τέτοιων 

φλεγόντων θεμάτων. 

β)Παιχνίδι ρόλων. Η τεχνική αυτή αφορά μαθητές ηλικίας 7-12 ετών (ή μεγαλύτερους), καθώς  

οι έμφυλες πρακτικές των εκπαιδευτικών έχουν άμεσο αντίκτυπο σε αυτά και μπορούν να 

επηρεάσουν τη στάση τους, τη συμμετοχή τους στην τάξη και τις μελλοντικές τους επιλογές. Οι 

μαθητές μπορούν να παίξουν ρόλους και στη συνέχεια να συζητήσουν για το πώς αισθάνθηκαν σε 

οποιαδήποτε κατάσταση.  

Εκτός από τις καταστάσεις που περιλαμβάνουν καθηγητές και μαθητές, οι μαθητές μπορούν να 

παίξουν ρόλους σε καταστάσεις που αφορούν μόνο μαθητές, οι οποίες μπορεί να είναι πιο 

εύστοχες γι' αυτούς. 

 

Παραδείγματα καταστάσεων παιχνιδιού ρόλων με μαθητές: 

➢ Ένα κορίτσι που δέχεται κριτική από τις συμμαθήτριές της επειδή έχει κακό γραφικό χαρακτήρα 

και ακατάστατες εργασίες. 

➢ Ένα αγόρι που πιστεύει ότι τα αγόρια είναι καλύτερα στα μαθηματικά από τα κορίτσια και δεν 

θέλει να συνεργαστεί με κορίτσια σε ομαδικές εργασίες μαθηματικών. 

• Αξιολόγηση του κινδύνου κατά την εφαρμογή του σε περιβάλλοντα τάξης - παράγοντες που 

θα αυξήσουν/μειώσουν την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας τεχνικής. Η εφαρμογή αυτής 

της τεχνικής σε περιβάλλοντα τάξης μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθώς πολλοί μαθητές δεν 

αισθάνονται άνετα στο παιχνίδι ρόλων και είναι επιφυλακτικοί απέναντί του. Επιπλέον, το παιχνίδι 

ρόλων μπορεί να μην ακολουθήσει το σχέδιο ή μπορεί να μην λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο για 

όλες τις ομάδες μαθητών. 

Ωστόσο, είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα που επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν ως 

ομάδα, να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους και να ανακαλύψουν πράγματα όχι μόνο για τους 

συμμαθητές τους αλλά και για τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό όμως, οι μαθητές να συμμετέχουν 

σε διαφορετικές καταστάσεις και ομάδες παιχνιδιού ρόλων, ώστε να εξασκηθούν και να 

εξοικειωθούν με αυτή την τεχνική 

 

   5.2. 7 . Κατευθυντήρια γραμμή - ενότητα 7 

 

α) Μελέτες περίπτωσης στην τάξη. Επιλέξτε μια περίπτωση. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες (Εγχειρίδιο Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα, 2005): τελειωμένες 

υποθέσεις που βασίζονται σε γεγονότα- αυτές είναι χρήσιμες για σκοπούς ανάλυσης- ημιτελείς 

υποθέσεις ανοικτού τύπου- όπου τα αποτελέσματα δεν είναι ακόμη σαφή, οπότε ο μαθητής πρέπει 

να προβλέψει, να κάνει προτάσεις και να βγάλει συμπεράσματα- φανταστικές υποθέσεις που 

γράφει ο εκπαιδευτικός- η δυσκολία έγκειται στη συγγραφή αυτών των υποθέσεων ώστε να 

αντικατοπτρίζουν μια κατάσταση του πραγματικού κόσμου- πρωτότυπα έγγραφα, όπως η χρήση 

άρθρων ειδήσεων, αναφορών, συνόλων δεδομένων, εθνογραφιών- μια ενδιαφέρουσα υπόθεση θα 

ήταν να παρέχει δύο πλευρές ενός σεναρίου. 

✓ Ξεκινήστε τη συζήτηση σκεπτόμενοι ερωτήσεις. Σκεφτείτε τρόπους για να ξεκινήσετε την  

συζήτηση, όπως η χρήση ενός υποθετικού παραδείγματος ή η αξιοποίηση των γνώσεων του υποβάθρου 

των μαθητών σας.  

✓ Προετοιμάστε τους μαθητές.   Θα πρέπει να ζητηθεί από τους μαθητές να σκεφτούν τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

• Ποιο είναι το πρόβλημα ή η απόφαση; 

• Ποιος είναι ο βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων; 
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• Ποιοι είναι οι άλλοι εμπλεκόμενοι; 

• Τι προκάλεσε το πρόβλημα; 

• Ποιες είναι κάποιες βασικές υποθέσεις ή στόχοι; 

• Ποια απόφαση πρέπει να ληφθεί; 

• Υπάρχουν εναλλακτικές απαντήσεις; 

✓ Καθορίστε τους βασικούς κανόνες με τους μαθητές.  Οι μαθητές πρέπει:  

• Να ακούσουν προσεκτικά τη συζήτηση, αλλά μην περιμένετε πολύ για να συμμετάσχουν. 

• Να  συνεργαστούν και ο σεβασμός πρέπει να είναι πάντα παρόν. 

• Να παρέχετε σχόλια, προτάσεις ή ερωτήσεις με προστιθέμενη αξία. Προσπαθήστε να σκέφτεστε τον 

στόχο της τάξης διατηρώντας τη συζήτηση προς την κατεύθυνση της εποικοδομητικής έρευνας και των 

λύσεων. 

β) Παιχνίδι (Gamification): Η προσθήκη ενός παιχνιδιού στο σχέδιο μαθήματος δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως λιγότερο πολύτιμη χρήση του χρόνου ή ως ο μόνος τρόπος για να κρατήσετε τους 

μαθητές απασχολημένους. Η συχνότητα των παιχνιδιών και ο τύπος των παιχνιδιών που 

δημιουργούνται εξαρτάται από την τάξη σας και τους καλύτερους τρόπους για να δεσμεύσετε τη 

συγκεκριμένη ομάδα μαθητών σας. 

Πριν από το παιχνίδι στην τάξη, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εξετάσουν 3 πτυχές: 

1. Κάντε εξάσκηση τον στόχο: Είναι σημαντικό να δίνετε έμφαση στην εξάσκηση του παιχνιδιού 

και όχι στη νίκη. Τα μικρότερα επιτεύγματα, όπως τα ένσημα και η δυνατότητα βελτίωσης ενός 

σκορ, μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση του κινήτρου για να συνεχίσουν αντί να 

εγκαταλείψουν αν δεν είναι επιτύχουν αμέσως. 

2.  Θέστε όρια: Βάλτε τους μαθητές να θέσουν στόχους για τον εαυτό τους και να παρακολουθούν 

τις επιτυχίες τους. Αυτό όχι μόνο τους κρατάει στο σωστό δρόμο, αλλά σας δίνει επίσης μια ιδέα 

για το πόσο κινητοποιημένοι είναι για να καταφέρουν να κατακτήσουν τις έννοιες του παιχνιδιού.  

3.  Εμφανίστε ορατή πρόοδο: Είτε πρόκειται για μια μπάρα που δείχνει το επίπεδο δεξιοτήτων τους 

είτε απλά πόσους πόντους έχουν κερδίσει. Η ύπαρξη αυτής της ορατής προόδου μπορεί να δώσει 

στους μαθητές ένα μικρό επιπλέον κίνητρο για την επίτευξη ενός στόχου ή την επίτευξη μιας 

συγκεκριμένης επιτυχίας στο παιχνίδι. 

Παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη: 

➢ Κουίζ στην τάξη: Kahoot. Το Kahoot σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα κουίζ πολλαπλών 

επιλογών μέσω μιας γρήγορης κοινοποίησης συνδέσμου ιστοτόπου. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές 

να χρησιμοποιούν τα τηλέφωνά τους με παραγωγικό τρόπο, συμμετέχοντας στην επιλογή ή την 

πληκτρολόγηση των απαντήσεών τους σε κουίζ μέσα στην τάξη σε πραγματικό χρόνο. Το Kahoot 

είναι ένα από τα πιο απλά και διαδραστικά παραδείγματα που κινητοποιεί τους ανθρώπους στην 

τάξη. 

➢ Εφαρμογές Google: Google's Read Along. Ένα άλλο παιχνίδι μάθησης που βασίζεται σε εφαρμογές 

είναι το "Read Along" της Google. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη φωνητική τεχνολογία της Google 

για να ενθαρρύνει τα παιδιά να διαβάζουν και να παρακολουθούν ιστορίες. Έχει εξαιρετικές 

κριτικές και χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο. Το μόνο μειονέκτημα προς το παρόν είναι ότι είναι 

συμβατό μόνο με Android.  

➢ Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης: Archy Learning. Το Archy Learning είναι μια απλή 

παιχνιδοποιημένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποκόψουν 

και να επικολλήσουν συνδέσμους του YouTube και σημειώσεις της τάξης σε ένα μονοπάτι 

μάθησης. Εκεί που γίνεται πραγματικά διασκεδαστικό είναι με την προσθήκη στρατηγικής 

παιχνιδιού με τη μορφή κουίζ της τάξης, εκπαιδευτικών βιντεοπαιχνιδιών, εξετάσεων με μικτά 

μέσα και απονεμόμενων πιστοποιητικών μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για μια 

ολοκληρωμένη εμπειρία μάθησης μέσω παιχνιδιού. 

➢ Παιχνίδια υπολογιστών: Minecraft - Education Edition. Αυτό το παιχνίδι διδάσκει στους μαθητές 

πώς να κωδικοποιούν μέσω μιας από τις πιο δημοφιλείς μορφές παιχνιδιών στον κόσμο. Αν είστε 
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δάσκαλος, γνωρίζετε ήδη ότι πολλοί μαθητές σας αγαπούν αυτό το παιχνίδι και τους μηχανισμούς 

παιχνιδιού που το συνοδεύουν. 
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