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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί προϊόν µιας προσπάθειας αρκετών ετών που είχε ως 

στόχο την εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των φύλων. ∆ιαµορφώθηκε 

στο πλαίσιο µιας σειράς ερευνών δράσης µε εκπαιδευτικούς της ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και είναι µέρος της µεθόδου ευαισθητοποίησης και επιµόρφωσης εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών µε τίτλο «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Για τις ανάγκες της 

µεθόδου αυτής διαµορφώθηκαν µεθοδολογικά εργαλεία που θα επέτρεπαν στα 

δευτεροβάθµια σχολεία και τους εκπαιδευτικούς τους να διερευνούν τον παράγοντα 

φύλο στο σχολείο και το περιεχόµενο και την ανάπτυξη των ταυτοτήτων φύλου στην 

εφηβική ηλικία στο σχολικό και οικογενειακό πλαίσιο. Η τελική διαµόρφωση και 

συγκρότηση του εγχειριδίου έγινε στο πλαίσιο του Προγράµµατος του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

(Κατηγορία Πράξεων 4.1.1α) «Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά 

Προγράµµατα για την Ισότητα των Φύλων» µε φορέα υλοποίησης το Κέντρο Ερευνών 

σε Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

Το εγχειρίδιο απευθύνεται λοιπόν κατ’ αρχάς στους εκπαιδευτικούς της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που επιθυµούν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο µε 

τον οποίο µεγαλώνουν σήµερα τα αγόρια και τα κορίτσια και αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα µιας ενδιαφέρουσας πρότασης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέµατα 

ταυτότητας και σχέσεων των φύλων. Από την άλλη, καθώς περιέχει ερευνητικά 

εργαλεία που έχουν ελεγχθεί ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους µέσα από 

την επανειληµµένη εφαρµογή τους, µπορεί, ταυτόχρονα, να γίνει χρήσιµο εργαλείο στα 

χέρια επιστηµόνων και ερευνητών/-τριών Ψυχολόγων, Παιδαγωγών και 

Κοινωνιολόγων, φοιτητών/-τριών Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής και όλων όσοι/-ες 

ενδιαφέρονται για τις ταυτότητες φύλου στην εφηβική ηλικία και για τη µελέτη του 

παράγοντα φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς που πήραν 

κατά καιρούς µέρος στα προγράµµατα επιµόρφωσης, στο πλαίσιο των οποίων 

διαµορφώθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία του τόµου αυτού, και ιδιαίτερα τα µέλη της 

οµάδας που συµµετείχε πιλοτικά στο Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ «Ευαισθητοποίηση 

Εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά Προγράµµατα για την Ισότητα των Φύλων» κατά το 

σχολικό έτος 2002-03 στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς την πολύτιµη παρουσία τους και την 

εθελοντική τους συµµετοχή δεν θα ήταν δυνατή η διαµόρφωση του τόµου αυτού. 

Τέλος, ευχαριστίες ανήκουν και στις/στους επιµορφώτριες/-τές του ΚΕΘΙ, τόσο 

γιατί, στο πλαίσιο του σχετικού προγράµµατος και χρησιµοποιώντας το υπάρχον υλικό 

συνέβαλαν στην τελειοποίησή του µε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους, όσο και γιατί 

εµπλούτισαν τον τόµο µε νέες ιδέες. Ελπίζουµε, µε τη γόνιµη συνεργασία µαζί τους, να 

είµαστε σε θέση να βελτιώνουµε διαρκώς το εγχειρίδιο αυτό.  
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1. Ταυτότητες φύλου στην εφηβεία και η φεµινιστική προσέγγιση 

Στη βιβλιογραφία που ασχολείται µε τη µελέτη του παράγοντα φύλο η έρευνα για 

τις ταυτότητες του φύλου στην εφηβική ηλικία αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία 

κατά τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για µια θεµατική που έρχεται να συµπληρώσει την 

ήδη υπάρχουσα φεµινιστική έρευνα για την ανάπτυξη, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, 

κοινωνική θέση και ρόλο των κοριτσιών και των γυναικών γενικότερα, συνδυάζοντας 

ερωτήµατα, θέσεις και προοπτικές αυτής της τελευταίας µε τον προβληµατισµό για τις 

ανδρικές ταυτότητες που αναπτύχθηκε πρόσφατα. 

Όπως είναι γνωστό, η φεµινιστική έρευνα, που ασχολήθηκε µε τις σχέσεις των 

φύλων κατά τα τελευταία είκοσι πέντε (25) χρόνια, είχε, και εξακολουθεί να έχει τις 

γυναίκες και τα κορίτσια στο κέντρο του ενδιαφέροντός της. Οι πρώτες, κλασσικές 

θεωρητικές οπτικές, µάλιστα, θεωρούσαν την πατριαρχία και την ανδρική κυριαρχία ως 

τους κυριότερους λόγους της γυναικείας καταπίεσης, αντιµετωπίζοντας τους άνδρες ως 

µια ενιαία κατηγορία που µπορούσε να προσδιορισθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. 

Πρόσφατα, όµως, αυτού του είδους οι απόψεις αντιµετωπίζονται κριτικά από 

όσους και όσες ασχολούνται µε τη φεµινιστική έρευνα και την έρευνα των κοινωνικών 

επιστηµών γενικότερα. Επικρατεί η άποψη πλέον ότι οι σχέσεις των φύλων είναι 

εξαιρετικά σύνθετες, για να θεωρείται ότι εξαρτώνται µόνο από ένα παράγοντα και 

υποστηρίζεται ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόµενο µε ιστορικές και 

κοινωνικές προεκτάσεις, που βιώνεται µε διαφορετικό τρόπο από διαφορετικές οµάδες 

ανδρών και γυναικών και που θα έπρεπε να µελετηθεί ως τέτοιο (Walby 1986˙ Wolpe 

1988˙ Griffin 1993˙ Connell 1991 & 1995˙ Hearn 1992˙ Mac an Ghail 1996). 

Στο πλαίσιο αυτής της νέας προσέγγισης βρήκε πρόσφορο έδαφος η έρευνα για 

τις ταυτότητες φύλου. Η µελέτη των ανδρικών ταυτοτήτων ήρθε να προστεθεί στην 

ήδη υπάρχουσα έρευνα για τη θηλυκότητα. Ειδικότερα, η επικέντρωση στην εφηβική 

ηλικία θεωρήθηκε ως ανάγκη κεντρικής σηµασίας, καθώς µπορεί να δώσει απαντήσεις 

σε µια σειρά από προβληµατισµούς που ξεκινούν από τις σχολικές επιδόσεις και 

φθάνουν στις επιλογές ζωής ως στοιχείων που εξαρτώνται άµεσα από τις ταυτότητες 

φύλου. 

Για τη φεµινιστική έρευνα, βέβαια, η µελέτη των αγοριών δεν είναι καινούργιο 

θέµα. Επί δυο περίπου δεκαετίες, και στο πλαίσιο της διερεύνησης των κοριτσιών 

εφήβων, πολύ συχνά ο προβληµατισµός συµπεριέλαβε και τις ανδρικές ταυτότητες, το 

περιεχόµενο και τους τρόπους µε τους οποίους αυτές διαµορφώνονται (Skelton 1996˙ 

Mac and Ghail 1996). Η νεότερη τάση, όµως, δεν αρκείται σε µια τέτοια περιθωριακή 

αντιµετώπιση, καθώς γίνεται φανερό ότι υπάρχουν παράλληλοι, αλλά όχι κοινοί νόµοι 

που διέπουν τη διαµόρφωση των ανδρικών και των γυναικείων ταυτοτήτων. 
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 Πώς αντιµετωπίζουν οι φεµινίστριες συγγραφείς αυτού του είδους την έρευνα, η 

οποία, ανάµεσα στα άλλα, αµφισβητεί τα ευρήµατά τους για τις διακρίσεις εις βάρος 

των κοριτσιών στην εκπαίδευση και προσπαθεί, µερικές φορές, να παρουσιάσει τα 

αγόρια ως θύµατα του εκπαιδευτικού συστήµατος; Σύµφωνα µε τη Ramazanoglu 

(1992), οι φεµινίστριες πρέπει να καλωσορίσουν την έρευνα για τις ανδρικές 

ταυτότητες και ταυτόχρονα να διατηρήσουν την κριτική τους στάση απέναντι στην 

έρευνα που έχει επίκεντρο τους άνδρες ως κοινωνικό φύλο, για να εξασφαλίσουν ότι 

δεν θα χαθεί όλη η γνώση που συγκεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της 

φεµινιστικής έρευνας. Πράγµατι, τις δυο τελευταίες δεκαετίες εκπονήθηκε ένας 

σηµαντικός αριθµός ερευνών µε θέµα τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση, και 

αναπτύχθηκαν στρατηγικές παρέµβασης µε στόχο τη µείωση των στερεοτύπων για τα 

φύλα και την προώθηση της ισότητας στις σχολικές τάξεις. Είναι φανερό ότι η ισότητα 

των φύλων αποτελεί πλέον µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ότι στις 

περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες τα κορίτσια έχουν ιδιαίτερα καλές ακαδηµαϊκές 

επιδόσεις. Παρά το γεγονός, όµως, ότι οι γυναίκες αλλάζουν, η ποιότητα της 

προσωπικής τους ζωής και η κοινωνική τους θέση δεν βελτιώνονται µε τον ίδιο τρόπο. 

Όπως υποστηρίζει η Kenway (1996), οι συνθήκες ζωής των κοριτσιών και των 

γυναικών δεν θα γίνουν καλύτερες, αν δεν αλλάξουν οι άνδρες και τα αγόρια. Για το 

λόγο αυτό, στόχος της φεµινιστικής έρευνας είναι να προωθήσει αλλαγές στην 

εκπαίδευση, που θα επηρεάσουν τις ανδρικές ταυτότητες. 

Τα δυο φύλα πρέπει να ζήσουν µαζί ήρεµα και αρµονικά, και στο πλαίσιο σχέσεων 

που χαρακτηρίζονται από αµοιβαίο σεβασµό. Με βάση τη λογική αυτή, ιδιαίτερη αξία 

έχει το εκπαιδευτικό αυτό σύστηµα το οποίο αµφισβητεί τους περιορισµένους ρόλους 

των φύλων, τις παραδοσιακές ταυτότητες φύλου και τις παραδοσιακές ανδρικές 

ταυτότητες, προωθώντας, από την άλλη, τον επαναπροσδιορισµό των σχέσεων των 

φύλων. 

Με βάση την οπτική αυτή, η φεµινιστική έρευνα, χρησιµοποιώντας την 

προηγούµενη γνώση και εµπειρία θα πρέπει να επιχειρήσει την προώθηση µεθόδων και 

πρακτικών στην εκπαίδευση οι οποίες θα επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση της 

ανδρικής και της γυναικείας εµπειρίας στο σχολεία και θα διαµορφώσουν τον τρόπο µε 

τον οποίο τα αγόρια αντιλαµβάνονται τις σχέσεις των φύλων. Η µεθοδολογία της 

έρευνας δράσης, σε συνδυασµό µε την κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 

αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιµα εργαλεία για το σκοπό αυτό. 
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 2. Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού  

Αποτελεί σήµερα κοινό τόπο ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους τοµείς στο 

πλαίσιο των οποίων είναι δυνατόν να διαµορφωθούν οι τάσεις για την προώθηση της 

ισότητας ανδρών και γυναικών στο πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Γνωρίζουµε, εξάλλου, ότι πολλές προσπάθειες έχουν γίνει στην Ευρώπη κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι γεγονός, όµως, ότι η πολιτική 

των ίσων ευκαιριών, όπου στόχευε σε µεταρρυθµιστικές προσπάθειες που αφορούσαν 

αποκλειστικά το περιεχόµενο του προγράµµατος διδασκαλίας, δεν είχε τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, καθώς οι όποιες παρεµβάσεις εξαρτώνταν και οι ίδιες από το επίπεδο 

γνώσεων και ευαισθησίας των εκπαιδευτικών. 

Έτσι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί το ευαίσθητο σηµείο στο οποίο θα 

στοχεύουν τα µελλοντικά προγράµµατα ισότητας. Αυτό που έχει γίνει σαφές είναι ότι η 

προώθηση του εκδηµοκρατισµού των εκπαιδευτικών συστηµάτων εξαρτάται από τον 

εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που αποτελεί πλέον το κλειδί για 

τις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες τις οποίες προωθούν οι δηµοκρατικές κοινωνίες της 

Ευρώπης για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών. Υπάρχει, µάλιστα, ήδη µια πλούσια 

βιβλιογραφία γύρω από την προβληµατική που αφορά την προσέγγιση θεµάτων 

σχετικών µε το φύλο στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Menter 1989˙ Crozier & 

Menter 1993˙ Coffrey & Acker 1991˙ Sikes 1991˙, Skelton 1989). 

Είναι γεγονός ότι ο τεχνοκράτης εκπαιδευτικός, ή ο µοναχικός, 

προβληµατιζόµενος δάσκαλος πολύ λίγα έχουν να προσφέρουν στο πλαίσιο των 

πολύπλοκων αλλαγών που συµβαίνουν στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Τα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήµατα απαιτούν έναν επαγγελµατία εκπαιδευτικό, ένα 

εκπαιδευτικό δυναµικό, κατάλληλα προετοιµασµένο να αναλάβει δηµοκρατικές 

µεθόδους διδασκαλίας και εξοπλισµένο µε ικανές γνώσεις και εµπειρίες, ώστε να µπορεί 

να προωθεί τις δηµοκρατικές αξίες (Arnot 1995). 

Η υπάρχουσα ως τώρα έρευνα για τους εκπαιδευτικούς και το φύλο στην 

εκπαίδευση, καθώς και οι πρακτικές που εφαρµόσθηκαν, στηρίχθηκαν κυρίως στην 

αντίληψη ότι είναι δυνατή µια µεταβίβαση ανάµεσα στις στάσεις και τη συµπεριφορά. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, θεωρήθηκε ότι θα αρκούσε να αλλάξουν οι παραδοσιακές 

στάσεις για τα φύλα και να αντικατασταθούν µε άλλες πιο προοδευτικές, για να 

επιτευχθεί η συµπεριφορά η οποία θα οδηγούσε στην ίση µεταχείριση των αγοριών και 

των κοριτσιών στο σχολείο, µια άποψη που δεν επαληθεύθηκε πάντοτε (Evans 1988). 

Έτσι πολύ συχνά, η έρευνα για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση ασχολήθηκε 

µε την καταµέτρηση της διαµόρφωσης των στάσεων, και την περιγραφή των 

παραδοσιακών µορφών συµπεριφοράς, και των διαφορών της προσωπικότητας, των 

ενδιαφερόντων και των επιλογών. Αυτού του τύπου η έρευνα δίνει αρκετές 
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 πληροφορίες για τις στρατηγικές που επιλέγουν όσοι επηρεάζονται από τις 

διαφορές ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες (δηλαδή οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και 

οι ίδιες οι µαθήτριες και οι µαθητές), λίγα πράγµατα όµως έχει να πει για τον τρόπο µε 

τον οποίο οι ίδιοι κατανοούν τον κοινωνικό καταµερισµό των φύλων. Στην 

πραγµατικότητα, αυτό το οποίο δεν γνωρίζουµε ακόµη είναι ο βαθµός στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί έχουν επίγνωση της θέσης που κατέχουν οι άνδρες και οι γυναίκες στις 

σύγχρονες κοινωνίες, των αλλαγών που συµβαίνουν κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις 

σχέσεις των φύλων και του τρόπου µε τον οποίο τα θέµατα αυτά επηρεάζουν το χώρο 

της εκπαίδευσης.  
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3. Το µοντέλο επιµόρφωσης «ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής» και η έρευνα 
δράσης στο σχολείο 

 

Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής 

Υπάρχει σήµερα µια όλο και αυξανόµενη βιβλιογραφία για την ανάπτυξη 

προγραµµάτων επιµόρφωσης εκπαιδευτικών µε θέµα το φύλο, τα οποία χρησιµοποιούν 

τους εκπαιδευτικούς ως ερευνητές στα ίδια τα σχολεία τους και την έρευνα δράσης. 

Στις επισκοπήσεις αυτές παρουσιάζονται οι διάφορες προσπάθειες µε τα πλεονεκτήµατα 

και τα µειονεκτήµατά τους, καθώς και τα όρια των διαφόρων προσεγγίσεων (Millman 

1987˙ Millman & Weiler 1985˙ Taylor 1985) 

Το συγκεκριµένο µοντέλο επιµόρφωσης, που είναι γνωστό στη βιβλιογραφία µε 

τον τίτλο «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής», ξεφεύγει από την παραδοσιακή µέθοδο 

παροχής γνώσεων, νέων στοιχείων της βιβλιογραφίας και καινούργιων πρακτικών 

στους επιµορφωνόµενους εκπαιδευτικούς και δίνει έµφαση στην προσωπική τους 

εµπλοκή στον προβληµατισµό της θεµατικής στην οποία καλούνται να επιµορφωθούν. 

Έτσι, αντί του κλασικού µοντέλου διοργάνωσης σεµιναρίων, όπου ο επιµορφωτής ή η 

επιµορφώτρια, µε την ιδιότητα, και πολλές φορές την αυθεντία του ακαδηµαϊκού 

δασκάλου, παρέχει την καινούργια γνώση, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς να βάλουν 

σε εφαρµογή τις προσωπικές τους πρακτικές προσέγγισης των µαθητών και µαθητριών 

και να διερευνήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες την πραγµατικότητα για τις σχέσεις των φύλων 

που ισχύει στα σχολεία τους. 

Τρεις βασικές αρχές εντοπίζονται στη µέθοδο επιµόρφωσης που χρησιµοποιεί την 

προσέγγιση αυτή. Πρώτον, αυτό που προκύπτει από τέτοια προγράµµατα είναι η έντονη 

πολιτική συµβολή µε στόχο την προώθηση αλλαγών. ∆εύτερον, µε την προσέγγιση 

αυτή προωθείται ένα «δηµοκρατικό» πρότυπο αλλαγών που εµπλέκει τους εν ενεργεία 

εκπαιδευτικούς ως «εσωτερικούς µεταρρυθµιστές» Weiner & Arnot 1987). Τρίτον, 

επιχειρείται ένας συνδυασµός της θεωρίας µε την πράξη. 

Στην πραγµατικότητα, έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες µε στόχο να 

προσεγγίσουν οι εκπαιδευτικοί τα πορίσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας για το φύλο. Η 

πιο συνηθισµένη στρατηγική υπήρξε η ανάθεση µαθηµάτων επιµόρφωσης σε 

πανεπιστηµιακούς, για να παρέχεται µε τον τρόπο αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο. Και 

για τους πανεπιστηµιακούς και για τους εκπαιδευτικούς η διαδικασία µπορεί να 

αποδειχθεί απογοητευτική και σπάνια είναι παραγωγική. Όπως τονίζεται επανειληµµένα, 

αν στόχος µας είναι η αλλαγή, τότε ο διάλογος πρέπει να είναι διεξοδικότερος (Arnot 

1993). 
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 Έτσι έγιναν προσπάθειες να αναπτυχθούν νέες µορφές συνεργασίας ανάµεσα σε 

ακαδηµαϊκούς δασκάλους και εκπαιδευτικούς, οι οποίες συνάντησαν διάφορα 

προβλήµατα και δυσκολίες (Kelly 1985˙ Payne et al 1984˙ Chisholm & Holland 1987). 

Το πρόγραµµα «Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής», έτσι όπως περιγράφεται από τις 

Adams & Arnot (1986), προσπάθησε να παρακάµψει τις δυσκολίες και να βρει λύσεις 

στα κυριότερα προβλήµατα. Στόχος του σχετικού σεµιναρίου ήταν να προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς ένα διαφορετικό είδος εµπειρίας, που θα καταργούσε τις ιεραρχίες και 

θα αναδιοργάνωνε τις σχέσεις που διαµορφώνονται στην εκπαίδευση. Έτσι έγινε µια 

προσπάθεια να εφαρµοσθούν τα πορίσµατα της ακαδηµαϊκής έρευνας µε µη απειλητικό 

τρόπο, µε τρόπο δηλαδή που θα εξασφάλιζε ταυτόχρονα και την εµπειρία των ίδιων 

των εκπαιδευτικών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα αποκτούσαν εµπιστοσύνη στην ίδια τους 

την ικανότητα να κατανοούν, να αντιλαµβάνονται, να διερευνούν και να αναπτύσσουν 

στρατηγικές για µεταρρυθµίσεις στον τοµέα του φύλου (Arnot 1993). 

Tα αποτελέσµατα του σεµιναρίου αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όπως 

διαπίστωσαν οι διοργανώτριές του, καθώς φάνηκε ότι συνδύασαν την επιθυµία 

ενσωµάτωσης θεµάτων που αφορούσαν την ισότητα των φύλων, µια αυξανόµενη 

αυτογνωσία των εκπαιδευτικών σε σχέση µε προσωπικές διδακτικές πρακτικές, 

συνειδητοποίηση των προσωπικών επαγγελµατικών διαστάσεων των αντισεξιστικών 

προσπαθειών καθώς και µια κριτική ανάλυση του ρόλου του σχολείου στην κοινωνία.  

Πρόκειται στην πραγµατικότητα για ένα µοντέλο επιµόρφωσης, που παρουσιάζει 

τα εξής πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες παρόµοιες προσπάθειες: 

• Καταργεί τα στεγανά ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη, ανάµεσα στις γενικεύσεις 

που βασίζονται στις παραδοσιακές µορφές της ακαδηµαϊκής εργασίας και την 

εξειδικευµένη εµπειρία των εκπαιδευτικών. 

• Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να διαµορφώσουν προσωπική άποψη τόσο για τη 

διάκριση των φύλων στο σχολείο τους όσο και για τον τρόπο µε τον οποίο 

διαµορφώνονται οι σχέσεις των φύλων. Αυτό τους/τις καθιστά ικανότερους/-ες να 

προσεγγίσουν αποτελεσµατικά τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια της τάξης τους 

και να βοηθήσουν το ένα φύλο να έλθει πιο κοντά στο άλλο. 

• Τέλος η προσέγγιση αυτή προωθεί ένα δηµοκρατικό πρότυπο αλλαγών που 

εµπλέκει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς ως εσωτερικούς µεταρρυθµιστές στα ίδια 

τα σχολεία τους. 

Το συγκεκριµένο µοντέλο µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλες τις µορφές εκπαίδευσης-

επιµόρφωσης εκπαιδευτικών, τόσο σε θέµατα ευαισθητοποίησης όσο και σε άλλους 

τοµείς της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Το συγκεκριµένο 

εγχειρίδιο αποτελεί µια πρόταση επιµόρφωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών 



11

 σε θέµατα ισότητας και σχέσεων των φύλων στο σχολείο. Κεντρικός στόχος του 

είναι η προσπάθεια αποτελεσµατικής εκπαίδευσης εν ενεργεία εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιων σχολείων σε θέµατα σχέσεων των φύλων, έτσι ώστε να µπορούν να 

εντοπίζουν την ανισότητα, τη διάκριση και τα στερεότυπα, όπου τα συναντούν στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και να αναπτύξουν και να εκφέρουν ένα επιστηµονικό λόγο για 

την ισότητα ανάµεσα στα φύλα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, για την εφαρµογή αυτού του µοντέλου, 

αποτελεί η κατανόηση των αρχών και µεθόδων της έρευνας δράσης, µιας ερευνητικής 

µεθοδολογίας που κερδίζει έδαφος στο χώρο της παιδαγωγικής έρευνας. 

 

Η έρευνα δράσης στη σχολική τάξη 

Η έρευνα δράσης έχει ως στόχο τη βελτίωση των πρακτικών που ήδη 

χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία και επίσης αποσκοπεί στην εµπλοκή 

όλων εκείνων των µελών που επηρεάζονται από τη δράση-παρέµβαση σε όλες τις 

φάσεις ενός ερευνητικού προγράµµατος (Cohen & Manion, 1997). Πιο συγκεκριµένα, οι 

σκοποί της έρευνας δράσης στο σχολείο και στην τάξη είναι η βελτίωση της 

εκπαιδευτικής πράξης και η προώθηση αλλαγών στο περιβάλλον ή στο πλαίσιο στο 

οποίο πραγµατοποιείται η εκπαιδευτική πράξη. 

Όπως υποστηρίζει ο W.F. Whyte (1991), η έρευνα δράσης στέκεται κριτικά 

απέναντι στα προβλήµατα, είναι προσανατολισµένη προς τη δράση και ενισχύει τη 

συµµετοχή και τη συνεργασία των εµπλεκόµενων µελών. Κατά συνέπεια, τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν από την έρευνα δράσης οδηγούν σε άµεση βελτίωση 

και αλλαγή της ισχύουσας πρακτικής κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας και όχι 

µετά από την έρευνα όπως συµβαίνει συνήθως. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να πούµε ότι στην παραδοσιακή έρευνα ενισχύεται ο 

διαχωρισµός ανάµεσα στην εκπαιδευτική θεωρία και την εκπαιδευτική πράξη, 

δεδοµένου ότι η θεωρία και η δράση θεωρούνται ως ξεχωριστές δραστηριότητες, οι 

οποίες έχουν ξεχωριστή ιδεολογία και τρόπο λειτουργίας. Στην έρευνα δράσης δεν 

ισχύει αυτός ο διαχωρισµός. Έτσι, ο ερευνητής δεν έχει το ρόλο του εξωτερικού 

εµπειρογνώµονα ο οποίος χρησιµοποιεί τους/τις εκπαιδευτικούς ή τους/τις µαθητές/-

τριες ως «υποκείµενα». Συµµετέχει ως συνεργάτης µαζί µε τους ανθρώπους οι οποίοι 

ενδιαφέρονται για τη βελτίωση του υπάρχοντος προβλήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, 

ενισχύεται η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευτικών τόσο στην ερευνητική 

διαδικασία όσο και στη λήψη των αποφάσεων των σχετικών µε τη δράση-παρέµβαση 

που θα ακολουθηθεί (Cohen & Manion, 1997). 
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 Συνοψίζοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο κεντρικός στόχος κάθε έρευνας 

δράσης είναι διττός: από τη µια επιχειρεί να κατανοήσει τις διαστάσεις ενός 

προβλήµατος και από την άλλη συµβάλλει στη λύση του προβλήµατος αυτού. 

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον κυρίως στην εκπαιδευτική διαδικασία και λιγότερο στην 

πειραµατική χειραγώγηση και απαιτεί την εµπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων 

παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Chisholm & Holland 1987). 

H φεµινιστική προσέγγιση χρησιµοποίησε την έρευνα δράσης µε στόχο την 

προώθηση των αρχών της Ισότητας στα σχολεία. Η αντίληψη ότι η εκπαίδευση, εξαιτίας 

της δοµής, της οργάνωσης και γενικά της διασύνδεσής της µε τις κοινωνικές σχέσεις 

δύναµης και εξουσίας, έχει τη δυνατότητα να παράγει και να αναπαράγει πατριαρχικές 

σχέσεις των φύλων, υπήρξε κεντρική ιδέα στις φεµινιστικές αναλύσεις για τον 

παράγοντα φύλο στο σχολείο. Μερικές φεµινίστριες επιστήµονες, όµως, µπόρεσαν να 

εντοπίσουν δυναµικές δυνατότητες αλλαγής στη δοµή της εκπαίδευσης και 

προσπάθησαν να εκπονήσουν έρευνες δράσης οι οποίες στηρίχθηκαν στην ιδέα ότι το 

σχολείο είναι το λίκνο του σεξισµού, και στην ελπίδα για αλλαγή. Αυτού του είδους η 

έρευνα είχε ως στόχο τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής εµπειρίας των κοριτσιών και 

των γυναικών γενικά, παρεµβαίνοντας στην εκπαιδευτική διαδικασία (Holland 1993). 

Επηρεάσθηκε, δε, από τη φεµινιστική κριτική στις κοινωνικές επιστήµες. Οι ερευνήτριες 

προσπάθησαν «να αποµυθοποιήσουν και να κάνουν πιο δηµοκρατική την ερευνητική 

διαδικασία, να προσεγγίσουν τα υποκείµενα της έρευνας και την ίδια τη συνθήκη µε 

τρόπους που δεν οδηγούσαν στην εκµετάλλευση, να χρησιµοποιήσουν νέους τρόπους 

αξιολόγησης και να κάνουν σαφή την πολιτική αποδοχή εκ µέρους τους της 

φεµινιστικής οπτικής και της αρχής των θετικών διακρίσεων υπέρ των κοριτσιών» 

(Holland & Chisholm 1987). 

Tα ερευνητικά εργαλεία που προτείνουµε πιο κάτω προσπαθούν να καλύψουν τις 

παραπάνω προϋποθέσεις, φιλοδοξώντας να συµβάλουν στην προώθηση της έρευνας 

δράσης στην ελληνική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και στην καλύτερη κατανόηση της 

διαµόρφωσης των ταυτοτήτων του φύλου κατά την εφηβική ηλικία. 
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 4. Οι θεµατικές του εγχειριδίου 

Οι θεµατικοί άξονες του εγχειριδίου προέκυψαν από τους στόχους του 

ερευνητικού προγράµµατος, στο πλαίσιο του οποίου και εκπονήθηκε. Στον πίνακα 1 

µπορεί να δει κανείς τους άξονες και τα επιµέρους θέµατα, τα οποία προτείνονται προς 

διερεύνηση στις σχολικές τάξεις. 

Πίνακας1: Θεµατικοί άξονες της έρευνας 

Άξονες διερεύνησης 

 

Θεµατικές και αντικείµενα διερεύνησης 

Σχολείο, επιδόσεις και 
επιλογές 

 

1.  Εκπαιδευτικές προτιµήσεις και επιλογές 
2.  Επιδόσεις 
3.  Επαγγελµατικό µέλλον/ προοπτικές ζωής 
4.  Αναπαραστάσεις της επιτυχίας 

Οικογενειακή ζωή και 
φροντίδα 

 

1.  Γάµος και ροµαντισµός 
2.  Εµπειρίες από την οικογένεια 
3.  Κοινωνικές αναπαραστάσεις της Πατρότητας,  
Ηθικοί κανόνες, συµπεριφορές και φροντίδα 

4.  Αναπαραστάσεις της οικογενειακής ζωής 

Η ανδρική και η 
γυναικεία εµπειρία 

 

1.  Πώς µεγαλώνει ένα αγόρι/ ένα κορίτσι (έµφαση στην 
ιδιωτική και δηµόσια σφαίρα, πιέσεις που βιώνουν οι 
έφηβοι) 

• ναρκωτικά 
• το µοντέλο του παραδοσιακού άνδρα, ο άνδρας 
κουβαλητής 

• η πίεση της επιτυχίας 
2.  Η χρήση της γλώσσας 

3.  Επιθετικότητα (φυσική-λεκτική) / το αντίθετο της 
επιθετικότητας 

4.  Σεξουαλικότητα : 
• πώς βιώνεται η σεξουαλικότητα 
• το πρότυπο του αντίθετου φύλου  
• περιγράφοντας το µελλοντικό σύντροφο 

Οι σχέσεις των φύλων 

 

1.  Η κουλτούρα της σχολικής τάξης 

2.  Φιλίες:  
• τι σηµαίνει η φιλία για τα αγόρια και τα κορίτσια; 
• πού συναντούν τους φίλους τους; 
• φιλίες ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου 

3.  Γυναίκες και εξουσία 
• τι σκέφτονται τα αγόρια για τις γυναίκες; 
• για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία; 
• αναπαραστάσεις γυναικών 
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Τα εργαλεία 

Πρόκειται για µια σειρά από ερευνητικά εργαλεία τα οποία καλύπτουν κάποιους 

συγκεκριµένους στόχους το κάθε ένα και οδηγούν στη συλλογή ποσοτικών ή ποιοτικών 

δεδοµένων κάθε φορά. Έτσι, το εγχειρίδιο περιλαµβάνει  

α) Γραπτά, ηµιδοµηµένα ερωτηµατολόγια. 

β) Ερωτηµατολόγια µε ανοιχτές ερωτήσεις. 

γ) Γραπτές δραστηριότητες, όπως θέµατα για εκθέσεις ιδεών ή τη συγγραφή άλλων 

κειµένων. 

δ) Ερωτηµατολόγια για συνεντεύξεις και συζητήσεις σε οµάδες εστίασης. 

Έγινε προσπάθεια να συµπεριληφθεί ένας συνδυασµός εργαλείων σε κάθε 

ενότητα, έτσι ώστε να καλύπτεται η θεµατική της από περισσότερες πλευρές. Οι 

µέθοδοι ανάλυσης που προτείνονται έχουν σχέση µε τον τύπο των δεδοµένων που 

συγκεντρώνονται κάθε φορά. Έτσι, στα ποσοτικά δεδοµένα προτείνεται ο υπολογισµός 

ποσοστών, ενώ τα ποιοτικά δεδοµένα πρέπει να προσεγγισθούν, κυρίως, µε τη µέθοδο 

ανάλυσης περιεχοµένου. Οι προτάσεις αυτές, βέβαια, είναι ιδιαίτερα απλές και αφορούν 

τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εργαλεία θα χρησιµοποιηθούν από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι τα δεδοµένα που θα συγκεντρωθούν µε 

τις µεθόδους που προτείνονται, δεν µπορούν να υποστούν πιο πολύπλοκες στατιστικές 

ή ποιοτικές αναλύσεις, ανάλογα µε το είδος τους (π.χ.. στατιστικές αναλύσεις 

διακύµανσης, αναλύσεις µε άλλα στατιστικά τεστ, ανάλυση λόγου κλπ). 
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 5. Χρησιµοποιώντας το εγχειρίδιο στη σχολική τάξη 

Το εγχειρίδιο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε δυο τρόπους: 

5.1 Ως υλικό επιµόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέµατα φύλου  

Στο πλαίσιο της µεθόδου «Ο Εκπαιδευτικός ως ερευνητής» το εγχειρίδιο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως εξής: 

• Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να επιµορφωθούν συζητούν τη θεµατική και τον 
προβληµατισµό της διερεύνησης κατά την πρώτη συνάντηση. Παρουσιάζονται οι 

άξονες διερεύνησης και οι στόχοι και προτείνεται σχετική βιβλιογραφία.  

• Σε κάθε συνάντηση της οµάδας των εκπαιδευτικών µε τους-τις υπεύθυνες της 

επιµόρφωσης, ένας θεµατικός άξονας είναι στο κέντρο της συζήτησης. Προτείνεται 

στους εκπαιδευτικούς σχετική βιβλιογραφία για µελέτη, παρουσιάζονται τα διάφορα 

ερευνητικά εργαλεία που προτείνονται για τον κάθε άξονα και γίνονται σαφείς οι 

στόχοι και η διαδικασία. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν 

τα εργαλεία και τις µεθόδους που επιθυµούν 

• Μετά τη συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί εφαρµόζουν τις µεθόδους στην τάξη τους 

χρησιµοποιώντας τα συγκεκριµένα εργαλεία. Αναλύουν τα δεδοµένα, σύµφωνα µε 

τις υποδείξεις που τους δίνονται και σχολιάζουν τα αποτελέσµατά τους, σύµφωνα µε 

τη βιβλιογραφία που τους έχει προταθεί. 

• Κατά την επόµενη συνάντηση της οµάδας, παρουσιάζουν τα ευρήµατά τους 
σχολιασµένα και ακούν τις παρουσιάσεις των συναδέλφων τους. Γίνονται συζητήσεις 

και συγκρίσεις. 

• Σε κάποια επόµενη φάση, ενθαρρύνονται οι εκπαιδευτικοί να σχεδιάσουν τα δικά 
τους µεθοδολογικά εργαλεία και να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδοµένα τους 

µε το δικό τους τρόπο. 

• Οι εργασίες των εκπαιδευτικών δηµοσιεύονται σε τόµο µετά το τέλος του 

επιµορφωτικού σεµιναρίου. 

 

5.2 Ως µεθοδολογικό υλικό για την έρευνα δράσης 

Πέρα από τη χρήση του εγχειριδίου για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, το 

βιβλίο προσφέρεται για την εφαρµογή της έρευνας δράσης εκ µέρους των 

εκπαιδευτικών εκείνων που επιθυµούν να διαπιστώσουν µε τα ίδια τους τα µάτια πώς 

διαµορφώνονται οι διάφορες πτυχές των ταυτοτήτων φύλου στο δικό τους σχολείο, ή 

να εισαγάγουν παρεµβατικές στρατηγικές για τα φύλα στην τάξη τους. 
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 Στο πλαίσιο της εφαρµογής αυτής, οι εκπαιδευτικοί ή άλλοι ερευνητές/τριες 

είναι ελεύθεροι/-ες να χρησιµοποιήσουν όποιους θεµατικούς άξονες και όποιες 

µεθόδους κρίνουν ότι τους είναι χρήσιµοι στη συγκεκριµένη στιγµή. Ακολουθώντας τις 

οδηγίες µπορούν να συλλέξουν δεδοµένα και να προχωρήσουν σε πρώτες αναλύσεις, 

έτσι ώστε να διαµορφώσουν µια πρώτη γνώµη. Τα µεθοδολογικά εργαλεία µπορούν 

κατόπιν να µετατραπούν σε δραστηριότητες παρέµβασης, στις οποίες τα ίδια τα παιδιά 

παίζουν πιο ενεργό ρόλο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις που υπάρχουν στην παράγραφο 

«Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη». 

Με οποιοδήποτε σκοπό κι αν χρησιµοποιηθεί το εγχειρίδιο αυτό, είναι σίγουρο ότι 

θα δώσει, στο τέλος στους εκπαιδευτικούς µια εικόνα του τι συµβαίνει στην τάξη τους 

και ίσως και στο σχολείο τους, σε ό,τι έχει σχέση µε τις ταυτότητες φύλου των εφήβων. 

Ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί, ύστερα από αυτό, ο κάθε ένας και η κάθε µια να 

χειριστεί τα αποτελέσµατα και να παρέµβει δραστικότερα, µε στόχο την αλλαγή 

στάσεων και αντιλήψεων, αφορά τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.  
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ENOTHTA Ι 

 

Σχολείο, ακαδηµαϊκές επιδόσεις  

και επιλογές ζωής 
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 Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

Εισαγωγή 

Στόχος της διερεύνησης: Στην ενότητα αυτή θα γίνει προσπάθεια να εντοπισθούν οι 

κατευθύνσεις ζωής που επιλέγουν τα αγόρια και τα κορίτσια έφηβοι ως στοιχείο της 

ταυτότητας του φύλου. Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί θα διερευνήσουν τις 

ακαδηµαϊκές επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στο σχολείο τους, τις ειδικές 

προτιµήσεις τους για τα µαθήµατα του σχολείου, την εικόνα για τη σύνθεση της αγοράς 

εργασίας που έχουν στο µυαλό τους, τις επαγγελµατικές τους επιλογές, το σχεδιασµό 

της µελλοντικής τους ζωής, τις αναπαραστάσεις τους για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες, τις απόψεις τους για τις έννοια της επιτυχίας στη ζωή, και τις 

αναπαραστάσεις τους για τον επιτυχηµένο άνδρα και την επιτυχηµένη γυναίκα.  

Στο τέλος της ενότητας θα πρέπει να µπορούν οι εκπαιδευτικοί να καταλήξουν σε 

συµπεράσµατα όσον αφορά τη σχέση ανάµεσα στο επίπεδο σχολικής επίδοσης, τις 

επιλογές των εφήβων και το είδος της ενήλικης ζωής που προσδοκούν για τους εαυτούς 

του. 

 

Στo πλαίσιο της ενότητας αυτής προτείνονται οι παρακάτω ερευνητικές 

δραστηριότητες 

1. Η ζωή του σχολείου  

2. Τα µαθήµατα του σχολείου 

3. Ο κόσµος της εργασίας 

4. Επαγγελµατικές επιλογές 

5. Επαγγέλµατα και απασχόληση για το µέλλον 

6. Ο εαυτός µου στην ηλικία των 30 ετών 

7. Ο επιτυχηµένος άνδρας/ η επιτυχηµένη γυναίκα 

8. Λαµβάνοντας υπόψη τους όρους της αγοράς εργασίας 

9. Ο καλός εκπαιδευτικός 

10.  Σχέσεις µε την Τεχνολογία 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

   

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η : H ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Να µελετηθεί πώς βιώνουν οι έφηβοι τη ζωή του σχολείου, πόση σηµασία 

δίνουν στη σχολική εµπειρία, τόσο ως στοιχείο της ζωής τους, όσο και ως εφόδιο για το 

µέλλον. Να διαπιστωθούν διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο τα αγόρια και τα 

κορίτσια βιώνουν τη σχολική εµπειρία ( διαφορές στην επίδοση ή στο πόσο σπουδαίο 

θεωρούν το σχολείο). Να συγκεντρωθούν δεδοµένα που θα µας επιτρέψουν να 

µελετήσουµε τη σχέση των εφήβων µε το σχολείο ως στοιχείο που συνδέεται άµεσα µε 

τις ταυτότητες φύλου και να ερµηνεύσουµε, έτσι, χωρίς προκαταλήψεις τις διαφορές 

στις σχολικές επιδόσεις των δύο φύλων. 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 

∆ιάρκεια: Περίπου 20 λεπτά. 

Ιδέες για ανάλυση: 

α) Για τις ανοιχτές ερωτήσεις: Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις που έδωσαν τα 

παιδιά. Προσπαθήστε να τις οµαδοποιήσετε και να κάνετε κατηγορίες. Σηµειώστε τις 

συχνότητες στις οποίες εµφανίζονται οι απαντήσεις α) όλου του δείγµατος, β) χωρίς 

τα των αγοριών και των κοριτσιών, σε κάθε κατηγορία. Στις απαντήσεις που τα παιδιά 

περιγράφουν τις απόψεις τους, εντοπίστε τις πιο χαρακτηριστικές από αυτές και 

καταγράψτε τις. 

β) Για τις κλειστές ερωτήσεις: Καταγράψτε τη συχνότητα µε την οποία εµφανίζονται 

οι απαντήσεις α) όλου του δείγµατος, β) χωριστά των αγοριών και των κοριτσιών, σε 

κάθε κατηγορία της κλειστής ερώτησης.  

Περιγράψτε µε λόγια τι βρίσκετε. Υπάρχει µια γενική τάση στις απόψεις της τάξης; 

Υπάρχουν διαφορές; Τι είδους; Ανάµεσα σε ποιες οµάδες παιδιών; Εντοπίζετε διαφορές 

ανάµεσα στον τρόπο µε τον οποίο τα αγόρια και τα κορίτσια βιώνουν τη σχολική 

εµπειρία; Πού θα αποδίδατε τις διαφορές που εντοπίσατε;  

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη. Χωρίστε τα παιδιά σε οµάδες και 

αναθέστε σε κάθε οµάδα να επεξεργαστεί µια ερώτηση του ερωτηµατολογίου και να 

παρουσιάσει τα αποτελέσµατά της. Συζητήστε µε τα παιδιά τα ευρήµατα, αφού 

µελετήσετε όµως προσεκτικά εσείς οι ίδιοι-ες τα αποτελέσµατα αυτά. Σχεδιάστε έναν 
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 πρόχειρο κατάλογο µε ερωτήµατα που θα συζητηθούν. Πώς ερµηνεύουν τα παιδιά 

τα ευρήµατα; Πώς θα εξηγούσαν τις πιθανές διαφορές που εντοπίζουν; Πώς 

διαµορφώνονται οι προτιµήσεις αγοριών και κοριτσιών σε διάφορα µαθήµατα; Τι 

σπουδές/ δέσµες επιλέγουν τα δυο φύλα; Πώς διαµορφώνεται η κατάσταση στο 

σχολείο τους; Γιατί; Ζητήστε από ένα ή δύο παιδιά να καταγράψουν τη συζήτηση. 

 

∆ώστε στα παιδιά τα δελτία µε τις επιδόσεις διαφόρων τάξεων παλαιοτέρων ετών. 

Ζητήστε τους να εντοπίσουν τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι επιδόσεις 

αγοριών και κοριτσιών µέσα σε µια δεκαετία. Αν υπάρχουν διαφορές προσπαθήστε να 

τις ερµηνεύσετε µαζί. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο : 

Τάξη : 

Φύλο : 

 

1.  Ποια µαθήµατα του σχολείου σ’ αρέσουν περισσότερο; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........ 

2.  Σε ποια µαθήµατα έχεις καλύτερους βαθµούς; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........ 

3.  Πώς θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου σε σχέση µε τις σχολικές σου επιδόσεις; γράψε 

ένα επίθετο 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........ 

4.  Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια στην τάξη σου όσον αφορά 

τις επιδόσεις;  

ΝΑΙ   ΟΧΙ  

Τι είδους διαφορές; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........ 
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 Πού νοµίζεις ότι οφείλονται οι διαφορές αυτές; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........ 
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5.  Πόσο συµφωνείς µε τα παρακάτω; ∆ιάβασε προσεκτικά και βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει. (1= συµφωνώ απόλυτα, 2= συµφωνώ, 3= δεν έχω 

γνώµη, 4= διαφωνώ, 5= διαφωνώ απόλυτα) 

 

  

Το σχολείο είναι σηµαντικό εφόδιο για την ενήλικη ζωή    1  2  3  4  5   

Ο κόσµος νοµίζει ότι σηµαντικότερος στόχος του Λυκείου είναι να 

οδηγήσει τα παιδιά στο Πανεπιστήµιο   

 

1  2  3  4  5 

Το σχολείο σήµερα δεν ανταποκρίνεται στις  

πραγµατικές ανάγκες της ζωής.  

 

1  2  3  4  5 

Το Λύκειο είναι τελείως άχρηστο, καλύτερα να κλείσει 

Και να υπάρχουν µόνο τα φροντιστήρια 

 

1  2  3  4  5 

Το σχολείο πρέπει να παρέχει γενική µόρφωση και όχι 

Να προετοιµάζει τα παιδιά για τις Πανελλήνιες εξετάσεις 

 

1  2  3  4  5 

Οι καλές επιδόσεις και οι σπουδές είναι απαραίτητα 

συστατικά για την επιτυχία στη ζωή    

 

1  2  3  4  5 

 

 

6.  Νοµίζεις ότι το σχολείο θα σε βοηθήσει να βρεις δουλειά αργότερα; Σηµείωσε το 

κουτάκι που νοµίζεις ότι ταιριάζει. 

 Πάρα πολύ 

 Αρκετά 

 Λίγο  

 Καθόλου 

 

Γιατί; Εξήγησε σύντοµα 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............ 
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7.  Τι θα κάνεις αφού τελειώσεις το Γυµνάσιο; 

 Θα συνεχίσω στο Γενικό Λύκειο 

 Θα συνεχίσω σε Τεχνικό-Επαγγελµατικό Εκπαιδευτήριο 

 Θα σταµατήσω το σχολείο και θα µάθω µια τέχνη 

 Θα σταµατήσω το σχολείο και θα βρω δουλειά 

 Άλλο 

(εξήγησε)....................................................................................................... 

 

8.  Αν συνεχίσεις στο Γενικό Λύκειο (ή αν είσαι ήδη στο Γενικό Λύκειο) τι θα κάνεις όταν 

πάρεις το απολυτήριό σου;. 

 Θα δώσω εξετάσεις για να περάσω στο Πανεπιστήµιο 

 Θα σπουδάσω στο εξωτερικό 

 Θα σπουδάσω σε ιδιωτική Σχολή ή σε ΙΕΚ 

 ∆εν θα συνεχίσω τις σπουδές µου, θα βρω δουλειά 

 Άλλο 

(εξήγησε)....................................................................................................... 

 

9.  Τι θα σου άρεσε να σπουδάσεις; Γιατί; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............ 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σχεδιασµός: M. Arnot 

Στόχος: Στόχος των δύο µικρών ερωτηµατολογίων αυτής της δραστηριότητας είναι να 

κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι έφηβοι κατατάσσουν τη γνώση που 

προσφέρεται στο σχολείο. Ο καταµερισµός των επιστηµών σε θετικές και θεωρητικές 

αποτελεί ένα δεδοµένο για τα νεαρά άτοµα. Πόσο όµως εξακολουθεί να ισχύει η 

στερεότυπη ταύτιση της κάθε κατηγορίας µε το ένα ή το άλλο φύλο; και πόσο η 

ταύτιση αυτή επηρεάζει τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα συγκεκριµένα 

µαθήµατα; 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά της τάξης να συµπληρώσουν τα δύο ερωτηµατολόγια, 

το ένα µετά το άλλο. Είναι σηµαντικό να µην πάρουν και τα δύο φύλλα εργασίας στα 

χέρια τους ταυτόχρονα. ∆εν χρειάζεται να τους δώσετε συµπληρωµατικές εξηγήσεις, 

πέρα από τις απολύτως βασικές. 

 

∆ιάρκεια: 10΄ για κάθε ερωτηµατολόγιο 

 

Ιδέες για ανάλυση: Μετρήστε πόσα παιδιά χαρακτηρίζουν το κάθε µάθηµα µε τον ένα 

ή τον άλλο τρόπο. ∆είτε αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. 

Φτιάξτε πίνακες µε τα ποσοστά των παιδιών επί τοις % που χαρακτηρίζουν 

το κάθε µάθηµα α) θετική επιστήµη, β) θεωρητική επιστήµη, γ) ανδρικό και  

δ) γυναικείο. Προσπαθήστε να σχολιάσετε τα αποτελέσµατά σας, να τα συσχετίσετε µε 

τις επιδόσεις των παιδιών και να βγάλετε συµπεράσµατα.  

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Παρουσιάστε τους πίνακες στην τάξη. 

Συζητήστε µε τα παιδιά α)τι σηµαίνει ανδρική και γυναικεία επιστήµη, β) τη θέση των 

γυναικών στην εξέλιξη των επιστηµών, γ) τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι 

προτιµήσεις και οι επιλογές και δ) πόσο επηρεάζονται από στερεότυπες αντιλήψεις σε 
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 σχέση µε το τι ταιριάζει σε άνδρες και τι σε γυναίκες. Πόσο καταπιεστικές είναι οι 

αντιλήψεις αυτές για το άτοµο; Τι φοβάται κανείς ότι θα του συµβεί, αν τις αγνοήσει;  

Καταγράψτε τους άξονες της συζήτησης. 
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 Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

   ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Φύλλο εργασίας 

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

1. Παρακαλούµε βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει καλύτερα µε το 

κάθε σχολικό µάθηµα 

Μαθήµατα Θετικές 

Επιστήµες 

Ούτε Θετικές ούτε 

Θεωρητικές 

Θεωρητικές 

Επιστήµες 

Γεωγραφία 1           2 3       4        5 6        7 

Μουσική 1           2 3       4        5 6        7 

Νέα Ελληνικά 1           2 3       4        5 6        7 

Φυσική 1           2 3       4        5 6        7 

Ξένες Γλώσσες 1           2 3       4        5 6        7 

Χηµεία 1           2 3       4        5 6        7 

Ψυχολογία 1           2 3       4        5 6        7 

Μαθηµατικά 1           2 3       4        5 6        7 

Φυσική Αγωγή 1           2 3       4        5 6        7 

Ιστορία 1           2 3       4        5 6        7 

Κοινωνιολογία 1           2 3       4        5 6        7 

Πληροφορική 1           2 3       4        5 6        7 
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2. Παρακαλούµε βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει καλύτερα µε το 

κάθε σχολικό µάθηµα 

 

Μαθήµατα Ανδρικό Ούτε ανδρικό ούτε 

γυναικείο 

Γυναικείο 

Γεωγραφία 1           2 3       4        5 6        7 

Μουσική 1           2 3       4        5 6        7 

Νέα Ελληνικά 1           2 3       4        5 6        7 

Φυσική 1           2 3       4        5 6        7 

Ξένες Γλώσσες 1           2 3       4        5 6        7 

Χηµεία 1           2 3       4        5 6        7 

Ψυχολογία 1           2 3       4        5 6        7 

Μαθηµατικά 1           2 3       4        5 6        7 

Φυσική Αγωγή 1           2 3       4        5 6        7 

Ιστορία 1           2 3       4        5 6        7 

Κοινωνιολογία 1           2 3       4        5 6        7 

Πληροφορική 1           2 3       4        5 6        7 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η  

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη & Σ. Ζιώγου 

 

Στόχος: Να γίνει κατανοητό πώς διαµορφώνουν τα παιδιά στο µυαλό τους την εικόνα 

για τον κόσµο της εργασίας, για την αγορά επαγγέλµατος 

 

∆ιαδικασία: Η συµπλήρωση του καταλόγου γίνεται µέσα στην τάξη. Εξηγήστε στα 

παιδιά ότι πρέπει να συµπληρώσουν τον κατάλογο γρήγορα, χωρίς να πολυσκεφθούν. 

Συγκεντρώστε τα ερωτηµατολόγια. 

 

∆ιάρκεια: 15΄ 

 

Ιδέες για ανάλυση: Καταγράψτε τα επαγγέλµατα που σηµείωσαν (α) τα αγόρια, (β) 

τα κορίτσια, (γ) όλο το δείγµα. Φτιάξτε µια λίστα µε τα δέκα επαγγέλµατα που 

συναντήσατε πιο πολλές φορές στα αγόρια, στα κορίτσια και σε όλο το δείγµα 

συνολικά. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % της συχνότητας µε την οποία συναντώνται 

τα επαγγέλµατα. Αυτά 

Ερωτήµατα:  

• Πώς διαµορφώνεται η λίστα µε τα 10 πιο συχνά επαγγέλµατα στην τάξη σας; 

• Υπάρχουν διαφορές στις λίστες των αγοριών και των κοριτσιών; 

• Αν ναι, πώς θα τις εξηγούσατε; 

• Αν όχι γιατί; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη 

Είναι δυνατόν να δώσετε στα παιδιά να επεξεργασθούν τη δραστηριότητα και να 

φτιάξουν τις λίστες µε τα 10 πιο συχνά επαγγέλµατα. Στην περίπτωση αυτή, θα γίνει 
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 συζήτηση στην τάξη µε βάση και τα παραπάνω ερωτήµατα. Ρωτήστε τα παιδιά πώς 

βλέπουν τον κόσµο της εργασίας. Καταγράψτε τους βασικούς άξονες της συζήτησης 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Φύλλο εργασίας 

 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

 

 

Γράψε παρακάτω δέκα επαγγέλµατα που σου έρχονται στο µυαλό σου 

 

1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

4…………………………………………………….. 

5…………………………………………………….. 

6…………………………………………………….. 

7…………………………………………………….. 

8…………………………………………………….. 

9…………………………………………………….. 

10…………………………………………………… 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

    

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η  

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη & Σ. Ζιώγου 

 

Στόχος: Να διερευνηθούν οι επαγγελµατικές επιλογές των εφήβων σε συνδυασµό µε 

τις αιτίες που τους οδηγούν, σύµφωνα µε τη δική τους άποψη, στις επιλογές αυτές. 

∆ιαδικασία: Το µικρό ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθεί µέσα στην τάξη. Εξηγήστε 

στους µαθητές και στις µαθήτριες ότι πρέπει να το συµπληρώσουν µόνοι/-ες. Μη 

δώσετε άλλες οδηγίες όση ώρα θα διαρκέσει η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. 

∆ιάρκεια: 30΄ 

Ιδέες για ανάλυση: Καταγράψτε τα επαγγέλµατα που δήλωσαν (α) τα αγόρια, (β) τα 

κορίτσια, (γ) όλο το δείγµα. Φτιάξτε λίστες µε τα πιο συχνά επαγγέλµατα της κάθε 

κατηγορίας και βγάλτε ποσοστά συχνότητας αυτών των επαγγελµάτων. 

Ερωτήµατα:  

• Πώς διαµορφώνεται η λίστα µε τις πιο συχνές επιλογές των παιδιών της τάξης σας; 

• Υπάρχουν διαφορές στις επιλογές των αγοριών και των κοριτσιών; 

• Αν ναι, πώς θα τις εξηγούσατε; 

• Αν όχι γιατί; 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη 

Είναι δυνατόν να δώσετε στα παιδιά να επεξεργασθούν τη δραστηριότητα και να 

φτιάξουν τις λίστες µε τις επαγγελµατικές επιλογές της τάξης τους. Στην περίπτωση 

αυτή, θα γίνει συζήτηση στην τάξη µε βάση και τα παραπάνω ερωτήµατα. Ρωτήστε τα 

παιδιά πώς βλέπουν τις επιλογές των συµµαθητών/-τριών τους, τις τους κάνει 

εντύπωση. Καταγράψτε τους βασικούς άξονες της συζήτησης. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Φύλλο εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Τι δουλειά θα ήθελες να κάνεις στο µέλλον; Γράψε παρακάτω τα τρία επαγγέλµατα που 

προτιµάς και τους λόγους των επιλογών σου. 

 

Τα τρία επαγγέλµατα που προτιµώ Οι λόγοι για τους οποίους τα επιλέγω 

1)  

 

 

 

 

2)  

 

 

 

 

3)  
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Σχεδιασµός: M. Arnot, Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Να εξετάσει τους προβληµατισµούς των εφήβων όσον αφορά την κατάσταση 

στην αγορά εργασίας, τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η κατάσταση στο χώρο 

των επαγγελµάτων και τον τρόπο µε τον οποίο οι ίδιοι τοποθετούν τους εαυτούς τους 

απέναντι στα σχετικά προβλήµατα. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Οι ερωτήσεις 

είναι σαφείς, γι’ αυτό δεν χρειάζονται παραπέρα διευκρινήσεις.  

 

Ηλικία: 15-18 ετών (Λύκειο). 

 

∆ιάρκεια: 15΄- 20΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Στις ερωτήσεις 1 και 6, καταγράψτε όλες τις απαντήσεις και 

οµαδοποιήστε τις. Υπολογίστε τη συχνότητα εµφάνισης κάθε οµάδας απαντήσεων και τα 

ποσοστά. ∆είτε αν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια. 

Στις υπόλοιπες (κλειστές) ερωτήσεις, µετρήστε τις συχνότητες εµφάνισης κάθε 

απάντησης. Υπολογίστε τα ποσοστά των αγοριών και κοριτσιών που επέλεξαν την κάθε 

απάντηση. Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια; Τι είδους 

διαφορές; Σχολιάστε και ερµηνεύστε τα αποτελέσµατά σας. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της 

έρευνας στην τάξη. Συγκεντρώστε στοιχεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις αγορές 

εργασίας των χωρών της Ευρώπης, την ανεργία ανδρών και γυναικών και παρουσιάστε 

τα στην τάξη. Συζητήστε µε τα παιδιά θέµατα εργασίας και ανεργίας, µελλοντικές 

προοπτικές, τον προβληµατισµό για τη γυναικεία εργασία και τις πολιτικές που 

εφαρµόζονται στην Ευρώπη. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Φύλλο εργασίας 

   

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

Όλοι οι νέοι και οι νέες σκέπτονται το µέλλον τους και το µελλοντικό τους επάγγελµα. 

Ποιες είναι οι δικές σου απόψεις για τα παρακάτω θέµατα; 

1. Πώς εξηγείς το φαινόµενο: α) της ανδρικής β) της γυναικείας ανεργίας ;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

2.  Θα θεωρούσες πιθανό: 

α) να δουλεύεις µε µερική απασχόληση;  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

β) να ανοίξεις µια δική σου επιχείρηση;  ΝΑΙ   ΟΧΙ  

γ) να αλλάξεις πολλές δουλειές στη ζωή σου; ΝΑΙ   ΟΧΙ  

δ) να ασχολείσαι µε περισσότερα από ένα  

επαγγέλµατα ταυτόχρονα;    ΝΑΙ   ΟΧΙ  

 

3.  Τι ευκαιρίες υπάρχουν στην τοπική αγορά εργασίας για νέους άνδρες/νέες γυναίκες 

σαν και σένα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 
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 4.  α) Θα σου περνούσε από το µυαλό να ψάξεις για δουλειά σε µια από τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης;    ΝΑΙ    ΟΧΙ  

 

β) Τι είδους δουλειά θα µπορούσε να είναι αυτή; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

5.  Οι Έλληνες µπορούν να εργασθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άδεια;  

      ΝΑΙ     ΟΧΙ   

 

6.  Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι η κατάσταση στο µέλλον όσον αφορά τα επαγγέλµατα 

και την αγορά εργασίας; Πώς θα είναι η επαγγελµατική ζωή για τα άτοµα της γενιάς 

σου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

   

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η  

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ * 

Σχεδιασµός-∆ιασκευή: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Η δραστηριότητα αυτή στόχο έχει να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε πώς 

βλέπουν οι έφηβοι τη µελλοντική τους ζωή ως ενήλικα άτοµα, τις προτεραιότητές τους 

και τις επιλογές τους όχι µόνο όσον αφορά το επάγγελµα, αλλά και άλλους τοµείς της 

ενήλικης ζωής. 

∆ιαδικασία: Η έκθεση είναι καλό να γραφεί µέσα στην τάξη. (Μόνο αν δεν υπάρχει 

χρόνος ζητείται από τα παιδιά να τη γράψουν στο σπίτι και να τη φέρουν). Οι οδηγίες 

θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα (πχ διάρκεια κλπ) και να µην 

επεκτείνονται σε λεπτοµέρειες ως προς το περιεχόµενο της έκθεσης, για να µην θιγεί ο 

αυθορµητισµός. 

∆ιάρκεια: 45΄. 

Ανάλυση: ∆ιαβάστε την κάθε έκθεση προσεκτικά. Η µέθοδος ανάλυσης είναι η 

ανάλυση περιεχοµένου. Η ανάλυση αυτή θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω 

άξονες/κατηγορίες. 

ΣΠΟΥ∆ΕΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΚΑΡΙΕΡΑ 

ΓΑΜΟΣ ΝΑΙ 

ΓΑΜΟΣ ΟΧΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΧΙ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ 

ΤΑΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ 
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 Συγκεντρώστε τις συχνότητες εµφάνισης αυτών των κατηγοριών στις εκθέσεις. 

Συζητήστε τις επιλογές ζωής των µαθητών/-τριών σας, την έµφαση που δίνουν στο 

επάγγελµα, την καριέρα και την οικογένεια, τις διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

«Ο ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ»* 

Φύλλο εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στην ηλικία των 30 ετών; Γράψε µια έκθεση µιας 

σελίδας µε το θέµα αυτό. 

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................……………………………

………………….........................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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 ..................................................................................................................
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........................................................................................................................
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........................................................................................................................
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........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

.....................................................................................  

* Πηγή: C. Adams & M. Arnot, Investigating Gender in Secondary Schools, ILEA, 1986 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η  

Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ- Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Να κατανοήσουµε πώς αντιλαµβάνονται οι έφηβοι την έννοια της επιτυχίας και 

µε ποιους όρους περιγράφουν τον επιτυχηµένο άνδρα και την επιτυχηµένη γυναίκα. Ο 

τρόπος µε τον οποίο οι έφηβοι µιλούν για την επιτυχία, µας δίνει σηµαντικές 

πληροφορίες για την ερµηνεία των επιλογών τους και των προσδοκιών τους σε σχέση 

µε την ενήλικη ζωή. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο.  

 

∆ιάρκεια δραστηριότητας: 20-30΄ 

 

Ιδέες για ανάλυση: Φτιάξτε λίστες µε τις περιπτώσεις που α) ο άνδρας, β) η γυναίκα 

θεωρούνται επιτυχηµένοι-ες. Φτιάξτε λίστες µε τα χαρακτηριστικά α) του επιτυχηµένου 

άνδρα, β) της επιτυχηµένης άνδρας. Φτιάξτε λίστες µε τα ονόµατα των επιτυχηµένων 

ανδρών και γυναικών και µε τις αιτίες για τις οποίες θεωρούνται επιτυχηµένοι. Εξετάστε 

πιθανές διαφορές ανάµεσα στον επιτυχηµένο άνδρα και την επιτυχηµένη γυναίκα και 

ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια της τάξης σας. Προσπαθήστε να βρείτε τις αιτίες 

των διαφορών, εφόσον υπάρχουν. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Ανακοινώστε στα παιδιά τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσής σας. Συζητήστε µαζί τους τη δραστηριότητα και τα 

αποτελέσµατα. Γιατί υπάρχουν (αν υπάρχουν) διαφορές ανάµεσα στους άνδρες και τις 

γυναίκες; Τα κορίτσια έχουν διαφορετικές απόψεις από τα αγόρια; γιατί; Καταγράψτε 

τους κύριους άξονες της συζήτησης. 
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Ενότητα Ι: Σχολείο, ακαδηµαϊκή επίδοση και επιλογές ζωής 

 

Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ- Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 

Φύλλο εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

1.  Πότε είναι ένας άνδρας επιτυχηµένος; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  Πότε είναι µια γυναίκα επιτυχηµένη; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

3.  Γράψε τα χαρακτηριστικά του επιτυχηµένου άνδρα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.  Γράψε τα χαρακτηριστικά της επιτυχηµένης γυναίκας 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.  Γράψε τα ονόµατα επιτυχηµένων ανδρών και γυναικών. Γιατί τους θεωρείς 

επιτυχηµένους; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8η 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σχεδιασµός: Ε. ∆ήµου 

 

Στόχοι: Στόχος του ερευνητικού εργαλείου είναι  

 Να διερευνηθούν οι απόψεις των εφήβων και των νεαρών ατόµων γενικά για 

τον τρόπο µε τον οποίο τα δύο φύλα συνδέονται µε την αγορά εργασίας  

 Να εντοπισθούν οι παράγοντες που τα ίδια τα νεαρά άτοµα δέχονται ότι 

επηρεάζουν τις επαγγελµατικές τους επιλογές 

 Να αναδειχθούν οι πιθανώς διαφορετικές αντιλήψεις των δύο φύλων ως προς τα 

παραπάνω θέµατα.  

Οµάδες-Στόχοι: 

 Εκπαιδευόµενοι/-ες σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. 

 Μαθητές/-τριες των τελευταίων τάξεων του Λυκείου. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τους µαθητές και τις µαθήτριες (σπουδαστές-τριες) να 

συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου γίνεται µέσα 

στην τάξη. 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 20 λεπτά 

 

Ιδέες για ανάλυση:Καταγράψτε πόσες φορές α) οι µαθητές και οι µαθήτριες, β) το 

σύνολο του δείγµατος σηµειώνουν το 1 και το 2 (µαζί) και πόσες το 4 και το 5 (µαζί) σε 

κάθε υποερώτηση. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % α)των αγοριών, β)των κοριτσιών 

και γ)του συνόλου του δείγµατος, που σηµειώνουν το 1 και 2, για κάθε υποερώτηση. Τι 

προκύπτει από την επεξεργασία; Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις των εφήβων για 

τον τρόπο µε τον οποίο οι άνδρες και οι γυναίκες αντιµετωπίζουν τις συνθήκες 

εργασίας; Υπάρχουν διαφορές στις απόψεις αγοριών και κοριτσιών; Γιατί συµβαίνει 

αυτό; Προσπαθήστε να ερµηνεύσετε τα ευρήµατά σας. 
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 Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη. Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα 

στην τάξη. Χωρίστε τα παιδιά σε οµάδες και ζητήστε τους να συζητήσουν 

  Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής 

  Τις δικές τους προσδοκίες και επαγγελµατικές επιλογές 

  Τις απόψεις τους για τη θέση των δύο φύλων στην αγορά εργασίας 

 

Ζητήστε από την κάθε οµάδα να παρουσιάσει τα συµπεράσµατά της. 
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Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Φύλλο Εργασίας 

  

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:……………………………..        

 

1. Τι αναζητούν οι άνδρες και οι γυναίκες, στο πλαίσιο των επαγγελµατικών τους 

επιλογών; (Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει σε κάθε 

περίπτωση: 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=µέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.) 

 

 Οι άνδρες Οι γυναίκες 

Την ευκολία εύρεσης εργασίας                                         1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τους ίδιους µισθούς για την ίδια εργασιακή θέση  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τις προοπτικές και τις δυνατότητες εξέλιξης στον ίδιο  

εργασιακό χώρο  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την αναγνώριση και την αποδοχή από τους/τις  

συναδέλφους  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την ανάθεση αρµοδιοτήτων από τους/τις  

προϊσταµένους/-ες 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την αποδοχή από τους/τις υφισταµένους/-ες 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την ενθάρρυνση/ στήριξη από την οικογένεια για  

επαγγελµατική εξέλιξη 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την αντιµετώπιση των επαγγ. επιτυχιών/ αποτυχιών 

Από τον κοινωνικό περίγυρο 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τη διεκδίκηση σηµαντικών θέσεων εργασίας 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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 2. Σηµείωσε σε ποιο βαθµό οι παρακάτω παράγοντες επηρέασαν ή επηρεάζουν 

την επιλογή του επαγγέλµατός σου: 

     (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=µέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.) 

 

α.  Οικονοµικές απολαβές 1    2    3    4    5 

β.  Κύρος 1    2    3    4    5 

γ.  Ελεύθερο ωράριο 1    2    3    4    5 

δ.  Περιορισµένες ευθύνες 1    2    3    4    5 

ε.  Προοπτικές εξέλιξης 1    2    3    4    5 

στ. Σταθερός µισθός 1    2    3    4    5 

ζ.  Ευχάριστο περιβάλλον 1    2    3    4    5 

η.  Αγάπη για το αντικείµενο της δουλειάς 1    2    3    4    5 

θ.  Λίγες ώρες εργασίας 1    2    3    4     5 

ι.  Οικογενειακές επιρροές & ευθύνες 1    2    3    4     5 

ια. Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 1    2    3    4     5 

 

3. Σηµειώστε πόσο θετικοί/-ές είστε απέναντι στα ακόλουθα ενδεχόµενα: 

(1=καθόλου, 2=λίγο, 3=µέτρια, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ.) 

 

 Μερική απασχόληση 1    2    3    4    5 

 Αλλαγή αντικειµένου εργασίας 1    2    3    4    5 

 Ενασχόληση µε περισσότερα από ένα επαγγέλµατα 1    2    3    4    5 

 ∆ηµιουργία δικής σας επιχείρησης 1    2    3    4    5 

 Αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της Ε.Ε. 1    2    3    4    5 

 Ενασχόληση µε την πολιτική 1    2    3    4    5 
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 Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9η 

 

Ο ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

Σχεδιασµός: Μ. Καλύβεζα 

 

Στόχος: Nα διερευνηθεί ο τρόπος µε τον οποίο οι µαθητές και οι µαθήτριες 

«κατασκευάζουν» τον καλό εκπαιδευτικό σε συνάρτηση µε το φύλο του, καθώς και να 

εντοπισθούν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, ως προς το πώς συνδέονται 

µε τους δασκάλους τους. 

∆ιαδικασία: To µικρό ερωτηµατολόγιο θα συµπληρωθεί µέσα στην τάξη.  

∆ιάρκεια: 15' 

Ιδέες για ανάλυση:  

(α) Στην 1η ερώτηση: Μετρήστε πόσες φορές (1) οι µαθητές, (2) οι µαθήτριες, (3) 

όλο το δείγµα δηλώνουν ότι ‘συµφωνούν απόλυτα’ και ‘συµφωνούν πάρα πολύ’ στις 

διάφορες υποερωτήσεις. Υπολογίστε τα ποσοστά επί τοις % των αγοριών, των 

κοριτσιών, όλου του δείγµατος που δηλώνουν ότι ‘συµφωνούν απόλυτα’ και 

‘συµφωνούν πάρα πολύ’ σε κάθε υποερώτηση. 

(β) Στη 2η ερώτηση: Μετρήστε πόσες φορές σηµειώνουν (1) οι µαθητές, (2) οι 

µαθήτριες, (3) το κάθε προσόν του καλού καθηγητή και της καλής καθηγήτριας. 

Υπολογίστε τα ποσοστά επί τοις %. Κάντε έναν κατάλογο µε τα προσόντα που 

σηµειώθηκαν πιο συχνά για τον καθηγητή και την καθηγήτρια.  

Τι σας λένε τα αποτελέσµατά σας; Τι διαφορές εντοπίζετε; Γιατί; Προσπαθήστε να 

ερµηνεύσετε τα ευρήµατα 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν 

µια έκθεση µε θέµα «Πώς θέλω τους καθηγητές µου και τις καθηγήτριές µου». 

Οργανώστε µια συζήτηση στην τάξη για το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών. 
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 Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

Ο ΚΑΛΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 

Φύλλο εργασίας 

 

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:……………………………..        

 

1. Πόσο συµφωνείς µε τα παρακάτω; ∆ιάβασε προσεχτικά και βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει. 

(1=συµφωνώ απόλυτα, 2=συµφωνώ, 3= δεν έχω γνώµη, 4=διαφωνώ, 5=διαφωνώ 

απόλυτα) 

  

Είναι πολύ πιο εύκολο να «πάρεις τον αέρα» σε µια  

καθηγήτρια παρά σε έναν καθηγητή. 

 

1 2 3 4 5 

Η θέση του διευθυντή/-τριας του σχολείου «ταιριάζει»  

περισσότερο σε καθηγητή παρά σε καθηγήτρια. 

 

1 2 3 4 5 

Είναι πιο ταιριαστό ο µαθηµατικός να είναι άντρας 

και η φιλόλογος γυναίκα. 

 

1 2 3 4 5 

Η καλή επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται από  

Τις επιδόσεις στα µαθήµατα που διδάσκουν 

 

1 2 3 4 5 

Η καλή επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς βοηθά  

στη βελτίωση των επιδόσεων στα µαθήµατα που διδάσκουν 

 

1 2 3 4 5 

Είναι ευκολότερο να επικοινωνήσεις µε άνδρα Καθηγητή  

παρά µε γυναίκα Καθηγήτρια 

 

1 2 3 4 5 
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2.  Ποιες από τις παρακάτω αρετές και εφόδια πρέπει να έχει: 

(Σηµείωσε όσες περιπτώσεις θέλεις) 

   Ένας καλός καθηγητής Μια καλή καθηγήτρια 

• Επιστηµονική κατάρτιση και γνωστική  

     επάρκεια                                                                  

• Μεταδοτική ικανότητα         

• Αµερόληπτος/η και αντικειµενικός/η       

• Ακέραιο ήθος          

• Υποµονή και επιµονή         

• ∆ιαλλακτικότητα και νηφαλιότητα       

• Αίσθηση του χιούµορ         
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Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10η 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Σχεδιασµός: Μ. Κουφιώτη 

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου είναι να καταγράψει τον τρόπο µε τον οποίο τα δύο 

φύλα αντιµετωπίζουν τη χρήση των συσκευών που υπάρχουν στο σπίτι και συνδέονται 

µε τις νέες τεχνολογίες. Ξεκινώντας από την παραδοχή ότι η τεχνολογία είναι 

προσδιορισµένη ως προς το φύλο, κάνει διάκριση ανάµεσα στις συσκευές του 

νοικοκυριού και τις συσκευές της νέας τεχνολογίας επιχειρώντας να ανιχνεύσει όχι 

µόνο την άρνηση των κοριτσιών να ασχοληθούν συστηµατικά µε τη δεύτερη, αλλά και 

την προβληµατική σχέση των αγοριών µε τις δραστηριότητες της ιδιωτικής σφαίρας.  

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο στην τάξη. 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 20΄  

 

Ιδέες για ανάλυση: Καταγράψτε τη συχνότητα των απαντήσεων (α) των αγοριών, (β) 

των κοριτσιών, (γ) του συνόλου του δείγµατος και υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % 

για κάθε κατηγορία. Κάντε πίνακες (1) µε τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους τα 

αγόρια, τα κορίτσια, το σύνολο του δείγµατος χρησιµοποιούν τους υπολογιστές και (2) 

µε τα πιο συχνά επαγγέλµατα της νέας τεχνολογίας θέλουν να ασχοληθούν τα αγόρια, 

τα κορίτσια, το σύνολο του δείγµατος. Τι βρίσκετε; Ποιες συσκευές χρησιµοποιούν 

περισσότερο οι έφηβοι των δύο φύλων; Για ποιους λόγους; Πώς συνδέουν τις 

ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευές νέας τεχνολογίας µε το κάθε φύλο; Πώς 

ερµηνεύετε τα ευρήµατά σας; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Το θέµα της τεχνολογίας και της 

διδασκαλίας της είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει επανειληµµένα τη βιβλιογραφία. 

Είναι γνωστό ότι η τεχνολογία, όπως και οι θετικές επιστήµες, θεωρούνται σχεδόν 

αποκλειστικά γνωστικά αντικείµενα που ταιριάζουν στο ανδρικό φύλο, και ότι τα 
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 κορίτσια αρνούνται να ενδιαφερθούν και έχουν γενικά χαµηλότερες επιδόσεις στα 

σχετικά µαθήµατα. Η προτεινόµενη διερεύνηση, λοιπόν, µπορεί να αποτελέσει µια καλή 

αφορµή για να συζητηθούν οι στερεότυπες αντιλήψεις που επικρατούν στον τοµέα 

αυτό. 

- Παρουσιάστε στα παιδιά τα αποτελέσµατα της διερεύνησης και οργανώστε µια 

συζήτηση, σχετικά µε την τεχνολογία στη ζωή µας 

- Ζητήστε τους να βρουν ονόµατα και βιογραφικά στοιχεία γυναικών που 

ασχολήθηκαν µε τις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία ιστορικά 

- ∆ιδάξτε κεφάλαια της Φυσικής και της Χηµείας χρησιµοποιώντας ως 

παραδείγµατα τη λειτουργία των οικιακών συσκευών ή χηµικά προϊόντα του 

νοικοκυριού. 

- Ζητήστε από τα παιδιά να ψάξουν στο ∆ιαδίκτυο για θέµατα σχετικά µε τον 

παράγοντα φύλο και τις Νέες Τεχνολογίες. 
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Ενότητα I: Σχολείο, Ακαδηµαϊκές Επιδόσεις και Επιλογές Ζωής 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

 

1. Πόσο χρησιµοποιείτε τις παρακάτω ηλεκτρικές συσκευές ;(Βάλτε σε κύκλο τον 

αριθµό που ταιριάζει µε την περίπτωσή σας) 

 

 

                                      Πολύ       αρκετά            λίγο      καθόλου     

Πλυντήριο πιάτων   1  2  3      4        

Πλυντήριο ρούχων   1  2  3      4                                    

Ηλεκτρική κουζίνα   1  2  3      4                                    

Φούρνος µικροκυµάτων  1  2  3      4                                    

Ηλεκτρική σκούπα   1  2  3      4                                    

Ηλεκτρικό σίδερο   1  2  3      4                                    

Video – DVD    1  2  3      4   
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2. Για ποιόν λόγο θα χρησιµοποιούσατε τον Η/Υ. (Σηµειώστε µέχρι 3 απαντήσεις 

κατά σειρά προτίµησης σηµειώνοντας τον αριθµό 1 στην αιτία που είναι η πιο 

σηµαντική για σας και τον αριθµό 3 στην αιτία που είναι η λιγότερο σηµαντική). 

 

 για εκπαιδευτικό σκοπό 

 γιατί είναι µόδα 

 ως πηγή πληροφοριών 

 ως εργαλείο για το µέλλον µου 

 για διασκέδαση 

 για δηµιουργία σχέσεων 

 για παιχνίδια 

 άλλο………………………………………. 

 

3. Σε ποιον ταιριάζουν καλύτερα τα παρακάτω επαγγέλµατα; (Βάλτε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα)  

                                                             Για αγόρια    για…όλους      για κορίτσια  

Προγραµµατιστής/–τρια    1                  2                     3      

Χειριστής/–τρια      1                  2                     3      

Χάκερ                 1                  2                     3      

Κειµενογράφος      1                  2                     3      

Χρήστης/–τρια internet     1                  2                     3      

Τεχνικός       1                  2                     3      

Κάτοχος ιστοσελίδας e-mail              1                  2                     3      
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4. Πώς χρησιµοποιείτε τις παρακάτω υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας; (Βάλτε σε κύκλο 

τον αριθµό που ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας) 

 

                                                                         πολύ     αρκετά    λίγο    καθόλου 

για µηνύµατα         1          2            3           4                   

για εικονοµηνύµατα1        1          2            3           4                   

για γνωριµίες – φλερτ        1          2            3           4                   

διάφορες πληροφορίες        1          2            3           4                   

παιχνίδια         1          2            3           4                   

άλλο          1          2            3           4                   

 

5. Επιλέξτε κατά σειρά προτίµησης έως 3 επαγγέλµατα, που βασίζονται στη νέα 

τεχνολογία. 

 

      ………………………………………………………………(1) 

 

     ……………………………………………………………….(2) 

 

     ……………………………………………………………….(3) 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

(α) Οι Έφηβοι στην Οικογένειά τους: οικογενειακοί ρόλοι και 

προσδοκίες 

(β) Σχεδιάζοντας την Ενήλικη Ζωή: έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή 

και φροντίδα 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια 

 

Εισαγωγή 

Στόχος της διερεύνησης 

Στόχος της διερεύνησης σ’ αυτή τη θεµατική ενότητα είναι να διαπιστώσουν οι 

εκπαιδευτικοί τις απόψεις και στάσεις εµπειρίες των µαθητών/-τριών για την οικογένεια 

καθώς και τις αξίες που συνδέονται µε την οικογενειακή ζωή. 

 

Πιο συγκεκριµένα, θα διερευνηθούν (α) η κατανοµή των ρόλων των φύλων µέσα στην 

οικογένεια των παιδιών, οι εµπειρίες τους από τη ζωή µε τους γονείς τους και θέµατα 

ελέγχου της οικογένειας γενικά, οι προσδοκίες των γονιών τους και οι αναπαραστάσεις 

τους για τη µητρότητα και την πατρότητα. (β) θα µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο 

τοποθετούν τον εαυτό τους απέναντι στο γάµο και τη δηµιουργία οικογένειας, πώς 

συνδέουν τον έρωτα µε όλα αυτά, πώς σχεδιάζουν τη µελλοντική τους οικογένεια, πώς 

βλέπουν τους εαυτούς τους ως γονιούς και πώς συνδέουν τη συµπεριφορά φροντίδας, 

ως στοιχείο ταυτότητας, µε το ένα ή το άλλο φύλο. 

 

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής προτείνονται οι παρακάτω ερευνητικές 

δραστηριότητες 

 

(Α) Οι Έφηβοι στην Οικογένειά τους:  

• Οικογενειακή ζωή: αρµοδιότητες και δραστηριότητες 

• Οικογενειακή ζωή: πατρότητα – µητρότητα 

• Οι Ρόλοι στο σπίτι µου 

 

(Β) Σχεδιάζοντας την Ενήλικη Ζωή: έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και 

φροντίδα 

• Το δίληµµα 

• Η πιο όµορφη ερωτική ιστορία 

• Μια µέρα στην οικογένειά µου 

• Εγώ, ως γονιός 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στόχος: Να διερευνηθούν οι εµπειρίες που έχουν τα παιδιά από την οικογένειά τους, 

όσον αφορά την κατανοµή των ρόλων και υπευθυνοτήτων στο σπίτι. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 15΄-20΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Στην πρώτη ερώτηση, καταγράψτε πόσες φορές επιλέχθηκαν οι 

αριθµοί 1 και 2, ο αριθµός 3 και οι αριθµοί 4 και 5 και για ποιες δραστηριότητες.  

Στη δεύτερη ερώτηση καταγράψτε πόσες φορές συναντήσατε κάθε προσδοκία των 

γονιών. Βρείτε αν τα αγόρια και τα κορίτσια διαφέρουν στις απαντήσεις τους. 

 

Ιδέες για παραπέρα διερεύνηση: ∆ώστε σε οµάδες παιδιών να κάνουν τις αναλύσεις 

στο ερωτηµατολόγιο. Ζητήστε τους να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα στην τάξη. 

Συζητήστε µε όλη την τάξη θέµατα όπως: κατανοµή των ρόλων στην οικογένεια και την 

κοινωνία, σχέσεις των φύλων στην οικογένεια. Ποιες είναι οι δικές τους εµπειρίες; 

Υπάρχουν διαφορές ανάλογα µε το αν εργάζεται η µητέρα; Πώς αντιµετωπίζουν τα ίδια 

την εργασία των γυναικών;  

 

Στόχος της συζήτησης θα είναι να αξιολογηθεί θετικά η γυναικεία εργασία και να γίνει 

κατανοητό ότι οι οικιακές εργασίες πρέπει να κατανέµονται εξίσου ανάµεσα στα µέλη 

της οικογένειας. Οι µαθητές και οι µαθήτριες πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν υπάρχουν 

δουλειές ανδρικές και γυναικείες στο σπίτι, τώρα µάλιστα που οι γυναίκες εργάζονται 

και θα εργάζονται όλο και περισσότερο στο µέλλον. 
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 Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ: ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο................................... 

Τάξη....................................... 

Φύλο....................................... 

 

1.  ∆ιάβασε προσεκτικά τις παρακάτω δραστηριότητες. Ποιος έχει αναλάβει αυτές τις 

δουλειές στο σπίτι σου; Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει µε την 

περίπτωσή σου. (1=αποκλειστικά η µητέρα 2=κυρίως η µητέρα 3=ο πατέρας ή η 

µητέρα εξίσου 4=κυρίως ο πατέρας 5=αποκλειστικά ο πατέρας ) 

 

Ποιος από τους γονείς σου  

- ασχολείται µε το νοικοκυριό  1  2  3  4  5 

- µαγειρεύει 1  2  3  4  5 

- βάζει τραπέζι 1  2  3  4  5 

- κάνει τα καθηµερινά ψώνια 1  2  3  4  5 

- παίρνει αποφάσεις για τα οικονοµικά του σπιτιού 1  2  3  4  5 

- συζητά µαζί σου για τα µαθήµατα του σχολείου 

για τις δυσκολίες στο σχολείο                        

για το µελλοντικό σου επάγγελµα 

για τις σπουδές σου 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 

- συζητά µαζί σου για τα προσωπικά σου προβλήµατα 

για τις σχέσεις σου µε το άλλο φύλο 

για τις σχέσεις σου µε τους φίλους σου 

για το σεξ 

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5 

1  2  3  4  5 
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3. Τι θέλουν οι γονείς σου να κάνεις αφού τελειώσεις το σχολείο; 

να σπουδάσω    να κάνω οικογένεια      να έχω µια σταθερή  

να µάθω µια τέχνη            να βρω δουλειά        σχέση µε το άλλο φύλο 

 

4.  Ποιος ελέγχει τις αποφάσεις στην ελληνική οικογένεια; ∆εν υπάρχουν σωστές ή 

λάθος απαντήσεις, απλώς θέλουµε τη γνώµη σου για το θέµα αυτό. ∆ιάβασε τις 

παρακάτω περιπτώσεις και σηµείωσε τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει 

(1=Πλήρης έλεγχος 2=Μεγάλος έλεγχος 3=Μέτριος έλεγχος 4=Μικρός έλεγχος 

5=Κανένας έλεγχος) 

 

 Ο Πατέρας Η Μητέρα 

Οικονοµικά θέµατα 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την εκπαίδευση των παιδιών 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τις δουλειές του νοικοκυριού 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Την πειθαρχία των παιδιών 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τον τόπο κατοικίας της οικογένειας 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Το αν θα αποκτήσουν παιδιά 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Το αν θα πάρουν διαζύγιο 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τις µεγάλες αγορές 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ψυχαγωγία της οικογένειας 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Τις διακοπές της οικογένειας 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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 Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ: ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ – ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

 

Στόχος: Στόχος αυτού του µικρού ερωτηµατολογίου είναι να µελετήσει τις 

αναπαραστάσεις των µαθητών/-τριών για την πατρότητα και τη µητρότητα. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο πριν από το 

µάθηµα 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 15΄-20.΄ 

 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τις λέξεις µε τις οποίες τα παιδιά χαρακτηρίζουν α) 

τον πατέρα, β) τη µητέρα. Ποιες είναι οι λέξεις που συναντήσατε πιο συχνά; Βρείτε το 

ποσοστό των παιδιών που επέλεξαν τις συχνές αυτές λέξεις. 

 

Συγκεντρώστε σε ένα κατάλογο τις σηµασίες που αποδίδουν τα παιδιά α) στον όρο 

πατρότητα, β) στον όρο µητρότητα Βρείτε τις πιο συχνές σηµασίες 

 

Συγκεντρώστε σε ένα κατάλογο τις δραστηριότητες που συνδέουν τα παιδιά α) µε την 

πατρότητα, β) µε τη µητρότητα. Βρείτε τις δραστηριότητες που συνέδεσαν τα 

περισσότερα παιδιά µε την κάθε έννοια. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη 

Ζητήστε από οµάδες παιδιών να καταγράψουν τα δεδοµένα, να βρουν τις συχνότητες 

και να φτιάξουν τις λίστες. Συζητήστε µε τα παιδιά πώς βλέπουν την πατρότητα και τη 

µητρότητα. Ζητήστε τους τις εµπειρίες τους από τη δική τους οικογένεια. Τι είδους 

γονείς θα ήθελαν τα ίδια να γίνουν; Τι νοµίζουν ότι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο µε 

τον οποίο η κοινωνία αντιµετωπίζει τους γονεϊκούς ρόλους;  
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 Ζητήστε από κάποια/-ο µαθήτρια/-ή να κρατήσει πρακτικά της συζήτησης και να 

καταγράψει τις διάφορες απόψεις που θα ακουστούν. Καταγράψτε επίσης τις 

αντιδράσεις των αγοριών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της συζήτησης.  



65

 
Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ: ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ - ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

 

συναισθηµατικός/-ή ανεξάρτητος/-η αόρατος/-η τρυφερός/-ή 

άνετος/-η αυστηρός/-ή  καταπιεσµένος/-η θερµός/-ή 

ανοργάνωτος/-η ανοιχτός/-ή αποτελεσµατικός/-ή ταπεινόφρων 

δραστήριος/-α   εξαρτηµένος/-η ορατός/-ή ευαίσθητος/-η 

µητρικός/-ή ανασφαλής καταπιεστικός/-ή ικανός/-ή 

ανταγωνιστικός/-ή ικανός/-ή  έµπιστος/-η  επιδέξιος/-α 

διστακτικός/-ή παντοδύναµος/-η ανεκτικός/-ή  ψυχρός/-ή 

 

1.  ∆ιάβασε προσεκτικά τον παραπάνω κατάλογο λέξεων και διάλεξε τρεις από αυτές 

που νοµίζεις ότι περιγράφουν καλύτερα 

α) τον πατέρα 1η λέξη……………………………….. 

2η λέξη………………………………. 

3η λέξη………………………………. 

 

β) τη µητέρα      1η λέξη……………………………….. 

2η λέξη………………………………. 

3η λέξη……………………………….      
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2. α)Τι σηµαίνει για σένα ο όρος πατρότητα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

2. β) Τι σηµαίνει για σένα ο όρος µητρότητα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

 

3.  Γράψε µερικές δραστηριότητες που συνδέονται κατά τη γνώµη σου µε 

 α) την πατρότητα  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

β) τη µητρότητα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………..
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 Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

 

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 

Σχεδιασµός:Β. Κάντα 

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον τρόπο µε τον 

οποίο διαµορφώνονται οι ρόλοι και οι σχέσεις των φύλων στις οικογένειες των εφήβων, 

επικεντρώνοντας στην κατανοµή της οικιακής εργασίας και άλλων καθηκόντων.  

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο µέσα στην 

τάξη.  

 

∆ιάρκεια: 30΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: (1) Καταγράψτε τις δουλειές που σηµειώνουν ότι κάνουν (α)τα 

αγόρια και (β)τα κορίτσια στο σπίτι. Σηµειώστε τη συχνότητα µε την οποία σηµειώνεται 

κάθε δουλειά. Φτιάξτε µια λίστα µε τις πιο συχνές δουλειές που κάνουν τα αγόρια και 

µια λίστα µε τις πιο συχνές δουλειές που κάνουν τα αγόρια. Κάντε το ίδιο και για τη 

δεύτερη ερώτηση. Ποιες είναι οι πιο συχνές δουλειές που τα παιδιά νοµίζουν ότι κάνουν 

καλύτερα οι άνδρες και οι γυναίκες (χωριστά); 

(2) Καταγράψτε το νόηµα που αποδίδουν τα παιδιά σε κάθε µια από τις φράσεις. Τι 

διαφορετικές απαντήσεις εντοπίζετε; Συµφωνούν ή διαφωνούν τα παιδιά µε τις απόψεις 

που εκφράζουν οι συγκεκριµένες φράσεις; Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και 

τα κορίτσια ως προς τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούν το νόηµα των φράσεων; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη 

Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν λίστες µε τις δουλειές που κάνουν τα διάφορα µέλη 

της οικογένειας. Ζητήστε τους να συγκεντρώσουν φωτογραφίες από περιοδικά ή και 

οικογενειακές, όπου να φαίνονται οι διαφορετικές δραστηριότητες των δύο φύλων. 

Μιλήστε τους για τον καταµερισµό των ρόλων των φύλων στην οικογένεια. Οργανώστε 

οµαδικές συζητήσεις µε θέµα την ισότητα των φύλων στην οικογένεια. 



68

  

Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (α) Οι έφηβοι στην οικογένειά τους 

 

ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

 

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:…………………………….. 

 

1. Υπάρχουν δουλειές µέσα στο σπίτι που αναλαµβάνεις εσύ; Αν ναι, γράψε τρεις από 

αυτές. 

α)…………………………………………………… 

β)…………………………………………………… 

γ)…………………………………………………… 

 

2) Πιστεύεις ότι οι γυναίκες µπορούν να κάνουν ορισµένες δουλειές του σπιτιού 

καλύτερα σε σχέση µε τους άνδρες; Αν ναι, ποιες; (∆ώσε 3 παραδείγµατα) 

α) ……………………………………………………. 

β) …………………………………………………… 

γ) ……………………………………………………. 

 

3) Ποιο είναι το νόηµα της φράσης: «Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά»; 

Συµφωνείς µε τη φράση αυτή; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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 ..................................................................................................................

......................................... 

 

4) «Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται» λέει µια γνωστή παροιµία.  

Ποιο είναι το νόηµά της; Συµφωνείς µε τη συγκεκριµένη παροιµία; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................ 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η  

 

ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ (1&2) 

 

Στόχος: Στόχος των δραστηριοτήτων που ακολουθούν είναι να µελετηθεί α) ο τρόπος 

µε τον οποίο τα παιδιά συνδέουν την έννοια της φροντίδας µε το ένα ή το άλλο φύλο, 

β) ο τρόπος µε τον οποίο επεξεργάζονται την έννοια της πατρότητας και γ)τα 

επιχειρήµατα µε τα οποία τα αγόρια και τα κορίτσια προσπαθούν να βρουν λύσεις σε 

διλήµµατα που προκύπτουν από συγκρούσεις ανάµεσα στην οικογενειακή και την 

επαγγελµατική ζωή. 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να διαβάσουν προσεκτικά τα δεδοµένα της κάθε 

ιστορίας και µετά να απαντήσουν στα ερωτήµατα που ακολουθούν. 

∆ιάρκεια: 30΄-40΄. 

Ιδέες για ανάλυση: Η λύση της ιστορίας και οι υπόλοιπες απαντήσεις µπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σύµφωνα µε τις κατηγορίες που υπάρχουν στον κατάλογο που 

επισυνάπτεται. Συγκεντρώστε τα ποσοστά των απαντήσεων σε κάθε κατηγορία. 

Συγκεντρώστε τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών χωριστά. 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: α) Μετά την ανάλυση ανακοινώστε τα 

αποτελέσµατα στην τάξη. Συζητήστε µε τα παιδιά τις εικόνες πατρότητας που 

εντοπίσθηκαν. Καταγράψτε τη γνώµη τους: γιατί νοµίζουν ότι τα αποτελέσµατα έχουν 

τη συγκεκριµένη µορφή; Γιατί απάντησαν µε το συγκεκριµένο τρόπο; Νοµίζουν ότι 

αλλάζουν οι εικόνες της µητρότητας και της πατρότητας στην εποχή µας; Βρείτε και 

συστήστε τους να διαβάσουν κείµενα νεανικής και κλασικής λογοτεχνίας, όπου συναντά 

κανείς διαφορετικές µορφές για την πατρότητα και τη µητρότητα και όπου οι 

πρωταγωνιστές αντιµετωπίζουν παρόµοια διλήµµατα. 

Β) Ζητήστε από τα παιδιά να δώσουν τα «διλήµµατα» στους γονείς τους και να 

ζητήσουν από αυτούς να συµπληρώσουν τη δραστηριότητα. Οργανώστε µια συζήτηση 

στην τάξη, κατά την οποία τα παιδιά θα παρουσιάσουν τις απαντήσεις των γονιών τους. 

∆ιαφέρουν σε γενικές γραµµές οι απόψεις των ενηλίκων από αυτές των παιδιών; Ποια 

είναι η άποψη των γονιών για τη φροντίδα του µικρού παιδιού και την πατρότητα; 

Καταγράψτε τους άξονες και τα συµπεράσµατα της συζήτησης. 

Γ) Φτιάξτε µόνοι/-ες ή µαζί µε τα παιδιά κι άλλα παρόµοια διλήµµατα. 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ(1) 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Τα πρόσωπα 

1.  Η Ελένη: 30 ετών, πτυχιούχος, εργάζεται σε µεγάλη εταιρεία, παντρεµένη, µητέρα 

του Πέτρου που είναι 3 ½ ετών και πηγαίνει στον Παιδικό Σταθµό κάθε µέρα  

2.  Γιώργος, 32 ετών, σύζυγος της Ελένης και πατέρας του Πέτρου, πτυχιούχος, 

∆ιευθυντής Επιχείρησης. 

 

Η ιστορία 

Είναι πρωί, ο Γιώργος έχει ήδη φύγει για τη δουλειά του. Η Ελένη ετοιµάζεται κι αυτή 

να φύγει: σήµερα είναι µεγάλη µέρα για την ίδια, θα συζητήσει µε τους προϊσταµένους 

της την προαγωγή της. Όταν πηγαίνει να ξυπνήσει τον Πέτρο διαπιστώνει ότι έχει 

πυρετό. Φωνάζει τη φίλη της την Παιδίατρο από το διπλανό διαµέρισµα, για να τον 

εξετάσει. Η γιατρός την καθησυχάζει, πρόκειται µόνο για ένα κρυολόγηµα. Η Ελένη 

πρέπει να βρει κάποιον να κρατήσει τον Πέτρο όσο αυτή θα λείπει. Έχει µεγάλη αγωνία, 

γιατί πρόκειται για σηµαντική µέρα για την ίδια. Τηλεφωνεί στη µητέρα της, η οποία 

όµως λείπει, προσπαθεί να βρει τη µπέϊµπι-σίτερ, αλλά είναι απασχοληµένη αλλού. Η 

αγωνία της µεγαλώνει, πρέπει οπωσδήποτε να φύγει. Μη βρίσκοντας άλλη λύση, 

παίρνει το Γιώργο στη δουλειά του. Η γραµµατέας του της λέει ότι είναι σε συνεδρίαση, 

αλλά η Ελένη της ζητά να τον διακόψει. Τελικά ο Γιώργος έρχεται στο τηλέφωνο 

-Γεια σου Γιώργο, µε συγχωρείς που σε διέκοψα…. 
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1. Συνέχισε την ιστορία, ώσπου να βρεθεί η τελική λύση 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

  

2. Τι θα έκανες αν ήσουν στη θέση 

α) του πατέρα 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

β) της µητέρας 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

γ) γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

3. Τι νοµίζεις ότι πρέπει να γίνει; Ποιο είναι το σωστό; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………. 
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 4. Αν ήσουν το παιδί, τι θα ήθελες να κάνει α) ο πατέρας, β) η µητέρα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ(2) 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη…………………………. 

Φύλο………………………… 

 

Τα πρόσωπα:  

1. Η Μαρία: 18 ετών, φοιτήτρια. Μένει µε τους γονείς της.  

2. Ο Νίκος: 24 ετών, µεταπτυχιακός φοιτητής. Μένει µόνος του, οι γονείς του ζουν σε 

άλλη πόλη 

Η ιστορία 

Η Μαρία και ο Νίκος έχουν µια σχέση που διαρκεί 18 µήνες. Είναι αρκετά ελεύθεροι, 

περνούν ωραία και απολαµβάνουν τη φοιτητική ζωή. Κάνουν διάφορα σχέδια για το 

µέλλον, ο Νίκος θέλει να κάνει καριέρα και η Μαρία σχεδιάζει να συνεχίσει τις σπουδές 

της στο εξωτερικό. Κάποια στιγµή η Μαρία ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Συναντιέται µε 

το Νίκο για να του το πει. 

-Ξέρεις Νίκο, συµβαίνει κάτι..... 

 

1. Συνέχισε το διάλογο και την ιστορία, ώσπου να βρεθεί λύση και να παρθούν 

αποφάσεις 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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 ..................................................................................................................

...........................................  

2. Τι νοµίζεις ότι θέλει η Μαρία; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................ 

 

3. Τι νοµίζεις ότι θέλει ο Νίκος; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................ 

 

4. Πώς θα αντιδράσουν οι γονείς της Μαρίας; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................ 

 

5. Πώς θα αντιδράσουν οι γονείς του Νίκου; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................ 

 

6. Τι νοµίζεις ότι πρέπει να κάνουν στο τέλος οι πρωταγωνιστές και οι 

οικογένειές τους; Ποιο είναι το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................
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 ..................................................................................................................

........................................................................................................................

...................... 

 

7. Γιατί; Εξήγησε την άποψή σου 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

............ 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

 

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 

 

Στόχος: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να µελετηθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα 

αγόρια και τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας µιλούν για τον έρωτα και τη σχέση µε το άλλο 

φύλο και εκφράζουν γραπτά θετικά συναισθήµατα. Ο ροµαντισµός, το είδος των 

σχέσεων που φαντάζονται ότι µπορούν να διαµορφωθούν ανάµεσα στα δύο φύλα, οι 

τρόποι µε τους οποίους οι έφηβοι και οι έφηβες προσεγγίζουν το άλλο φύλο, οι φόβοι 

τους και οι ανησυχίες τους όσον αφορά τις σχέσεις αυτές, οι προοπτικές µε τις οποίες 

τις σχεδιάζουν, αποτελούν επίσης κεντρικά στοιχεία της διερεύνησης που προτείνεται. 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν την έκθεση µέσα στην τάξη. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος, αναθέστε τους να τη γράψουν στο σπίτι και να τη 

φέρουν. 

∆ιάρκεια: 45΄-90΄. 

Ιδέες για ανάλυση: Η µέθοδος που προτείνεται είναι η ανάλυση περιεχοµένου. Οι 

εκθέσεις πρέπει να αντιµετωπισθούν ως κείµενα, στα οποία θα εντοπισθούν άξονες 

ανάλυσης και κατηγορίες. Προτείνονται οι παρακάτω κατηγορίες: 

1.  Περιγραφή προσώπων: µε ποιο τρόπο παρουσιάζονται οι πρωταγωνιστές και οι 

πρωταγωνίστριες στην έκθεση; (χαρακτηρισµοί των πρωταγωνιστών, π.χ. ντροπαλά, 

σκληρά, συγκρατηµένα, µε πρωτοβουλίες, όµορφα, άσχηµα αγόρια και κορίτσια 

κλπ). 

2.  Πρώτη προσέγγιση: µε ποιο τρόπο τα παιδιά παρουσιάζουν την πρώτη προσέγγιση 

(ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, κεραυνοβόλος έρωτας, πώς γίνεται και από ποιον η 

πρόταση για σχέση, πώς αντιδρά ο άλλος/-η κλπ). 

3.  Χαρακτηριστικά της σχέσης: µε ποιο τρόπο περιγράφεται η σχέση (Ποια είναι η 

αφετηρία της σχέσης, συνοδεύεται και από σεξουαλικές σχέσεις, υπάρχει προοπτική 

συνέχειας, περιγράφεται ως µόνιµη ή περιστασιακή κλπ). 
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4.  Εµπειρία: µε ποιο τρόπο οι συγγραφείς των εκθέσεων µιλούν για τα βιώµατα των 

πρωταγωνιστών τους; (η σχέση περιγράφεται ως ευχάριστη ή δυσάρεστη εµπειρία, τι 

δηµιουργεί άγχος ή φόβο, υπάρχει ροµαντική ή κυνική διάθεση κλπ). 

5.  Τέλος της ιστορίας: πώς βλέπουν οι έφηβοι το τέλος παρόµοιων σχέσεων. 

(ροµαντικό-τραγικό, ροµαντικό µε προοπτική την αιώνια διατήρηση της σχέσης, 

χωρισµός, προοπτική συνέχειας, γάµου κλπ). 

6.  Ρόλος των τρίτων: πώς θεωρούν οι έφηβοι ότι µπορεί να παρέµβει το περιβάλλον σε 

µια ερωτική ιστορία (θετικές-αρνητικές παρεµβάσεις, ρόλος των φίλων, ρόλος των 

γονιών, υποστήριξη, ανταγωνισµός, µεσολάβηση, αντίδραση των πρωταγωνιστών 

στις τρίτες παρεµβάσεις κλπ). 

Στο πλαίσιο της παραπάνω ανάλυσης, διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια της 

τάξης και στον τρόπο µε τον οποίο το κάθε φύλο περιγράφει τις αντιδράσεις των 

ανδρών και γυναικών πρωταγωνιστών του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

κατανόηση των εµπειριών των εφήβων. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 

µπορούν να παρουσιασθούν στην τάξη και να συζητηθούν. Επίσης ενδιαφέρον θα ήταν 

να µετατραπούν κάποιες ιστορίες σε σενάρια και να γίνουν δραµατικό παιχνίδι µε 

πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες τα παιδιά της τάξης. 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

Η ΩΡΑΙΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Ένα νεανικό περιοδικό προκηρύσσει διαγωνισµό που θα βραβεύσει την «ωραιότερη 

ιστορία αγάπης». Φαντάσου ότι παίρνεις µέρος στο διαγωνισµό αυτό. Γράψε την ιστορία 

σου µε την οποία διεκδικείς το πρώτο βραβείο.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η  

 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

 

Στόχος: Στόχος της διερεύνησης είναι να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο ο έφηβοι 

των δύο φύλων διαµορφώνουν την εικόνα της οικογένειας. Ενδιαφέρει κυρίως να 

εξετάσουµε: 

α) τους ρόλους και τις αρµοδιότητες των µελών της οικογένειας, 

β) τη σύνθεσή της (παραδοσιακή, επηρεασµένη από καινούργιες κοινωνικές 

πραγµατικότητες κλπ), 

γ) τον τρόπο µε τον οποίο τα παιδιά βλέπουν τους εαυτούς τους ως γονείς και 

αντιµετωπίζουν τις ευθύνες της οικογένειας, 

δ) τις σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας και το κλίµα που επικρατεί (ισότητα, 

αµοιβαία εκτίµηση, έρωτας-αγάπη, αλληλοσεβασµός, δηµοκρατία) καθώς και τον τρόπο 

µε τον οποίο διαµορφώνονται οι σχέσεις των φύλων (παραδοσιακές σχέσεις ή νέο 

µοντέλο καταµερισµού), 

ε) τον τρόπο µε τον οποίο τα αγόρια και τα κορίτσια βλέπουν τους εαυτούς τους ως 

άτοµα που προσφέρουν φροντίδα σε παιδιά ή ηλικιωµένους, πώς αυτή η συµπεριφορά 

φροντίδας συνδέεται µε το ανδρικό και γυναικείο φύλο, 

στ) διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο µιλούν για την οικογένεια τα αγόρια και τα 

κορίτσια και ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες πρωταγωνιστές των εκθέσεων. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν την έκθεση στην τάξη. Μόνο αν δεν 

υπάρχει χρόνος, επιτρέπεται να τη γράψουν στο σπίτι και να τη φέρουν έτοιµη. 

 

∆ιάρκεια: 45΄-90΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Και η έκθεση αυτή αντιµετωπίζεται ως κείµενο και προτείνεται η 

µέθοδος ανάλυσης περιεχοµένου. ∆ιαµορφώστε κατηγορίες σύµφωνα µε την 
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 περιγραφή των στόχων της διερεύνησης. Μερικές κατηγορίες θα µπορούσαν να 

είναι οι εξής: 

 

• περιγραφή σύνθεσης οικογένειας (αριθµός, φύλο, ηλικία µελών, τύπος οικογένειας) 

• χαρακτηριστικά γονιών (ηλικία, πιθανώς µόρφωση, επάγγελµα) 

• ηµέρα που περιγράφεται (αργία- εργάσιµη) 

• γενικές αρµοδιότητες-δραστηριότητες γονιών και παιδιών µέσα στην οικογένεια 

• πώς ασχολείται η κάθε γονιός µε τα παιδιά; τι κάνουν µαζί; µέσα ή έξω από το 

σπίτι; 

• πώς βλέπουν τα αγόρια και τα κορίτσια το µοντέλο της ιδανικής οικογένειας; 

• συµπεριφορά ενηλίκων µεταξύ τους (ευγενική, επιθετική, κυριαρχική, εξουσιαστική, 

υποταγής) 

• συµπεριφορά ενηλίκων προς τα παιδιά 

• είδος αισθηµάτων που περιγράφονται ή διαφαίνονται 

• συνθήκες ή περιστατικά άµεσης ή έµµεσης φροντίδας (ποιος φαίνεται να φροντίζει 

και ποιον) 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Παρουσιάζονται και συζητούνται τα 

αποτελέσµατα της ανάλυσης. Γίνεται συζήτηση για τις διαφορετικές µορφές 

οικογένειας, το ρόλο των φύλων σ’ αυτή, τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην 

οικογένεια, τις έννοιες της πατρότητας και της µητρότητας και το τι σηµαίνουν οι ρόλοι 

αυτοί για τα παιδιά αλλά και για τους ίδιους τους γονείς. Κάποιες εκθέσεις µπορούν να 

µετατραπούν σε σενάρια και να δραµατοποιηθούν στην τάξη από τα ίδια τα παιδιά. 

Επίσης µπορεί να γίνει ανταλλαγή ρόλων και να συζητηθεί η σχετική εµπειρία. 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Φαντάσου ότι έχεις παντρευτεί και έχεις δική σου οικογένεια. Γράψε µια έκθεση όπου 

θα περιγράφεις µια µέρα µε την οικογένειά σου, δίνοντας πρώτα πληροφορίες για τη 

σύνθεση της οικογένειας, (όλες οι µορφές οικογένειας είναι αποδεκτές, όπως για 

παράδειγµα οικογένεια µε δυο γονείς και παιδιά, µονογονεϊκή οικογένεια, οικογένεια µε 

ένα ή δύο γονείς και παππούδες, κλπ) την ηλικία και το φύλο των µελών, τις 

δραστηριότητες των γονιών, το σπίτι που κατοικείτε κλπ.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η  

 

ΕΓΩ, ΩΣ ΓΟΝΙΟΣ 

Σχεδιασµός: Λ. Φρόση 

 

Στόχος της διερεύνησης αυτής είναι να δώσει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσουν τον τρόπο µε τον οποίο οι έφηβοι δοµούν την εικόνα του γονιού για τον 

εαυτό τους. Επιπλέον, µε τη µικρή αυτή έρευνα επιδιώκεται να διαπιστωθεί η πιθανή 

προσκόλληση των εφήβων σε παραδοσιακά προσδιορισµένους γονεϊκούς ρόλους, η 

πιθανή αλλαγή στάσεων και αναπαραστάσεων απέναντι στους ρόλους αυτούς, καθώς 

και η σύνδεση του ενός ή του άλλου φύλου µε τις συµπεριφορές της φροντίδας και 

διαπαιδαγώγησης του παιδιού. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν µια έκθεση µε θέµα «Εγώ ως γονιός» 

µέσα στην τάξη, διευκρινίζοντάς τους ότι πρέπει να φανταστούν τους εαυτούς τους ως 

µελλοντικούς γονιούς και να τους περιγράψουν. Οι οδηγίες πρέπει να περιορίζονται στα 

απολύτως απαραίτητα (πχ διάρκεια) και να µην επεκτείνονται σε λεπτοµέρειες, για να 

µη θιγεί ο αυθορµητισµός. 

 

∆ιάρκεια: 30-45’  

 

Ιδέες για ανάλυση: ∆ιαβάστε την κάθε έκθεση προσεκτικά. Η µέθοδος ανάλυσης είναι 

η ανάλυση περιεχοµένου, η οποία µπορεί να ακολουθήσει τους παρακάτω 

άξονες/κατηγορίες 

 

- ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 

(α) ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

(β) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ/ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

(γ) ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
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- ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ 

- ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΕΪΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΩΣ ΑΣΚΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 

- ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΟΝΙΟΥ-ΠΑΙ∆ΙΟΥ: (α) ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, 

                                        (β) ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  

- Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΓΟΝΙΟΣ (ΠΑΤΕΡΑΣ Ή ΜΗΤΕΡΑ) 

- ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: 

(α) ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(β) ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ 

 

Συγκεντρώστε τα κοµµάτια των εκθέσεων που υπάγονται στην κάθε κατηγορία. 

Μετρήστε τη συχνότητα εµφάνισης της κάθε κατηγορίας. Τι προκύπτει; Καταγράψτε 

την κυρίαρχη εικόνα (α) του πατέρα, (β) της µητέρας, έτσι όπως εµφανίζεται στις 

εκθέσεις. ∆ιαφέρουν µεταξύ τους οι ρόλοι του πατέρα και της µητέρας στην οικογένεια, 

έτσι όπως περιγράφονται από τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα; Υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια ως προς το πώς βλέπουν το ρόλο του άλλου φύλου 

στην οικογένεια; Ερµηνεύστε τα αποτελέσµατά σας. Τι συµπεράσµατα βγάζετε για τους 

εφήβους της τάξης σας, ως προς τον τρόπο µε τον οποίο ετοιµάζουν τους εαυτούς τους 

ως µελλοντικούς γονείς; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη 

- Συνδυάστε τη διερεύνηση αυτή µε τη δραστηριότητα 6. Ανακοινώστε τα 

αποτελέσµατα και των δύο ερευνών στην τάξη και οργανώστε συζήτηση µε τα 

παιδιά για τους ρόλους των φύλων στην οικογένεια και, ειδικότερα, για το ρόλο 

των γονιών.  

- Αναθέστε στα παιδιά να διαβάσουν παλιά και νέα κείµενα της Νεότερης 

Ελληνικής Λογοτεχνίας και να καταγράψουν τον τρόπο µε τον οποίο φαίνεται να 

διαµορφώνονται στα κείµενα αυτά διαχρονικά οι γονεϊκοί ρόλοι στην ελληνική 

οικογένεια.  
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- Ζητήστε τους να καταγράψουν τις εµπειρίες των γονιών τους από τους δικούς 

τους γονείς. 

- Συζητήστε µαζί τους πώς ήταν τα πράγµατα παλιά και πώς σήµερα. Τι 

προσδοκούν να αλλάξει στη δική τους οικογένεια; 
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Ενότητα ΙΙ: Οικογένεια. (β)Έρωτας, γάµος, οικογενειακή ζωή και φροντίδα 

 

ΕΓΩ, ΩΣ ΓΟΝΙΟΣ 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Πώς φαντάζεσαι και πώς επιθυµείς να είσαι ως γονιός; Γράψε µια έκθεση µιας σελίδας 

µε το θέµα αυτό. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 

 

Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

Εισαγωγή 

Στόχος της διερεύνησης 

Στόχος της διερεύνησης είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τον τρόπο µε τον οποίο 

βιώνουν τα αγόρια και τα κορίτσια τις εµπειρίες που σχετίζονται µε το φύλο τους. Θα 

προσπαθήσουµε να δούµε: 

• τους πιθανόν διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µεγαλώνουν τα αγόρια και τα 
κορίτσια 

• τις εµπειρίες που έχουν από τη διαπαιδαγώγησή τους στην οικογένεια 

• τις εµπειρίες που βιώνουν ως καταπιεστικές. 

• τον τρόπο µε τον οποίο βιώνουν τις σχέσεις µε το άλλο φύλο 

• χαρακτηριστικά που έχουν σχέση µε το ροµαντισµό, τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα 
στις καθηµερινές τους εµπειρίες 

• δυσκολίες, προτιµήσεις και πιέσεις στην επαφή τους µε το άλλο φύλο 

• γενικά συγκρούσεις που βιώνουν στην καθηµερινή τους ζωή στο πλαίσιο του 
οικογενειακού και του γενικότερου κοινωνικού τους περίγυρου 

• την κουλτούρα του ανδρισµού και τη θηλυκότητας στη σύγχρονη εποχή (συνήθειες, 
ασχολίες, φιλίες, τρόπος ζωής γενικά που είναι χαρακτηριστικοί για τα αγόρια και τα 

κορίτσια σήµερα) 

• διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια σε σχέση µε τα παραπάνω. 

 

Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες 

• Μεγαλώνοντας σαν αγόρι, µεγαλώνοντας σαν κορίτσι 

• Αγαπηµένο µου περιοδικό... 

• Η σύµβουλός µας σα απαντά 

• Εµπειρίες του Σχολείου 

• Εµπειρίες από την Οικογένεια 

• Οι προσδοκίες των γονιών 

• Σχέσεις 

• Βία και επιθετικότητα 
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• Κακές λέξεις 

• Φιλίες, φιλίες 

• Η παρέα µου 

• Ο καλύτερός µου φίλος- Η καλύτερή µου φίλη 

• Σεξουαλικότητα στην εφηβεία 

• Άγχη και συγκρούσεις στην εφηβεία 

• Συγκρούσεις µε τους γονείς 

• Αγόρια, κορίτσια και οι κουλτούρες του ελεύθερου χρόνου 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΓΟΡΙ- ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Να διαπιστωθούν τα πρότυπα µε τα οποία κοινωνικοποιούνται στο ρόλο του 

φύλου τους τα αγόρια και τα κορίτσια. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το µικρό ερωτηµατολόγιο. Οι 

εξηγήσεις που θα δοθούν πρέπει να είναι συγκεκριµένες και ολιγόλογες, χωρίς πολλά 

παραδείγµατα, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι στις απαντήσεις τα παιδιά έχουν την τάση να 

επαναλαµβάνουν τα παραδείγµατα. Εξηγήστε τους ότι πρέπει να προσπαθήσουν να 

θυµηθούν όσες πιο πολλές εντολές και οδηγίες µπορούν. 

 

∆ιάρκεια: 20΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Κατατάξτε τις απαντήσεις στις παρακάτω κατηγορίες, βρίσκοντας 

και τις συχνότητες που συναντάτε την κάθε µια από αυτές. Φτιάξτε πίνακες χωριστούς 

για τα αγόρια και τα κορίτσια σύµφωνα µε το υπόδειγµα. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 

 

1.  Καλές συµπεριφορές    3. Σε σχέση µε τους τρίτους  

• ευγένεια, καλή συµπεριφορά   * η θετική κοινωνική συµπεριφορά  

• να είµαι φιλικός/-ή, κοινωνικός/-ή  * να είµαι επιφυλακτικός/-ή 

• να φροντίζω τα πράγµατά µου   * να επιλέγω τους σωστούς φίλους 

• να τα πάω καλά στο σχολείο 
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• συνέπεια                                                       4. Σε σχέση µε την οικογένεια 

• να µην ξοδεύω/ να κάνω οικονοµία             * ο σεβασµός   

• να είµαι εργατικός/-ή      * να βοηθάω/να συµµετέχω 

• να είµαι σκληρός/-ή      * να είµαι υπάκουος/-η 

• βοηθάω στο νοικοκυριό     

• να είµαι υπάκουος/-η 

• εντιµότητα 

 

2. Κακές συµπεριφορές 

• ναρκωτικά, κάπνισµα, ποτά, να βγαίνω έξω αργά 

• να βρίζω 

• να είµαι επιθετικός/-ή 

• να κλαίω, να δείχνω τα συναισθήµατά µου 

• να κάνω επικίνδυνα πράγµατα 

• να λέω ψέµµατα, να είµαι υποκριτής/-τρια 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΑΓΟΡΙ- ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΚΟΡΙΤΣΙ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Πολλές φορές στη ζωή µας τυχαίνει να ακούσουµε διάφορες συµβουλές, παραινέσεις, 

εντολές, απαγορεύσεις από τους µεγαλύτερους, συνηθέστερα από τους γονείς µας, 

τους παππούδες µας και τις γιαγιάδες µας ή τους δασκάλους µας. 

Προσπάθησε να θυµηθείς όσο περισσότερες τέτοιες συµβουλές µπορείς και να τις 

καταγράψεις στη στήλη που αντιστοιχεί µε το φύλο σου 

(π.χ. µεγαλώνοντας σαν κορίτσι έµαθα να είµαι ευγενική 

ή µεγαλώνοντας σαν αγόρι έµαθα ότι δεν πρέπει να βρίζω 

 

 

Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι έµαθα  

 

 

Μεγαλώνοντας σαν αγόρι έµαθα  

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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 α) Ποιες από τις παραπάνω εντολές/επιταγές θεωρείς απαραίτητες για να 

µεγαλώσει ένα παιδί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

β) Ποιες ακολούθησες ως τώρα µε ευχαρίστηση και χωρίς να διαµαρτυρηθείς; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

γ) Ποιες νοµίζεις ότι καταπιέζουν το άτοµο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ...» 

« Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ» 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχοι της διπλής αυτής δραστηριότητας είναι να µελετήσει α) το είδος των 

καταπιεστικών εµπειριών, πιέσεων και συγκρούσεων που βιώνουν οι έφηβοι στα 

πλαίσιο του οικογενειακού και του ευρύτερου κοινωνικού τους περίγυρου. β) πώς 

επεξεργάζονται, περιγράφουν, ερµηνεύουν οι ίδιοι/-ες τις καταστάσεις αυτές, γ) πώς 

τοποθετούνται, ως τρίτοι-ες απέναντι σε τέτοιου είδους προβλήµατα, όταν αυτά 

βιώνονται από συνοµηλίκους τους και δ) τι είδους λύσεις θα πρότειναν οι ίδιοι-ες, ώστε 

να αντιµετωπιστούν τέτοιες καταστάσεις. 

 

∆ιαδικασία: Η διερεύνηση πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις .α) ∆ώστε στα παιδιά µιας 

σχολικής τάξης το φύλλο εργασίας µε τίτλο «Αγαπηµένο µου περιοδικό» και ζητήστε 

τους να γράψουν το σχετικό κείµενο. Επιµείνετε στο γεγονός ότι πρέπει να γράψουν 

για το πρόβληµα ενός φίλου ή µιας φίλης, γιατί µας ενδιαφέρει να αποστασιοποιηθούν 

όσο το δυνατόν οι έφηβοι από το σχετικό πρόβληµα και να µη θεωρηθεί ότι θέλουµε να 

πληροφορηθούµε τα προσωπικά τους προβλήµατα. Συγκεντρώστε τα φύλλα εργασίας. 

β) Η συνέχεια της διερεύνησης γίνεται σε µια τάξη διαφορετική από αυτή που 

συµµετείχε στην πρώτη φάση. Στο κάθε παιδί της τάξης αυτής µοιράστε τα κείµενα που 

έγραψαν οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριές τους µαζί µε το φύλλο εργασίας µε τίτλο 

«Η σύµβουλός µας σας απαντά» και ζητήστε να απαντήσουν στην «επιστολή» που 

έχουν µπροστά τους, δίνοντας συµβουλές στο άτοµο που την έγραψε, έτσι ώστε να 

αντιµετωπίσει το πρόβληµά του. 

 

∆ιάρκεια: 30΄- 40΄ για την κάθε φάση. 
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 Ιδέες για ανάλυση: Η επεξεργασία των κειµένων γίνεται µε τη µέθοδο της 

ανάλυσης περιεχοµένου. Ενδεικτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω 

κατηγορίες ανάλυσης: 

1.  Από που προέρχονται οι συγκρούσεις; 

• Γονείς-Οικογένεια 

• Ερωτικές σχέσεις 

• Σχολικός κοινωνικός περίγυρος-φιλοι/-ες 

2.  Πώς περιγράφουν οι ίδιοι/-ες οι έφηβοι/-ες τη στάση τους απέναντι στο πρόβληµα; 

• µε «κατάθλιψη», λύπη, στεναχώρια, κακή διάθεση 

• µε τάσεις φυγής από το σπίτι ή αυτοκτονίας 

• µε αντικοινωνική συµπεριφορά 

3.  Ποιος µπορεί να βοηθήσει στην αντιµετώπιση του προβλήµατος; Λύσεις που 

προτείνονται: 

• συµπαράσταση εκ µέρους των γονιών/της οικογένειας 

• συµπαράσταση κυρίως από φίλους 

• «αυτοβοήθεια» 

 

α) Καταγράψτε την πηγή και το είδος του προβλήµατος. Καταγράψτε τη στάση του 

εφήβου στο πρόβληµα. Καταγράψτε την προέλευση και το είδος των λύσεων που 

προτείνονται.  

β) Οµαδοποιήστε τα αποτελέσµατά σας και εξετάστε πιθανές διαφορές ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια. 

γ) ∆ιαπιστώστε: ποια είναι τα πιο συχνά προβλήµατα που βιώνουν οι έφηβοι; ποιες 

είναι οι πιο συχνές πηγές προβληµάτων και συγκρούσεων; τι στεναχωρεί τα αγόρια και 

τα κορίτσια αυτής της ηλικίας; πώς αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα αυτά; πώς νοµίζουν 

ότι θα µπορούσαν να λυθούν; από ποιον κυρίως περιµένουν βοήθεια; υπάρχουν 

διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια; υπάρχουν προβλήµατα που θα σχετίζατε 

µε κάποιο συγκεκριµένο φύλο; υπάρχουν επίσης τρόποι βοήθειας που ταιριάζουν 

καλύτερα σε αγόρια ή σε κορίτσια; 
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 Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία: Συζητήστε µε τα παιδιά γενικά για τα 

προβλήµατα των εφήβων στις σύγχρονες κοινωνίες. Ζητήστε τους να φέρουν στην 

τάξη αποκόµµατα από τις σχετικές στήλες των νεανικών περιοδικών και να σχολιάσουν 

τα προβλήµατα που αναφέρονται σ’ αυτά. Γράφουν και τα αγόρια και τα κορίτσια 

εξίσου συχνά στα περιοδικά αυτά; τι είδους προβλήµατα αναφέρουν; γιατί υπάρχουν 

(αν υπάρχουν) διαφορές ανάµεσα στα δυο φύλα σε σχέση µε τις συγκρούσεις και τα 

προβλήµατα που βιώνουν; Καταγράψτε τους κυρίους άξονες της συζήτησης. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

«ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ...» 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Κάποιος φίλος ή φίλη σας συναντά ένα σοβαρό πρόβληµα στην προσωπική του ζωή και 

βρίσκεται σε σύγχυση. Θέλεις πολύ να τον/την βοηθήσεις. Για το λόγο αυτό 

απευθύνεσαι στην ειδική στήλη του αγαπηµένου σου περιοδικού, στην οποία δίνονται 

συµβουλές σε προβλήµατα των νέων και ζητάς βοήθεια για το φίλο ή τη φίλη σου. 

Προσπάθησε να διατυπώσεις το πρόβληµα και να ζητήσεις συµβουλές. 

“Αγαπηµένο µου περιοδικό” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

«Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΣ ΣΑΣ ΑΠΑΝΤΑ» 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Φαντάσου ότι εργάζεσαι σε ένα νεανικό περιοδικό, στη στήλη που δίνει συµβουλές στα 

νεαρά άτοµα για διάφορα προβλήµατα της εφηβείας. Έχεις να απαντήσεις στο γράµµα 

της µπροστινής σελίδας. Τι συµβουλές θα έδινες; 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 



105

 
Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά  

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνηθεί ο βαθµός στον οποίο οι µαθητές και οι 

µαθήτριες αντιλαµβάνονται διακρίσεις λόγω φύλου στο σχολικό περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριµένα, αναµένεται ότι, µε το τέλος της µικρής αυτής έρευνας, οι εκπαιδευτικοί 

θα έχουν µια εικόνα 

• για το είδος και την έκταση πιθανών διακρίσεων ανάµεσα στα φύλα µέσα στο 

σχολικό περιβάλλον 

• για το επίπεδο συνειδητοποίησης των διακρίσεων αυτών εκ µέρους των εφήβων. 

 

∆ιαδικασία: Η έρευνα πραγµατοποιείται µέσα στην τάξη. Ζητήστε από τους µαθητές 

και τις µαθήτριες να συµπληρώσουν γρήγορα το µικρό ερωτηµατολόγιο. 

 

∆ιάρκεια: 10΄  

 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τις συχνότητες µε τις οποίες (α) τα αγόρια, (β) τα 

κορίτσια, (γ) όλο το δείγµα επιλέγουν τους αριθµούς 1 και 2 σε κάθε υποερώτηση της 

πρώτης ερώτησης. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % των προτιµήσεων των αγοριών, 

των κοριτσιών και του συνόλου του δείγµατος σε κάθε υποερώτηση. Στη δεύτερη 

ερώτηση, µετρήστε πόσες φορές το κάθε φύλο και ολόκληρο το δείγµα συνολικά 

επιλέγουν τον αριθµό 1, τον αριθµό 2 και τον αριθµό 3. Υπολογίστε τα ποσοστά και 

εδώ. Κάντε πίνακες για κάθε ερώτηση, µε τα ευρήµατά σας. Σχολιάστε τους πίνακες 

αυτούς. Τι εικόνα διαµορφώνεται; Σε τι βαθµό οι έφηβοι του δείγµατός σας θεωρούν 

ότι υφίστανται διακρίσεις ως προς το φύλο τους µέσα στο σχολείο; Συµφωνούν τα 

ευρήµατα µε τις δικές σας εκτιµήσεις και εµπειρίες; Ερµηνεύστε τα ευρήµατά σας: πού 

οφείλεται η αντίληψη των µαθητών-τριών;  
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Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην πράξη: Ανακοινώστε τα αποτελέσµατα στην 

τάξη. Οργανώστε συζήτηση µε θέµα τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για τα φύλα. 

Εξηγήστε την έννοια του στερεότυπου, την πηγή των στερεότυπων αντιλήψεων και 

συµπεριφορών. Συνδέστε τη διάκριση των φύλων µε στερεότυπες αντιλήψεις. Ζητήστε 

τη γνώµη των παιδιών για πιθανές αλλαγές.
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 Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ * 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

Έχει τύχει να παρατηρήσεις στο σχολείο σου ότι οι καθηγητές και οι καθηγήτριες 

συµπεριφέρονται µε διαφορετικό τρόπο στους µαθητές και τις µαθήτριες;  

 

1. Παρακαλούµε απάντησε προσεκτικά στις παρακάτω ερωτήσεις βάζοντας σε κύκλο 

τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει.(1=πάντα 2= συχνά 3=σπάνια 4=ποτέ). 

 

Οι Καθηγητές και οι Καθηγήτριές µου  

Όταν χρειάζεται να µετακινήσουν ένα έπιπλο, φωνάζουν  

πάντα τα αγόρια για βοήθεια. 

 

1 2 3 4 

Επιµένουν να κάθονται τα αγόρια χωριστά από τα 

κορίτσια στην τάξη. 

 

1 2 3 4 

Λύνε συχνά: «τα αγόρια δεν πρέπει χτυπούν τα κορίτσια»,  

Ή «τα κορίτσια δεν πρέπει να βρίζουν» ή «προηγούνται οι κυρίες».  

 

1 2 3 4 

 

Είναι πιο αυστηροί µε τα αγόρια.  

 

1 2 3 4 

Επαινούν τα αγόρια για την εξυπνάδα τους και τις ικανότητές τους στα 

µαθηµατικά.  

1 2 3 4 

Επαινούν τα κορίτσια για την επιµέλειά τους και τη φρονιµάδα τους.  1 2 3 4 

Υπενθυµίζουν στα κορίτσια ότι θα γίνουν µητέρες και στα αγόρια ότι θα 

γίνουν στρατιώτες και πολίτες. 

1 2 3 4 

                                                 
*Πηγή: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά. Αγόρια και Κορίτσια στο Σπίτι και το Σχολείο. 
Ερωτηµατολόγιο για Εφήβους 
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 2.  Τελικά ποια είναι η γνώµη σου για τους καθηγητές και τις καθηγήτριές σου; 

Αντιµετωπίζουν το ίδιο τα δύο φύλα ως προς τα παρακάτω; Βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει ((1= το ίδιο, 2= διαφορετικά). 

        

 

 

Το ίδιο 

 

∆ιαφορετικά 

 

συµπεριφορά 1 2 

ντύσιµο 1 2 

επιµέλεια 1 2 

προσδοκίες για την προσωπική 

ζωή στο µέλλον (π.χ. γάµος, παιδιά, οικογένεια) 
1 2 

σχολική επίδοση 1 2 

απαιτήσεις στα µαθήµατα 1 2 

προσδοκίες για το επαγγελµατικό µέλλον 1 2 

διάφορα θελήµατα 1 2 

συµµετοχή στη ζωή της τάξης 1 2 

 



109

 
Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος των δύο ερευνητικών εργαλείων που ακολουθούν είναι να µελετήσουν την 

εµπειρία των εφήβων σχετικά µε το κλίµα που επικρατεί στην οικογένειά τους ως προς 

τις σχέσεις των φύλων. Πρόκειται για δύο µεθόδου διερεύνησης, µιας ποσοτικής και 

µιας ποιοτικής. Με το γραπτό ερωτηµατολόγιο, δίνεται η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς 

να αποκτήσουν γρήγορα µια εικόνα της κατάστασης που βιώνουν οι έφηβοι. Με τις 

οµαδικές συζητήσεις, διεισδύουν βαθύτερα στο οικογενειακό κλίµα και κατανοούν 

καλύτερα τις σχέσεις ανάµεσα στους γονείς και τα παιδιά, τις προσδοκίες και τις 

πρακτικές διαπαιδαγώγησης που επικρατούν στις διάφορες οικογένειες, τη ζωή των 

παιδιών, γενικά, εκτός σχολείου και τις στάσεις του οικογενειακού περίγυρου ως προς 

το θέµα της ισότητας των φύλων. 

 

∆ιαδικασία: 

(1) Γραπτό ερωτηµατολόγιο: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο στην τάξη. 

(2) Οµαδικές συζητήσεις: Οργανώστε 2-4 συζητήσεις µε οµάδες 8-10 παιδιών. 

Προτιµήστε τις αµιγείς ως προς το φύλο οµάδες, για να αποφευχθούν 

συγκρούσεις. Οι συζητήσεις καλό είναι να γίνουν σε ήσυχο χώρο, όπου θα 

βρίσκονται µόνο τα µέλη της οµάδας που θα συζητήσουν µεταξύ τους. 

Μαγνητοφωνήστε τις συζητήσεις που θα προκύψουν και ταυτόχρονα ζητήστε 

από ένα παιδί να κρατήσει πρακτικά. Απευθύνετε µία - µία τις ερωτήσεις στην 

οµάδα και περιµένετε από κάθε παιδί να δώσει την απάντησή του. Ενισχύστε τη 

συζήτηση, δηλαδή δώστε την ευκαιρία στα παιδιά που επιθυµούν να 

τοποθετηθούν ως προς τις γνώµες και εµπειρίες των συµµαθητών/-τριών τους 

να πουν τη γνώµη τους. Προχωρήστε στην επόµενη ερώτηση, µόνο αφού 

θεωρήσετε ότι έχει καλυφθεί το θέµα της προηγούµενης, µεριµνώντας, 
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 ταυτόχρονα να συµµετέχουν όλα τα παιδιά, και όχι να µονοπωλούν τη 

συζήτηση ορισµένα µόνο.  

 

∆ιάρκεια:  Γραπτό ερωτηµατολόγιο: 10’ περίπου 

  Οµαδικές συζητήσεις: Περίπου 1 – 1.30’ 

 

Ιδέες για ανάλυση:  

(1) Στο γραπτό ερωτηµατολόγιο: Μετρήστε πόσο συχνά (α) τα αγόρια, (β) τα 

κορίτσια, (γ) ολόκληρο το δείγµα σηµειώνουν τους αριθµούς 1 (πολύ συχνά) και 

2 (συχνά) σε κάθε υποερώτηση. Υπολογίστε τα ποσοστά επί τοις % για τα 

αγόρια, τα κορίτσια, το σύνολο του δείγµατος. Σχεδιάστε πίνακα µε τα 

αποτελέσµατά σας. Ποια εικόνα διαµορφώνεται; Σχολιάστε τα στοιχεία του 

πίνακα. 

(2) Στο υλικό των οµαδικών συζητήσεων: Αποµαγνητοφωνήστε τις συζητήσεις λέξη 

προς λέξη. Χρησιµοποιήστε κατά την αποµαγνητοφώνηση τις σηµειώσεις 

του/της πρακτικογράφου, για να είστε σίγουροι/-ες για το παιδί που µιλάει κάθε 

φορά. Συγκεντρώστε τις απαντήσεις και τις απόψεις (α) όλων των αγοριών, (β) 

όλων των κοριτσιών σε κάθε ερώτηση που τους θέσατε. Εντοπίστε κοινές 

κατηγορίες απαντήσεων για το σύνολο του δείγµατος. Μετρήστε πόσα αγόρια 

και πόσα κορίτσια επιλέγουν την κάθε κατηγορία απαντήσεων κάθε φορά. 

Επιλέξτε χαρακτηριστικά παραθέµατα των απόψεών τους, µε τα οποία φαίνεται 

καθαρότερα η άποψή τους. Ερµηνεύστε τα ευρήµατά σας, έχοντας πάντα στο 

νου ότι µελετάτε την εµπειρία των εφήβων και τον τρόπο µε τον οποίο 

αναπαριστούν τη ζωή τους στην οικογένεια, και όχι τις ίδιες τις πρακτικές και τις 

συµπεριφορές των γονιών. 

 

Πιθανές κατηγορίες απαντήσεων: Στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης των απαντήσεων, 

επικεντρωθείτε στις παρακάτω θεµατικές: 

- ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

- ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ            ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

- ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΓΟΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ 

ΦΥΛΟΥ 
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- ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ            ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

- ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΓΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΥΛΟ 

- ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ 

- ΑΙΤΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

- ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΙΑΠΑΙ∆ΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Το θέµα της οικογένειας και του 

ρόλου της στη διαπαιδαγώγηση ως προς το φύλο ενδιαφέρει τους εφήβους 

ιδιαίτερα. Παρουσιάστε και συζητήστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας στην τάξη. 

∆ώστε στα παιδιά να διαβάσουν λογοτεχνικά κείµενα µε εµπειρίες εφήβων από την 

οικογένεια. Ζητήστε τους να παρουσιάσουν τα διαβάσµατά τους στην τάξη. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(1)* 

Φύλλο Εργασίας 

Πώς περνάς στην οικογένειά σου; ∆ιάβασε προσεκτικά τις παρακάτω προτάσεις και 

σηµείωσε πόσο ισχύει για σένα η κάθε µια. (1=ισχύει απόλυτα, 2=ισχύει αρκετά, 

3=ισχύει λίγο, 4=δεν ισχύει καθόλου). 

                                                 
* Πηγή: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά. Αγόρια και Κορίτσια στο Σπίτι και το Σχολείο. 
Ερωτηµατολόγιο για Εφήβους  

Γενικά ο πατέρας είναι εκείνος που πρέπει να έχει περισσότερες 

δικαιοδοσίες από τη µητέρα για την ανατροφή των παιδιών. 

1 2 3 4 

Στην οικογένεια µου συχνά κάνουµε πράγµατα µαζί. 1 2 3 4 

Η µητέρα µου συνήθως µε ενθαρρύνει να της λέω τα προβλήµατά µου. 1 2 3 4 

Όταν ήµουν παιδί οι γονείς µου, µου επέτρεπαν να 

παίζω µε παιχνίδια που “παραδοσιακά” είναι για το άλλο φύλο. 
1 2 3 4 

Όσο σκέφτοµαι πίσω στο παρελθόν µου, θυµάµαι ότι ο πατέρας µου κριτικάριζε 

τη συµπεριφορά µου ή µε τιµωρούσε πολύ συχνότερα από ότι µου άξιζε. 
1 2 3 4 

Όταν έκανα (ή κάνω) κάτι που δεν είναι σωστό, η 

µητέρα µου, πιο συχνά µου εξηγεί γιατί έχω άδικο, παρά µε τιµωρεί. 

1 2 3 4 

Όταν κάνω παιδιά θα τα µεγαλώσω µε τον ίδιο τρόπο 

που µεγάλωσαν εµένα οι γονείς µου. 
1 2 3 4 

Οι γονείς µου µε ενθάρρυναν να επιµένω στην άποψή 

µου και να υποστηρίζω τα δικαιώµατά µου. 
1 2 3 4 

Γενικά η µητέρα είναι εκείνη που πρέπει να έχει περισσότερες  

δικαιοδοσίες από τον πατέρα για την ανατροφή των παιδιών. 
1 2 3 4 

Ο πατέρας µου συνήθως µε ενθαρρύνει να του λέω 

τα προβλήµατά µου. 

1 2 3 4 

Όσο σκέφτοµαι πίσω στο παρελθόν µου, θυµάµαι ότι η µητέρα µου κριτικάριζε 

τη συµπεριφορά µου ή µε τιµωρούσε πολύ συχνότερα από ότι µου άξιζε. 
1 2 3 4 

Όταν έκανα (ή κάνω) κάτι που δεν είναι σωστό,  

ο πατέρας µου, µου εξηγεί γιατί έχω άδικο παρά µε τιµωρεί. 
1 2 3 4 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(2)  

 

Φύλλο Εργασίας 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση σε οµοιογενείς ως προς το φύλο οµάδες εστίασης 

 

(1)     Ας µας πει ο καθένας/η καθεµιά µερικά πράγµατα για την οικογένειά του/της 

- Μένετε µε τους γονείς σας; 

-  Υπάρχουν και άλλα άτοµα στο σπίτι;  

- Πόσα αδέλφια έχετε; Αγόρια ή κορίτσια; 

(2)     Νοµίζετε ότι οι γονείς σας επηρεάζονται στη συµπεριφορά τους απέναντί σας από 

το γεγονός ότι είστε αγόρια/ κορίτσια; 

- Σε ποια σηµεία;  

(3)     Τι νοµίζετε ότι περιµένουν οι γονείς σας από σας;  

- Σχολείο, επάγγελµα, συµπεριφορά 

(4)     Αν έχετε αδέλφια του άλλου φύλου, βλέπετε διαφορές στη συµπεριφορά των 

γονιών σας (στις προσδοκίες, απαιτήσεις κλπ) απέναντί σου σε σχέση µε τον 

αδελφό ή την αδελφή; 

(5)     Αν έχετε µόνο αδέλφια του ίδιου φύλου, υποψιάζεστε ότι µπορεί οι γονείς να 

συµπεριφέρονταν απέναντί σας διαφορετικά, αν ανήκατε στο άλλο φύλο;  

- Έχετε τέτοια παραδείγµατα από συγγενικές, φιλικές οικογένειες;  

- Ποια; 

(6)     Θεωρείτε ότι υπάρχουν διακρίσεις των φύλων στην κοινωνία;  

- Τι εννοούµε µε τον όρο ισότητα των φύλων;  

- Αν υπάρχει ανισότητα, πού την εντοπίζουµε;  

- Παίζει ρόλο η οικογένεια στη διαµόρφωση αυτής της ανισότητας; 
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(7)     Πώς βλέπουν οι γονείς σας τις σχέσεις µε το άλλο φύλο; Συζητάτε µαζί τους για 

τέτοια θέµατα; Τι νοµίζετε ότι θα επιθυµούσαν οι γονείς σας ως προς τις σχέσεις σας 

µε το άλλο φύλο; 

(8)     Συµφωνείτε µε τον τρόπο µε τον οποίο σας µεγαλώνουν οι γονείς σας;  

- Πού διαφωνείτε; 

(9)     Ποιες είναι οι αιτίες σύγκρουσης µε τους γονείς;  

- Συµβαίνει αυτό µόνο µε τη δική σας οικογένεια, ή είναι γενικότερο φαινόµενο; 

(10) Αν κάνετε εσείς δικά σας παιδιά, θα τα µεγαλώσετε διαφορετικά από ότι οι 

γονείς σας µεγαλώνουν εσάς;  

- Σε ποιους τοµείς θα διαφοροποιηθείτε; Γιατί; 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ  

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή 

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι η µελέτη των προσδοκιών των 

γονιών για το µέλλον των παιδιών τους. Ειδικότερα, επιχειρείται να διερευνηθεί τι 

επιθυµούν οι γονείς για τα δικά τους παιδιά, και όχι να συγκεντρωθούν δεδοµένα µε 

γενικές πληροφορίες για τις αντιλήψεις των γονιών όσον αφορά το σχετικό θέµα. 

∆ιαδικασία: Μοιράστε 2 αντίτυπα του ερωτηµατολογίου στα παιδιά και ζητήστε τους 

να το δώσουν και στους δύο γονείς τους, για να το συµπληρώσουν. ∆ώστε µια 

προθεσµία δύο ηµερών για τη συγκέντρωση των ερωτηµατολογίων και επιµείνετε, ώστε 

να τηρηθεί η προθεσµία αυτή. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τους γονείς σε µια 

συνάντηση στο σχολείο και να τους δώσετε το ερωτηµατολόγιο για να το 

συµπληρώσουν επί τόπου, ή να χρησιµοποιήσετε ως ευκαιρία την ηµέρα παράδοσης 

ελέγχων.  

∆ιάρκεια: 5΄- 10΄. 

Ιδέες για ανάλυση: Μετρήστε τη συχνότητα των απαντήσεων (α) των γονιών που 

έχουν αγόρια και κορίτσια, (β) των γονιών που έχουν µόνο κορίτσια και (γ) των γονιών 

που έχουν µόνο αγόρια σε κάθε υποερώτηση. Υπολογίστε τα ποσοστά επί τοις %, σε 

σχέση µε το σύνολο του δείγµατος. Συγκρίνετε τις προσδοκίες των γονιών (α) για τα 

αγόρια τους, (β) για τα κορίτσια τους. Συγκρίνετε τις προσδοκίες των πατέρων και των 

µητέρων. Υπάρχουν διαφορές; Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις προσδοκίες των 

γονιών που έχουν µόνο αγόρια και στις προσδοκίες των γονιών που έχουν µόνο 

κορίτσια; Όσον αφορά τις οικογένειες µε παιδιά και των δύο φύλων, υπάρχουν 

διαφορές στις προσδοκίες των γονιών (α) για τα αγόρια τους, (β) για τα κορίτσια τους;  

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Παρουσιάστε στην τάξη τα 

αποτελέσµατα της διερεύνησης. Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν σε ένα χαρτί τι 

νοµίζουν τα ίδια ότι προσδοκούν οι γονείς τους από αυτά. ∆ώστε τους να 

επεξεργαστούν τα δεδοµένα αυτά και να τα συγκρίνουν µε τα αποτελέσµατα των 

ερωτηµατολογίων που συµπλήρωσαν οι γονείς τους. Συζητήστε µαζί τους για τις 

διαφορές στις προσδοκίες των γονιών για τα δύο φύλα και στις πιθανές διαφορές ή 

οµοιότητες ανάµεσα στις προσδοκίες των γονιών τους και στη δική τους αντίληψη για 

τις προσδοκίες αυτές. Καταγράψτε τα συµπεράσµατα της συζήτησης.
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 Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ  

 

Φύλλο Εργασίας 

 

Σχολείο του παιδιού……………………… 

Τάξη του παιδιού………………………….. 

Φύλο του παιδιού……………………………. 

 

(1) Ποιος απαντά;  

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ  □ 

Η ΜΗΤΕΡΑ  □ 

 

(2) Πόσα παιδιά έχετε; Είναι αγόρια ή κορίτσια; Πόσων ετών είναι; Γράψτε την ηλικία 

και το φύλο των παιδιών σας στον παρακάτω πίνακα 

       Φύλο      Ηλικία 

1ο παιδί   ……………………   ………………….. 

2ο παιδί   …………………..     ………………….. 

3ο παιδί   …………………..   ………………….. 

4ο παιδί   …………………..   ………………….. 
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 (3) Τι θα επιθυµούσατε να κάνουν τα παιδιά σας αφού τελειώσουν το Λύκειο; 

(Βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζετε ότι ταιριάζει: 1= πάρα πολύ, 2= πολύ, 3= 

αρκετά, 4= µάλλον, 5= καθόλου)   

 

(4) Τι επάγγελµα θα θέλατε να κάνουν τα παιδιά σας στο µέλλον; (Βάλτε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζετε ότι ταιριάζει: 1= πάρα πολύ, 2= πολύ, 3= αρκετά, 4= µάλλον, 5= 

καθόλου)  

 Τα αγόρια Τα κορίτσια 

Να συνεχίσουν σε Πανεπιστήµιο ή ΤΕΙ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να συνεχίσουν σε Ιδιωτική Σχολή 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να συνεχίσουν σε Τεχνική Σχολή 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να µάθουν µια τέχνη 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να βρουν δουλειά 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 Τα αγόρια Τα κορίτσια 

Ένα επιστηµονικό επάγγελµα 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να γίνουν δηµόσιοι υπάλληλοι 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Να γίνουν ειδικευµένοι τεχνίτες 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τους προσφέρει οικονοµική άνεση 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τους προσφέρει ελεύθερο χρόνο 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τους δίνει την ευκαιρία να 

ασχολούνται µε την οικογένειά τους 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα προσφέρει οικονοµική εξασφάλιση 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τους προσφέρει οικονοµική 

ανεξαρτησία 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τα ευχαριστεί, ανεξαρτήτως 

απολαβών 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα που θα τα φέρνει σε επαφή µε άλλους 

ανθρώπους 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ένα επάγγελµα καριέρας  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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 Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6Η 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να διερευνήσει τους τρόπους τους 

οποίους οι έφηβοι επιλέγουν, για να δηµιουργήσουν σχέσεις µε το άλλο φύλο, την 

εικόνα του ιδανικού “άλλου” που έχουν στο µυαλό τους για τη σύναψη των σχέσεων 

αυτών, καθώς και τις δραστηριότητες που συνδέουν µε τις σχέσεις αυτές. Επιµέρους 

στόχος επίσης είναι να εντοπισθούν και διευκρινισθούν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια 

και τα κορίτσια. 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά το φύλλο µε τη δραστηριότητα και ζητήστε τους να 

γράψουν την επιστολή για την καινούργια τους σχέση. 

∆ιάρκεια: 30-45 λεπτά της ώρας. 

Ιδέες για ανάλυση: ∆ιαβάστε τις εκθέσεις προσεκτικά. Η ανάλυση είναι ανάλυση 

περιεχοµένου. Προσπαθήστε να εντοπίσετε συχνότητες στις παρακάτω κατηγορίες: 

Ι. Το ιδανικό πρότυπο(ο ιδανικός φίλος/ η ιδανική φίλη) 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Ηλικία 

     Ίδια, µεγαλύτερη, ∆εν αναφέρεται 

2. Σωµατικά χαρακτηριστικά 

Ωραίο Σώµα, Ωραίο Πρόσωπο κλπ 

3. Χαρακτηριστικά συµπεριφοράς 

Οµοιότητα (ταιριάζουµε), Ευγένεια, Χιούµορ, 
Φιλοτιµία, Εξυπνάδα, Συζητήσιµος/-η, Καλός 
χαρακτήρας κλπ. 

4. Συµπεριφορά στη σχέση 

   Στοργικός/-ή (µε προσέχει), Με κατανόηση       

Έµφαση 

Στην οµορφιά, Στο χαρακτήρα Στη συµπεριφορά 

6. Στην κοινωνική αποδοχή 

 Η παρέα του Υ αποδέχεται τη σχέση 
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ΙΙ. Το πρότυπο προς αποφυγή 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1.  Συµπεριφορές 

     Οξύθυµος/-η, Νευρικός κλπ 

 

ΙΙΙ. Βιώµατα στο πλαίσιο της ιδανικής σχέσης 

1.  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

2.  Κάλυψη συναισθηµατικών αναγκών 

Αγάπη/ενδιαφέρον, Κατανόηση 

3.  Κάλυψη συντροφικών αναγκών 

Παρέα / διασκέδαση, Στήριξη 

4.  Σεξουαλικές ανάγκες 

Αναφορά µε υπονοούµενα 

5.  Πώς νοιώθει (περιγραφή συναισθηµάτων) 

Ευτυχισµένος/-η, Περνάει ωραία κλπ           

6.  Πού έγινε η γνωριµία 

Σε φροντιστήριο Σε club κλπ 

7.  Ενδιαφέρον για προοπτική της σχέσης 

Να κρατήσει 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Όπως και στις άλλες δραστηριότητες, 

την ανάλυση είναι δυνατόν να την αναλάβουν οµάδες µαθητών και µαθητριών. 

Αναθέστε σε µικτές ως προς το φύλο οµάδες να αναλύσουν τις εκθέσεις των 

συµµαθητών/-τριών τους. Ζητήστε τους να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατά στην τάξη. 

Προκαλέστε µια συζήτηση για τις σχέσεις των δύο φύλων. Με ποια κριτήρια επιλέγουν 

τα αγόρια και τα κορίτσια; Τι είναι σηµαντικό στην επιλογή; Ποια χαρακτηριστικά πρέπει 

να έχει ο ιδανικός/ η ιδανική σύντροφος; Μήπως εξακολουθούµε να αναπαράγουµε και 

σήµερα ακόµη παραδοσιακούς ρόλους και συµπεριφορές των φύλων µε τις επιλογές 

µας; 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

 

Φαντάσου ότι έκανες µια καινούργια σχέση. Είσαι ενθουσιασµένος/-η και θέλεις να πεις 

τα νέα στον καλύτερό σου φίλο ή στην καλύτερή σου φίλη που βρίσκεται στο 

εξωτερικό. Γράψε ένα γράµµα στο οποίο να περιγράφεις το άτοµο αυτό 

(χαρακτηριστικά, πλεονεκτήµατα, µειονεκτήµατα, δραστηριότητες που κάνετε µαζί), για 

να αποδείξεις πόσο τέλειο είναι. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7Η 

 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχος των ερευνητικών εργαλείων που ακολουθούν είναι η µελέτη του 

τρόπου µε τον οποίο η βία και η επιθετικότητα βιώνεται από τους εφήβους ως 

κοινωνικό φαινόµενο και συνδέεται µε το ένα ή το άλλο φύλο. Ερωτήµατα που 

µπορούν να απαντηθούν είναι τα εξής: Πώς τοποθετούν τους εαυτούς τους απέναντι 

στη βία και την επιθετικότητα τα αγόρια και τα κορίτσια; Θεωρούν τη βία και την 

επιθετική συµπεριφορά χαρακτηριστικά κυρίως του ανδρικού φύλου; Μιλούν για τις 

γυναίκες κυρίως ως θύµατα ή ως δράστες της βίας και της επιθετικότητας; Τι είδους 

σχετικές εµπειρίες έχουν αποκοµίσει στο χώρο στον οποίο κινούνται;  

 

Το ένα από τα δύο ερευνητικά εργαλεία που ακολουθούν είναι ένα γραπτό 

ερωτηµατολόγιο, το οποίο στοχεύει στη συλλογή σχετικά µεγάλου αριθµού δεδοµένων. 

Το δεύτερο είναι ένας κατάλογος µε ανοιχτές ερωτήσεις για θα χρησιµοποιηθούν σε 

οµαδικές συζητήσεις. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά της τάξης το γραπτό ερωτηµατολόγιο. Ζητήστε τους να 

γράψουν όσο πιο συγκεκριµένα και ειλικρινά µπορούν τις απόψεις τους. Σε µια επόµενη 

φάση, οργανώστε οµαδικές συζητήσεις µε οµάδες των 4-6 αγοριών ή κοριτσιών. 

Χρησιµοποιήστε τις ερωτήσεις του δεύτερου φύλλου εργασίας ως έναυσµα για τη 

συζήτηση. Για τη διαδικασία αυτή χρειάζεστε ένα µικρό µαγνητόφωνο και ένα ακόµη 

άτοµο (συνάδελφο ή µαθητή/-τρια) για την καταγραφή ολόκληρης της συζήτησης. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Το ερωτηµατολόγιο περιέχει τρεις βασικές ενότητες, διακριτές 

µεταξύ τους: α) ορισµός της βίας και της επιθετικότητας, β)βία/ επιθετικότητα και φύλο 

και γ) εµπειρίες βίας. Ξεχωρίστε τις ενότητες αυτές. Πόσα παιδιά συµφωνούν και 

µάλλον συµφωνούν µε τις διάφορες απόψεις; βρείτε τις συχνότητες και τα ποσοστά. 
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 Φτιάξτε πίνακες µε τις απόψεις κάθε ενότητας µε τις οποίες συµφωνούν τα 

περισσότερα παιδιά ολόκληρου του δείγµατος. Φτιάξτε ίδιους πίνακες µε τις απόψεις 

των αγοριών και των κοριτσιών χωριστά. Τι διαπιστώνετε; Πώς ορίζουν τη βία και την 

επιθετικότητα τα παιδιά; πώς τα αγόρια; πώς τα κορίτσια; υπάρχουν διαφορές; Με ποιο 

φύλο συνδέουν την επιθετική ή τη βίαιη συµπεριφορά; Τις θεωρούν µαθηµένες ή 

εγγενείς συµπεριφορές; Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια ως 

προς αυτό; Τι είδους εµπειρίες βίας έχουν; διαφορές ως προς το φύλο; 

 

Αποµαγνητοφωνήστε τις συζητήσεις. Χρησιµοποιήστε τη µέθοδο της ανάλυσης κειµένου 

για να προσεγγίσετε το περιεχόµενο των συζητήσεων. Οι κατηγορίες ανάλυσης 

µπορούν να είναι οι παρακάτω: 

Ορισµός βίας / επιθετικότητας (τι ορίζουν ως βία- τι ορίζουν ως επιθετικότητα). 

Περιγραφή βίας/ επιθετικότητας. 

Προσωπικές εµπειρίας (επεισόδια στο σπίτι, σχολείο, κοινωνικό περίγυρο). 

Τοποθέτηση του εαυτού στη θέση του δράστη- του θύµατος (χρήση της αντωνυµίας 

εγώ στο λόγο). 

Φύλο και επιθετικότητα - βία: πώς συνδέουν στο λόγο τους το κάθε φύλο µε την έννοια 

της επιθετικότητας και της βίαιης συµπεριφοράς 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Χωρίστε τα παιδιά σε οµάδες και 

ζητήστε τους να επεξεργασθούν τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια. Αναθέστε στις 

οµάδες να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατά τους. Συζητήστε τα ευρήµατα στην τάξη. 

Βρείτε κείµενα από ΜΜΕ που συζητούν το θέµα της σχολικής βίας και ζητήστε από τα 

παιδιά να τα µελετήσουν. Ζητήστε τους να συζητήσουν το θέµα της βίας σε σχέση µε το 

κάθε φύλο, εστιάζοντας στα παρακάτω ερωτήµατα: πώς παρουσιάζεται το θέµα της 

σχολικής βίας; Σε ποιο φύλο ανήκουν οι ήρωες επεισοδίων σχολικής βίας; Γιατί 

συµβαίνει αυτό; Ζητήστε τους να βρουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τη σχολική βία, 

την οικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών γενικά και να παρουσιάσουν αυτές 

τις πληροφορίες στην τάξη. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (1) 

 

Φύλλο εργασίας 

Σχολείο……………………… 

Τάξη………………………… 

Φύλο………………………… 

Οι παρακάτω προτάσεις εκφράζουν τις απόψεις αγοριών και κοριτσιών της ηλικίας σου 

για τη βία και την επιθετικότητα. Σας παρακαλούµε να σηµειώσετε αν συµφωνείτε ή όχι 

µε την κάθε πρόταση, βάζοντας σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζετε ότι ταιριάζει κάθε 

φορά. (1=συµφωνώ απόλυτα, 2=µάλλον συµφωνώ, 3=µάλλον διαφωνώ, 4=διαφωνώ 

απόλυτα) 

Οι γυναίκες δέχονται περισσότερη βία και επιθετικότητα 
από τους άνδρες, γιατί είναι πιο αδύναµες, πιο ήσυχες 

1 2 3 4  

Βία είναι η άσκηση πίεσης στους άλλους  1 2 3 4 

Το αντίθετο της επιθετικότητας είναι η πραότητα 1 2 3 4 

Το αντίθετο της βίας είναι η ειρήνη 1 2 3 4 

Οι γυναίκες µαθαίνουν από µικρή ηλικία να µην εκδηλώνουν την 
επιθετικότητά τους 

1 2 3 4 

Οι άνδρες εκφράζουν την επιθετικότητα σωµατικά,  
ενώ οι γυναίκες λεκτικά 

1 2 3 4 

Οι άνδρες εκφράζουν την επιθετικότητα σωµατικά, 
ενώ οι γυναίκες λεκτικά 

1 2 3 4 

Οι άνδρες είναι πιο επιθετικοί από τις γυναίκες γιατί έχουν κάποια 
δύναµη και θέλουν να την επιδείξουν 

1 2 3 4 

Οι γυναίκες είναι πιο αδύναµες. Έτσι ο κάθε άνδρας θέλοντας να 
δείξει δυνατός ασκεί επάνω τους ψυχολογική ή σωµατική βία 

1 2 3 4 

Οι άνδρες δέχονται και ασκούν περισσότερη βία από τις γυναίκες σε 
όλες τις µορφές (λεκτική, σωµατική, ψυχολογική) 

1 2 3 4 

Οι γυναίκες δέχονται περισσότερη βία ή επιθετικότητα από τους 
άνδρες 

1 2 3 4 

Οι άνδρες έχουν την επιθετικότητα µέσα τους  1 2 3 4 

Οι γυναίκες είναι πλασµένες να έχουν υποµονή    1 2 3 4 

Θα µου φανεί παράξενο, αν µια γυναίκα εκδηλώσει σωµατική  
Επιθετικότητα 

1 2 3 4 

Στο σχολείο µαλώνω κυρίως µε τα λόγια, δεν χειροδικώ 1 2 3 4 

Σε άλλα σχολεία µπορεί να εκδηλώνεται βία, όχι στο δικό µας 1 2 3 4 
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Πολλές φορές, όταν µαλώνω µε τους γονείς µου, έρχοµαι στο σηµείο 
να θέλω να χειροδικήσω 

1 2 3 4 

Στο σχολείο, όταν είµαι θυµωµένος-η, σπάω αντικείµενα ή γράφω 
στους τοίχους 1 2 3 4 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (2) 

Φύλλο εργασίας 

 

Ανοιχτές ερωτήσεις για να συζητηθούν σε αµιγείς ως προς το φύλο οµάδες των 

5 µαθητών/-τριών. 

1.  Πώς θα ορίζατε την επιθετικότητα; 

2.  Πώς θα ορίζατε τη βία; 

3.  Ποιο είναι το αντίθετο της επιθετικότητας; 

4.  Ποιο είναι το αντίθετο της βίας; 

5.  Τι µορφές µπορεί να πάρει η επιθετικότητα  α) στην οικογένεια 

β) στο σχολείο 

γ) έξω από το σπίτι 

δ) στην κοινωνία 

 

6.  Τι µορφές µπορεί να πάρει η βία           α) στην οικογένεια 

         β) στο σχολείο 

         γ) έξω από το σπίτι 

         δ) στην κοινωνία 

 

7.  Να περιγράψετε περιπτώσεις που εσείς οι ίδιοι/-ες δράσατε επιθετικά ή βίαια στα α, 

β, γ, δ. (Ένα περιστατικό για κάθε περίπτωση). 

 

8.  Να περιγράψετε περιπτώσεις που εσείς οι ίδιοι/-ες υπήρξατε θύµατα επιθετικότητας ή 

βίας στα α, β, γ, δ (ένα περιστατικό για κάθε περίπτωση) 

 

9.  Νοµίζετε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως προς τη χρήση της βίας ή της 

επιθετικότητας; Εξηγήστε την άποψή σας. 
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 10.  Νοµίζετε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως προς τη βία ή την 

επιθετικότητα που υφίστανται; 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ (3) 

Φύλλο εργασίας 

 

Ερωτήσεις που θα απαντηθούν γραπτά 

1.  Τι είναι επιθετικότητα; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

....................................................... 

2.  Τι είναι βία; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................ 

3.  Ποιο είναι το αντίθετο της επιθετικότητας; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................ 

4.  Ποιο είναι το αντίθετο της βίας; 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................ 

5. Τι µορφές µπορεί να πάρει η επιθετικότητα και η βία 

α) στην οικογένεια 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................ 

........................................................................................................................

.... 
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 β) στο σχολείο 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

..................................................................... 

 

Να περιγράψεις περιπτώσεις που εσύ ο/η ίδιος/-α έδρασες επιθετικά ή βίαια  

α) στην οικογένεια 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................... 

β) στο σχολείο 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................... 

 

Να περιγράψεις περιπτώσεις που εσύ ο/η ίδιος/-α υπήρξες θύµα επιθετικότητας ή βίας 

α) στην οικογένεια, β) στο σχολείο 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................... 
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 Νοµίζεις ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως προς τη χρήση της βίας ή της 

επιθετικότητας; (π.χ. συχνότητα, είδη βίας κ.λπ.) Εξήγησε την άποψή σου. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................... 

 

Νοµίζεις ότι οι άνδρες και οι γυναίκες διαφέρουν ως προς τη βία ή την επιθετικότητα 

που υφίστανται (ως προς τη συχνότητα, είδη βίας κ.λπ.); Εξήγησε την άποψή σου 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................... 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8Η 

 

«ΚΑΚΕΣ» ΛΕΞΕΙΣ!!! 

Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Η δραστηριότητα που ακολουθεί έχει ως στόχο τη µελέτη α) της χρήσης της 

υβριστικής γλώσσας εκ µέρους των νεαρών ατόµων, β) του τρόπου µε τον οποίο τα 

αγόρια και τα κορίτσια καταγράφουν ως υβριστικές τις εκφράσεις που ακούν στις 

παρέες τους και γ) των διαφορών στην κουλτούρα της υβριστικής γλώσσας ανάµεσα 

στα δυο φύλα. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά της τάξης που επιθυµούν να χωριστούν σε οµάδες 

αµιγείς ως προς το φύλο. Ζητήστε τους να καταγράψουν στο φύλλο εργασίας όλες τις 

υβριστικές εκφράσεις και λέξεις που θα ακούσουν να χρησιµοποιούνται στο χώρο του 

σχολείου ή έξω από αυτό από τους συµµαθητές και τις συµµαθήτριές τους. Υποδείξτε 

τους να σηµειώνουν δίπλα από κάθε λέξη/έκφραση το φύλο αυτού/-ής που τη 

χρησιµοποίησε και το φύλο του προσώπου προς το οποίο απευθύνθηκε. 

 

∆ιάρκεια: 2-3 µέρες στην ώρα των διαλειµµάτων 

 

Ιδέες για ανάλυση: Χωρίστε τις λέξεις σε κατηγορίες ανάλογα µε το υπονοούµενό 

τους, το σε ποιον απευθύνονται, ποιον θέλουν να θίξουν, αν εκφράζουν βία, ποιες 

ανθρώπινες δραστηριότητες υποβαθµίζουν κλπ. Φτιάξτε διαφορετικές λίστες, ανάλογα 

µε το φύλο αυτού/-ής που χρησιµοποιεί τη λέξη και το φύλο αυτού/-ής στον/στην 

οποίο/-α απευθύνεται. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Ζητήστε από οµάδες παιδιών που δεν 

πήραν µέρος στην καταγραφή των υβριστικών λέξεων να επεξεργασθούν τα δεδοµένα 

και να κάνουν πίνακες σύµφωνα µε τις υποδείξεις σας. Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα 

της διερεύνησης στην τάξη. Συζητήστε το φαινόµενο της υβριστικής χρήσης της 

γλώσσας από τους νέους στην κοινωνία σήµερα. Εξετάστε µαζί τα πρότυπα που 
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 µεταδίδονται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Ζητήστε τους να συγκεντρώσουν 

υβριστικές εκφράσεις από την τηλεόραση και τα περιοδικά. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

«ΚΑΚΕΣ» ΛΕΞΕΙΣ!!! 

 

Φύλλο εργασίας 

Οδηγίες: Τα παιδιά της τάξης χωρίζονται σε οµάδες διαφορετικού φύλου. Η κάθε 

οµάδα αναλαµβάνει να καταγράψει όλες τις λέξεις που, κατά την εκτίµησή της, 

δηλώνουν βία, επιθετικότητα, προσβολή και που θα ακούσει ή θα δει γραµµένες στους 

χώρους του σχολείου κατά το διάλειµµα ή το µάθηµα. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9Η 

ΦΙΛΙΕΣ, ΦΙΛΙΕΣ 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι να επιτρέψει µια πρώτη 

καταγραφή σε ποσοτική µορφή, του τρόπου µε τον οποίου οι έφηβοι τοποθετούνται 

απέναντι στο φαινόµενο της φιλίας, δηλαδή των στάσεων, τάσεων και εµπειριών τους. 

Η προσέγγιση της κουλτούρας της φιλίας, έτσι όπως αυτή διαµορφώνεται από τα 

αγόρια και τα και τα κορίτσια της ηλικίας αυτής, µε τρόπο ώστε να συγκεντρωθεί 

αρκετά µεγάλος αριθµός δεδοµένος, αποτελεί το αντικείµενο της διερεύνησης αυτής. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά της τάξης να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 

Ζητήστε τους να απαντήσουν αυθόρµητα και χωρίς συνεργασίες µε τα άλλα παιδιά. 

 

∆ιάρκεια: 20΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τις συχνότητες µε τις οποίες επιλέγονται οι 

διάφορες απόψεις από τα παιδιά. Βγάλτε τα ποσοστά για όλο το δείγµα συγκεντρωτικά 

και χωριστά για τα αγόρια και τα κορίτσια. Φτιάξτε πίνακες µε τις απόψεις που 

επιλέχθηκαν πιο συχνά, α)από όλο το δείγµα, β)από τα αγόρια, γ)από τα κορίτσια. Τι 

παρατηρείτε; Πώς διαµορφώνονται οι φιλίες των εφήβων; ∆ιαπιστώνετε διαφορές; Πού 

οφείλονται αυτές; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα στην 

τάξη. ∆ώστε την ευκαιρία στα παιδιά να συζητήσουν για τις φιλίες τους. Πώς µιλούν τα 

αγόρια και τα κορίτσια για τη φιλία ως φαινόµενο και για τους δικούς τους φίλους και 

φίλες; Καταγράψτε τους άξονες της συζήτησης και δώστε τους να συµπληρώσουν τις 

επόµενες δραστηριότητες.  
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΦΙΛΙΕΣ, ΦΙΛΙΕΣ 

 

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

1. Τι είδους φιλίες κάνεις; Σηµείωσε τα τετράγωνα που νοµίζεις ότι ταιριάζουν 

καλύτερα µε την περίπτωσή σου. 

 Έχω µόνο ένα ή δύο στενούς φίλους/-ες 

 Έχω πολλούς/-ές φίλους/-ες που δεν κάνουν απαραίτητα παρέα µεταξύ τους 

 Έχω µια στενή παρέα (π.χ. ως πέντε άτοµα) 

 Έχω µια µεγάλη παρέα (π.χ. 10-15 άτοµα) 

 Ο στενός µου φίλος/-η στενή µου φίλη ανήκει στο ίδιο φύλο µ’ εµένα 

 Ο στενός µου φίλος/-η στενή µου φίλη ανήκει στο αντίθετο φύλο από το δικό µου 

 Η παρέα µου αποτελείται µόνο από αγόρια 

 Η παρέα µου αποτελείται µόνο από κορίτσια 

 Η παρέα µου είναι µικτή 

 Οι φίλοι/-ες µου προέρχονται όλοι από το σχολικό µου περιβάλλον 

 Έχω πολλές διαφορετικές παρέες 

 Έχω µια παρέα που αποτελείται από άτοµα από διαφορετικούς χώρους 
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2. Πόσο σηµαντικά θεωρείς τα παρακάτω; Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις 

ότι ταιριάζει σε κάθε µια από τις παρακάτω απόψεις 

1=πολύ σηµαντικό, 2=σηµαντικό, 3=όχι ιδιαίτερα σηµαντικό, 4=εντελώς ασήµαντο.  

Ένα άτοµο για να είναι φίλος/-η µου πρέπει: 

• να έχει κοινά ενδιαφέροντα µ’ εµένα    1  2   3   4   

• να µπορεί να έρχεται στο σπίτι µου οποιαδήποτε ώρα  1  2   3   4 

• να µπορώ να πηγαίνω στο σπίτι του/της χωρίς πρόσκληση 1  2   3   4 

• να µπορώ να µιλώ µαζί του/της χωρίς να προσέχω τι λέω 1  2   3   4 

• να µπορώ να βασιστώ επάνω του/της    1  2   3   4 

• να ανήκει στο ίδιο φύλο µ’ εµένα    1  2   3   4 

• να έχουµε τα ίδια ενδιαφέροντα     1  2   3   4 

• να έχουµε περίπου τις ίδιες επιδόσεις στο σχολείο  1  2   3   4 

• να µη διαφέρουµε πολύ ως προς κοινωνικό επίπεδο  1  2   3   4 

• να τον/την εγκρίνουν οι γονείς µου    1  2   3   4 

• να είναι περίπου της ηλικίας µου     1  2   3   4 

• να έχει σχέδια για το µέλλον περίπου ίδια µε τα δικά µου 1  2   3   4 

• να µε καλύπτει όταν κάνω κάποιο παράπτωµα   1  2   3   4 

• να µε καταλαβαίνει χωρίς να χρειάζεται να µιλήσω  1  2   3   4 

 

3. Τι κάνεις όταν είσαι µε τους φίλους σου; Σηµείωσε τα τετράγωνα που νοµίζεις ότι 

ταιριάζουν µε την περίπτωσή σου 

Με τον καλύτερό µου φίλο/ την καλύτερή µου φίλη 

 λέµε τα µυστικά µας 

 ακούµε µουσική στο δωµάτιό µου  

 ασχολούµαστε µε κοινά ενδιαφέροντά µας (π.χ. µε το κοµπιούτερ, χόµπι κλπ) 

 διαβάζουµε µαζί τα µαθήµατά µας 

 συζητάµε τα προβλήµατά µας µε τους γονείς 

 συζητάµε τα προβλήµατά µας στο σχολείο 

 συζητάµε τα ερωτικά µας 

 συζητάµε για τις σεξουαλικές µας σχέσεις 

 ανταλλάσσουµε δίσκους, βιβλία, δισκέτες 

άλλο (διευκρίνισε)…………………………………. 
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Με την παρέα µου 

 κάνουµε βόλτες τα βράδια στο κέντρο της πόλης/ στο χωριό 

 πηγαίνουµε στα µαγαζιά (π.χ για ψώνια) 

 βγαίνουµε τα βράδια (πχ για φαγητό, σε νυχτερινά κέντρα, σε µπαρ) 

 πηγαίνουµε µαζί διακοπές 

 οργανώνουµε εκδροµές 

 παίζουµε µπάσκετ ή ποδόσφαιρο ή κάνουµε µαζί σπορ 

 πηγαίνουµε σινεµά 

 αλητεύουµε και κάνουµε φάρσες 

 πηγαίνουµε στο γήπεδο 

 άλλο (διευκρίνισε)………………………………………. 

 

Πόσο νοµίζεις ότι ταιριάζουν τα παρακάτω µε την περίπτωσή σου; Βάλε σε 

κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει µε την περίπτωσή σου 

  1=σχεδόν πάντα, 2=συχνά,  3=σπάνια, 4=ποτέ 

▪ Επηρεάζοµαι από τη γνώµη των φίλων µου  1   2   3   4  

▪ Νοµίζω ότι επηρεάζω τους φίλους/-ες µου  1   2   3   4 

▪ Είµαι αρχηγός στην παρέα µου    1   2   3   4 

▪ Ακολουθώ τις αποφάσεις της παρέας   1   2   3   4 

▪ Θεωρώ ότι είµαι δηµοφιλής στις παρέες µου  1   2   3   4 

▪ Κάνω εύκολα φιλίες     1   2   3   4 

▪ Μ΄ αρέσει να αποµονώνοµαι    1   2   3   4 

▪ Αισθάνοµαι µοναξιά     1   2   3   4 

▪ Μπορώ να ζήσω και χωρίς τους φίλους µου   1   2   3   4 
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 5. Νοµίζεις ότι είναι δυνατή η φιλία ανάµεσα σε άτοµα διαφορετικού φύλου; 

   ΝΑΙ   ΟΧΙ 

    Γιατί; Εξήγησε µε λίγα λόγια την άποψή σου 

……………….…………………………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………….……………………………………………………………………………………………

…………... 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10Η 

 

Η ΠΑΡΕΑ ΜΟΥ 

& 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχος των δυο δραστηριοτήτων που ακολουθούν είναι η µελέτη σε βάθος 

των θεµάτων που θίγονται στην προηγούµενη δραστηριότητα. Εδώ η συλλογή 

ποιοτικών δεδοµένων στο πλαίσιο της συγγραφής εκθέσεων, δίνει την ευκαιρία να 

προσεγγίσει κανείς µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και να αναλύσει τις αιτίες και τις 

διαδικασίες µε τις οποίες διαµορφώνεται η κουλτούρα της φιλίας στην εφηβική ηλικία. 

Ο λόγος που χρησιµοποιούν τα νεαρά άτοµα, όταν µιλούν για την παρέα τους και για 

τον καλύτερο/-η φίλο/-η µας δίνει ενδιαφέρονται στοιχεία για τη µελέτη της ιδιωτικής 

ζωής των αγοριών και των κοριτσιών. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά τα φύλλα εργασίας. Μπορείτε να επιλέξετε ποιο από τα 

δυο θέλετε να συµπληρώσουν, καθώς δεν είναι απαραίτητο να οργανώσετε και τις δυο 

δραστηριότητες ταυτόχρονα. Η ανάλυση του ερωτηµατολογίου της προηγούµενης 

δραστηριότητας πιθανώς θα σας κατευθύνει στο είδος της δραστηριότητας η οποία θα 

σας δώσε τα δεδοµένα που σας χρειάζονται για τις ερµηνείες σας. 

 

∆ιάρκεια: 40΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Τα κείµενα που θα πάρετε στα χέρια από τις δυο δραστηριότητες 

θα προσεγγισθούν µε τη µέθοδο ανάλυσης περιεχοµένου. ∆ιαµορφώστε τις κατηγορίες 

ανάλυσης.  
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Α) Για τα κείµενα της έκθεσης «Η παρέα µου» 

• είδος δραστηριοτήτων που περιγράφονται 

• σύνθεση της παρέας (φύλο, ηλικία των µελών της) 

• προβλήµατα/συγκρούσεις που προκύπτουν (είδος και αιτίες των προβληµάτων, 

άτοµα που τα προκαλούν, ο ρόλος των τρίτων, τρόποι λύσεων των προβληµάτων) 

• συναισθήµατα που περιγράφονται (χαρά, στενοχώρια, άγχος, κλπ) 

• χώρος συνάντησης και δράσης της παρέας (σπίτι, δρόµος, κλπ) 

 

Β) Για τα κείµενα της έκθεσης «Ο καλύτερός µου φίλος/ η καλύτερή µου φίλη» 

• Περιγραφή (σωµατικά χαρακτηριστικά, χαρακτήρας, συµπεριφορές κλπ) 

• Αισθήµατα φιλίας(του παιδιού που γράφει την έκθεση και του φίλου/ της φίλης) 

• Περιγραφή δραστηριοτήτων (είδος δραστηριότητας, χώρος κλπ) 

• Αιτίες αυτής της στενής σχέσης (πού δίνεται έµφαση; γιατί το άτοµο αυτό είναι ο 
καλύτερος φίλος/ η καλύτερη φίλη;) 

• Πιθανά προβλήµατα/συγκρούσεις  

• Λύσεις προβληµάτων 

 

Τι προκύπτει από την ανάλυση; Πώς διαµορφώνονται οι φιλικές σχέσεις, οι παρέες και 

οι στενές φιλίες στα αγόρια και τα κορίτσια εφηβικής ηλικίας; Υπάρχουν διαφορές 

ανάµεσα στα φύλα; Πού οφείλονται οι διαφορές αυτές; Σε τι διαφέρουν τα 

αποτελέσµατα αυτών των ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων από εκείνα του 

ερωτηµατολογίου; Σε τι σας βοήθησαν; Τι προέκυψε από το συνδυασµό ποιοτικών και 

ποσοτικών µεθοδολογιών; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Μπορείτε να παρουσιάσετε τα 

αποτελέσµατα στην τάξη και να διαβάσετε µερικά χαρακτηριστικά αποσπάσµατα. 

Συζητήστε το φαινόµενο της φιλίας και ζητήστε από τα παιδιά να περιγράψουν 

εµπειρίες τους για τον τρόπο µε τον οποίο αυτό διαµορφώνεται σε αγόρια και κορίτσια. 

Παρουσιάστε λογοτεχνικά κείµενα, όπου γίνεται λόγος για φιλίες, για συγκρούσεις 
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 ανάµεσα σε φίλους και µέσα σε εφηβικές παρέες. Ζητήστε από τα παιδιά να τα 

διαβάσουν και να τα σχολιάσουν σε σχέση µε τις προσωπικές τους εµπειρίες. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

 

Η ΠΑΡΕΑ ΜΟΥ 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

Πώς περνάς µε την παρέα σου; Γράψε ένα γράµµα στον καλύτερό σου φίλο, ή την 

καλύτερή σου φίλη που πήγε ταξίδι, για να του/της περιγράψεις τη ζωή µε την παρέα 

και να τον/την ενηµερώσεις σχετικά (τα νέα σας, δραστηριότητες, προβλήµατα που 

προέκυψαν κλπ) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

 

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥ ΦΙΛΗ 

 

Φύλλο εργασίας 

Φύλο…………………………. 

Σχολείο………………………. 

Τάξη…………………………. 

 

Τι θα µπορούσες να γράψεις για τον καλύτερό σου φίλο/την καλύτερή σου φίλη; 

Προσπάθησε να τον/την περιγράψεις, προσέχοντας κυρίως τα παρακάτω: 

α) τα φυσικά του/της χαρακτηριστικά, β) τα στοιχεία του χαρακτήρα του/της, γ) τη 

συµπεριφορά του/της προς εσένα, δ) τα πράγµατα που κάνετε µαζί 

ε)τους λόγους για τους οποίους το άτοµο αυτό είναι ο καλύτερός σου φίλος/η καλύτερή 

σου φίλη, ε)τα αισθήµατά σου απέναντί του/της, στ) τα αισθήµατα που νοµίζεις ότι ο/η 

φίλος/-η τρέφει απέναντί σου 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11Η 

 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος: Στόχος των οργανωµένων συζητήσεων σε οµάδες εστίασης µε θέµα συζήτησης 

τη σεξουαλικότητα είναι η µελέτη του των απόψεων, στάσεων και εµπειριών των 

εφήβων στο θέµα αυτό, που αποτελεί πρόβληµα κεντρικής σηµασίας στην εφηβική 

ηλικία.  

 

∆ιαδικασία: Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί περιλαµβάνει κατάλογο ηµιδοµηµένων 

ερωτήσεων που θα χρησιµοποιηθούν ως έναυσµα των συζητήσεων µε τις οποίες θα 

γίνει η συλλογή δεδοµένων. Οι συζητήσεις θα γίνουν σε οµάδες 4-6 ατόµων, αµιγείς ως 

προς το φύλο, τις οποίες θα οργανώσετε και θα διευθύνετε. Απαραίτητη είναι η 

παρουσία ενός ακόµη ατόµου (µαθητή/-τριας ή εκπαιδευτικού) που θα καταγράφει την 

πορεία της συζήτησης. Όλη η συζήτηση θα µαγνητοφωνηθεί. 

 

∆ιάρκεια: 60΄-90΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Αποµαγνητοφωνήστε τη συζήτηση. Χρησιµοποιήστε για την 

επεξεργασία των δεδοµένων σας τη µέθοδο της ανάλυσης περιεχοµένου. ∆ιαβάστε το 

κείµενο πολλές φορές και διαµορφώστε τις κατηγορίες ανάλυσης. Κάποιες από αυτές θα 

µπορούσαν να είναι οι παρακάτω: 

• Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (στο σχολείο- στο σπίτι) 

• Η εµφάνιση της σεξουαλικότητας και ο σχετικός προβληµατισµός 

• Βιολογικές αλλαγές 

• Έρωτας (τι είναι έρωτας, ηλικία κατάλληλη για έρωτα κλπ) 

• Ιδανικός σύντροφος 
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• Σεξουαλική επαφή (ορισµός, η πρώτη φορά, ο ρόλος της παρέας, φόβοι -

ανασφάλειες κλπ) 

• Αντισύλληψη 

• Ερωτική σχέση (προσέγγιση, σκέψεις, συµπεριφορά, πλεονεκτήµατα-µειονεκτήµατα 

• Έκφραση της σεξουαλικότητας 

• Πρότυπα σεξουαλικής συµπεριφοράς και φύλο 

• Σεξουαλική παρενόχληση 

• Γονείς και εφηβική σεξουαλικότητα (επικοινωνία, στάσεις γονιών, πληροφόρηση) 

• Γάµος 

• Οµοφυλοφιλία (στάσεις- σχόλια) 

• Σεξουαλικές ταυτότητες και στερεότυπα φύλου. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12η 

 

ΑΓΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Σχεδιασµός: Α. Τικταπανίδου 

 

Στόχος: Στόχος της συγκεκριµένης θεµατικής ενότητας είναι να διερευνήσει τις πηγές 

άγχους που βιώνουν οι έφηβοι και να τις συνδέσει µε τη διαµόρφωση των ταυτοτήτων 

φύλου.  

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο µέσα στην 

τάξη αφού πρώτα διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες συµπλήρωσής του. ∆εν χρειάζεται 

να δώσετε περισσότερες εξηγήσεις ή παραδείγµατα. 

∆ιάρκεια: 20΄ της ώρας 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τις αιτίες άγχους και στεναχώριας που σηµειώνουν 

α) τα αγόρια και β) τα κορίτσια. Τι διαπιστώνετε; Υπάρχουν διαφορές; Υπάρχουν 

προβλήµατα που θα σχετίζατε µε κάποιο συγκεκριµένο φύλο; Πώς θα σχολιάζατε τις 

διαφορές αυτές, αν υπάρχουν;  

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: ∆ώστε σε οµάδες παιδιών να 

επεξεργασθούν τα δεδοµένα και ζητήστε τους να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα στην 

τάξη. Οργανώστε µικρές οµάδες µαθητών-τριών µεικτές ως προς το φύλο και ζητήστε 

τους να συζητήσουν οµαδικά τα αποτελέσµατα, λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

• Υπάρχουν διαφορετικές αιτίες άγχους και στεναχώριας για το κάθε φύλο; 

• Αν ναι, γιατί συµβαίνει αυτό; 

• Ποιοι ευθύνονται για τις πιέσεις που βιώνουν οι έφηβοι; 

• Πώς θα µπορούσε να βοηθήσει κανείς (α) τα αγόρια, (β) τα κορίτσια να 

ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους; 

• Για ποια θέµατα αισθάνονται την ανάγκη τα αγόρια και τα κορίτσια να ζητήσουν 

συµβουλές από κάποιους ειδικούς/µεγαλύτερους; 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΑΓΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ 

Φύλλο Εργασίας 

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:…………………………….. 

 

1. Ποιοι από τους παράγοντες, που αναφέρονται παρακάτω, πιστεύεις ότι αγχώνουν ή 

είναι αιτία για συγκρούσεις για τα αγόρια και τα κορίτσια της ηλικίας σου? 

   (Σηµείωσε µε “X”στο κάθε ένα τετραγωνάκι ξεχωριστά) 

              ΑΓΟΡΙΑ    ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Βαθµολογία στο σχολείο   

Επιλογή επαγγέλµατος   

Σχέσεις µε τους γονείς   

Ελευθερία για εξόδους διασκέδασης   

∆ηµιουργία οικογένειας στο µέλλον   

Επιδόσεις σε αθλητικά σπορ   

Σχέσεις µε το άλλο φύλο   

Έλεγχος από την οικογένεια για το που βρίσκεσαι, 

όταν βγαίνεις να διασκεδάσεις  

  

Σχέσεις µε τους καθηγητές   

Έγκριση από τους γονείς για την επιλογή των 

φίλων 

  

Εξωτερική εµφάνιση   

Το χαρτζιλίκι που µου δίνουν   

Η ανεργία   

Τα κοινωνικά προβλήµατα   
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Η παγκόσµια κατάσταση   

Άλλο (εξήγησε):   
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13η 

 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

Σχεδιασµός: Α. Τικταπανίδου  

 

Στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνήσει της εµπειρίες σύγκρουσης που έχουν 

οι έφηβοι µε τους γονείς τους επικεντρώνοντας τόσο στις διαφορετικές αιτίες 

σύγκρουσης που βιώνουν τα αγόρια και τα κορίτσια, όσο και στο διαφορετικό τρόπο µε 

τον οποίο οι γονείς αγοριών και κοριτσιών αντιµετωπίζουν την περίοδο εφηβείας των 

παιδιών τους. 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν τα φύλλα εργασίας. 

∆ιάρκεια: Περίπου 20 λεπτά 

Ιδέες για ανάλυση: 

(α) Για τις κλειστές ερωτήσεις: Καταγράψτε πόσες φορές σηµειώνουν το (1), το (2), το 

(3) ή το (4) τα αγόρια και τα κορίτσια µαζί, και χωριστά τα αγόρια - χωριστά τα 

κορίτσια, σε κάθε υποερώτηση. Βγάλτε ποσοστά επί τοις % για τα αγόρια, για τα 

κορίτσια, για όλο το δείγµα, σε κάθε υποερώτηση. Τι δείχνει η επεξεργασία σας; 

Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους καυγαδίζουν τα δύο φύλα µε τους 

γονείς τους; Καυγαδίζουν µε τη µητέρα τους για διαφορετικές αιτίες από ό,τι µε τον 

πατέρα τους; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; Πώς µπορείτε να ερµηνεύσετε τα ευρήµατά 

σας; 

(β) Για τις ανοιχτές ερωτήσεις: Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις των αγοριών και των 

κοριτσιών σε κάθε ερώτηση. Οµαδοποιήστε τις απαντήσεις σε κατηγορίες και βρείτε 

πόσο συχνά συναντάτε την κάθε κατηγορία. Σχολιάστε και προσπαθήστε να εξηγήσετε 

τα ευρήµατά σας 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη. Χωρίστε τα παιδιά σε οµάδες και 

αναθέστε σε κάθε οµάδα να επεξεργαστεί µια ερώτηση του ερωτηµατολογίου και να 

παρουσιάσει τα αποτελέσµατά της. Συζητήστε µε τα παιδιά τα ευρήµατα. Πώς 

ερµηνεύουν τα παιδιά τα ευρήµατα; Πώς εξηγούν τις διαφορές;  
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 Καλέστε τους γονείς στην τάξη και οργανώστε µια συζήτηση για τις συγκρούσεις 

των εφήβων στην οικογένεια. ∆ιαµορφώστε µικρές οµάδες συζήτησης, στις οποίες θα 

συζητούν οι γονείς µε άλλα παιδιά, και όχι µε τα δικά τους και ζητήστε τους να 

διαπραγµατευθούν συγκεκριµένα ερωτήµατα. Ζητήστε από τις οµάδες να παρουσιάσουν 

τα συµπεράσµατά τους στην ολοµέλεια.  
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 

Φύλλο Εργασίας 

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: ………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:…………………………….. 

 

1. Με τους γονείς µου µαλώνω (βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι 

ταιριάζει µε την περίπτωσή σου) 

 

 Κυρίως µε 

τον 

πατέρα µου 

Κυρίως µε 

τη 

µητέρα 

µου 

Και µε τους 

δυο 

Με 

κανέναν 

Για το χαρτζιλίκι 1 2 3 4 

Για την ώρα επιστροφής µου 1 2 3 4 

Για τους βαθµούς µου 1 2 3 4 

Για τις παρέες µου 1 2 3 4 

Για τις σχέσεις µου µε το άλλο φύλο 1 2 3 4 

Γιατί δεν συµµαζεύω τα πράγµατά µου 1 2 3 4 

Γιατί δεν βοηθάω στις δουλειές  

του σπιτιού 

1 2 3 4 

Γιατί δεν διαβάζω 1 2 3 4 

Για τη συµπεριφορά µου στο σπίτι 1 2 3 4 

Άλλο (εξήγησε) 1 2 3 4 
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2. Φαντάσου πως κάποιος/-α συνοµήλικός/-ή σου δηµιούργησε µια σχέση πρόσφατα 

και είναι πολύ ενθουσιασµένος/-η. Όταν, όµως, µαθαίνει ο γονιός του/της για τη 

σχέση αυτή, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι: «Το άτοµο αυτό δεν είναι 

για σένα. Θα ήταν καλύτερα να διακόψεις και να βρεις κάποιο άλλο… καλύτερο». 

 

Προσπάθησε να απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: 

α) Προσδιόρισε το φύλο των δύο προσώπων που αναφέρονται στην παραπάνω ιστορία  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

β) Ποιοι µπορεί να είναι οι λόγοι για τους οποίους ο γονέας δεν εγκρίνει την επιλογή 

του/της; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

γ) Πως πιστεύεις ότι νιώθει το αγόρι ή το κορίτσι; Περίγραψε σύντοµα τα συναισθήµατά 

του/της 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

δ) Πως πιστεύεις ότι θα αντιµετωπίσει το συγκεκριµένο πρόβληµά του/της;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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 ε) Αν ο/η καλύτερός σου φίλος/-η βρισκόταν στη θέση του παιδιού αυτού και 

ζητούσε τη βοήθειά σου, τι θα τον/την συµβούλευες να κάνει;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 14η 

 

ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Σχεδιασµός: Μ. Κουφιώτη  

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί, είναι η να εξετάσει τον τρόπο µε τον 

οποίο διαµορφώνονται διάφορες κουλτούρες του ελεύθερου χρόνου των εφήβων σε 

σχέση µε τις ταυτότητες φύλου. Στο επίκεντρο της διερεύνησης βρίσκονται οι χώροι 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας των νέων και επιχειρείται η ανίχνευση των προτιµήσεων 

και επιλογών τους ανάλογα µε το φύλο τους.  

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο στην τάξη. 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 20΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Καταγράψτε τις συχνότητες των απαντήσεων (α) των αγοριών, 

(β) των κοριτσιών, (γ) όλου του δείγµατος στις διάφορες ερωτήσεις. Συγκεντρώστε σε 

πίνακες (α) τους πιο συχνούς χώρους διασκέδασης ή άθλησης που επιλέγουν (α) τα 

αγόρια, (β) τα κορίτσια, (γ) το σύνολο του δείγµατος. Κάντε έναν κατάλογο µε τα 

ονόµατα γνωστών προσώπων που σηµειώθηκαν τις περισσότερες φορές από (α)τα 

αγόρια. (β) τα κορίτσια, (γ) το σύνολο του δείγµατος. Τι συµπεράσµατα προκύπτουν; 

Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες του ελεύθερου χρόνου για τα αγόρια και τα 

κορίτσια; Ποια τα χαρακτηριστικά τους; Γιατί συµβαίνει αυτό; Προσπαθήστε να 

ερµηνεύσετε τα αποτελέσµατά σας. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Οργανώστε συζητήσεις στην τάξη 

σχετικά µε τον ελεύθερο χρόνο των νέων. Ζητήστε από τα παιδιά να καταγράψουν τις 

τάσεις που επικρατούν. Τι είναι αυτό που ενώνει τα νεαρά άτοµα σήµερα, σε σχέση µε 

τη διασκέδαση; Τι είναι αυτό που τα χωρίζει; Τι είδους διαχωρισµοί υπάρχουν; (ως 

προς το φύλο, την εθνική ταυτότητα, την κοινωνική τάξη κλπ). Οργανώστε µια έκθεση 
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 φωτογραφίας, ζητώντας από τα παιδιά να φέρουν φωτογραφίες νέων που 

διασκεδάζουν ή περνούν τον ελεύθερο χρόνο. Εντοπίστε κοινά σηµεία και διαφορές. 
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Ενότητα ΙΙΙ: Η ανδρική και η γυναικεία εµπειρία 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Φύλλο Εργασίας 

 

Φύλο………………………… 

Σχολείο………………………                                           

Τάξη………………………… 

 

1. Αριθµήστε ,κατά σειρά προτίµησης, τους χώρους που προτιµάτε για τη διασκέδασή 

σας η την ψυχαγωγία σας, σηµειώνοντας µέχρι 5 επιλογές. 

 καφετέριες  

 µπιλιάρδα - ηλεκτρονικά 

 µπαράκια 

 σπίτι µε τηλεόραση  

 σπίτι µε τον Η/Υ 

 σπίτι ακούγοντας µουσική  

 σπίτι συζητώντας µε τους φίλους/τις φίλες µου 

 στην αγορά για ψώνια µε τους φίλους/ τις φίλες µου 

 κινηµατογράφο  

 πολιτιστικό σύλλογο 

 αθλητικό σύλλογο 

 συναυλίες  

 θέατρο 

 βιβλιοθήκη – µουσεία 

 χώρους ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

 ύπαιθρος – εκδροµές  
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 internet café 

 παρακολούθηση αγώνων 

 κάποιον άλλο…………………………. 

2. Πού προτιµούν να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους τα αγόρια και τα κορίτσια; 

(Βάλτε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζετε ότι ταιριάζει στην κάθε περίπτωση)  

 

 

                                                αγόρια    κορίτσια     και τα δύο φύλα 

Καφετέριες    1  2  3                                                

Μπιλιάρδα     1  2  3                                               

Μπαράκια     1  2  3                                             

Κινηµατογράφος   1  2  3                                                   

Πολιτιστικοί σύλλογοι   1  2  3                                 

Αθλητικοί σύλλογοι   1  2  3                                  

Χώροι συναυλιών    1  2  3                                                   

Θέατρο     1  2  3                                                   

Βιβλιοθήκη - µουσεία   1  2  3                              

Χώροι ηλεκτρονικών παιχνιδιών 1  2  3              

Ύπαιθρος – εκδροµές   1  2  3                               

Internet café    1  2  3                                              

Αθλητικοί χώροι   1  2  3                                        

Κάποιος άλλος ……………………  1  2  3      

 

3. Σε ποιον αθλητικό χώρο προτιµάτε να βρίσκεστε; Σηµειώστε τους τρεις χώρους που 

προτιµάτε περισσότερο, αριθµώντας τους από το 1-3 µε σειρά προτίµησης.  

 ποδοσφαιρικά γήπεδα 

 στίβος  

 γήπεδα τένις  

 γήπεδα µπάσκετ 
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 γήπεδα βόλεϊ                                                                                            

 αίθουσες πολεµικών τεχνών 

 αίθουσες βαρέων αθληµάτων (άρση βαρών – πυγµαχία) 

 beach volley 

 άλλο………………………….. 

 

4. Γράψτε έως 5 πρόσωπα που γνωρίζετε από τους παρακάτω χώρους: 

Λογοτεχνία 

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………

… 

Μουσική 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…. 

Θέατρο- κινηµατογράφος 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

…… 

Αθλητισµός 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Άλλες τέχνες 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

Πολιτική 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Επιστήµες 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

Ιστορία 

…………….………………………………………………………………………………………………………………………………

… 
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ΕΝΟΤΗΤΑ IV 

 

Οι σχέσεις των φύλων 
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Ενότητα IV: Οι σχέσεις των φύλων 

 

Εισαγωγή  

 

Στόχος της διερεύνησης:  

Στην ενότητα αυτή θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθούν οι στάσεις και 

αναπαραστάσεις των εφήβων για τις σχέσεις των φύλων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει η µελέτη 

του τρόπου µε τον οποίο δοµούνται οι σχέσεις των φύλων στη σχολική τάξη, οι 

δυναµικές που αναπτύσσονται στο χώρο του σχολείου και έξω από αυτόν, οι αντιλήψεις 

για την κοινωνική θέση των ανδρών και των γυναικών. 

 

Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί δίνει την ευκαιρία να διαπιστωθούν οι 

αντιλήψεις που αναπτύσσουν τα νεαρά άτοµα για το αντίθετο φύλο, η γνώση τους για 

τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι σχέσεις δύναµης, εξουσίας και υποταγής 

ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες και οι στάσεις τους απέναντι στις κοινωνικές 

προκαταλήψεις για τα δύο φύλα. 

 

Στην ενότητα αυτή προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες: 

 

1.  Αγόρια και κορίτσια 

2.  Οι σηµερινοί έφηβοι  
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Ενότητα IV: Οι σχέσεις των φύλων 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

Στόχος: Στόχος του µικρού ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι η µελέτη των 

στάσεων των εφήβων απέναντι στο δικό τους και το αντίθετο φύλο. Τα δεδοµένα που 

θα συγκεντρωθούν, θα επιτρέψουν την προσέγγιση των σχέσεων των φύλων σε ένα 

πρώτο επίπεδο, καθώς θα δίνουν πληροφορίες, ανάµεσα σε άλλα, και για τον τρόπο µε 

τον οποίο οι έφηβοι τοποθετούν το φύλο τους σε σχέση µε το αντίθετο φύλο. 

 

∆ιαδικασία: Εξηγήστε στα παιδιά ότι θέλετε να µελετήσετε µαζί τους πώς σκέφτονται 

για τους εαυτούς τους και για τους συνοµηλίκους τους που ανήκουν στο αντίθετο 

φύλο. Ζητήστε τους να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. ∆ώστε έµφαση στο 

γεγονός ότι πρέπει να το συµπληρώσουν αυθόρµητα, χωρίς πολλή προετοιµασία και 

χωρίς να το συζητούν µε τους συµµαθητές ή τις συµµαθήτριές τους. 

 

∆ιάρκεια: 30΄. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του 

κάθε φύλου. Φτιάξτε έναν κατάλογο µε τα δέκα πιο συχνά χαρακτηριστικά (αυτά που 

δηλώθηκαν από τα περισσότερα αγόρια και κορίτσια), τόσο ολοκλήρου του δείγµατος, 

όσο και των αγοριών και των κοριτσιών χωριστά. Τι παρατηρείτε; Πώς συνδυάζονται οι 

χαρακτηρισµοί µε τα στερεότυπα για τα φύλα που επικρατούν στην κοινωνία; Ποιο 

φύλο προβάλλεται µε τα πιο θετικά και κοινωνικά σηµαντικά χαρακτηριστικά; Γιατί; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Χωρίστε τα παιδιά σε οµάδες και 

δώστε τους να επεξεργασθούν τα δεδοµένα και να φτιάξουν τις λίστες µε τα πιο συχνά 

θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Ζητήστε τους να συσχετίσουν τα ευρήµατά τους 

µε τις αντιλήψεις της κοινωνικής πραγµατικότητας. Συζητήστε µαζί τους τις επιπτώσεις 
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 των αντιλήψεών τους και των στάσεών τους τόσο στην προσωπική, όσο και στην 

κοινωνική ζωή.  
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Ενότητα IV: Οι σχέσεις των φύλων 

 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Φύλο….…………………………………. 

Τάξη……………………………………… 

Σχολείο…………………………………… 

 

1. Γιατί είναι καλό να είσαι αγόρι ή κορίτσι; Γράψε δέκα αιτίες για την κάθε περίπτωση 

α) Είναι σπουδαίο να είσαι κορίτσι γιατί β) Είναι σπουδαίο να είσαι αγόρι γιατί 

......................................................    …………………………………………………………………  

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    …………………………………………………………………  
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2. Σκέψου τώρα δέκα αιτίες που αποδεικνύουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά του κάθε 

φύλου 

α) Είναι απαίσιο να είσαι κορίτσι γιατί β) Είναι απαίσιο να είσαι αγόρι γιατί 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

......................................................    ………………………………………………………………… 

 

 

3. Σκέψου τι θα µπορούσες να κάνεις διαφορετικό, αν ανήκες στο αντίθετο φύλο από 

αυτό στο οποίο ανήκεις τώρα. 

 

Αν ήµουν αγόρι/ κορίτσι θα 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 
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Ενότητα IV: Οι σχέσεις των φύλων 

 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

 

Στόχος: Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι η µελέτη των 

αναπαραστάσεων που δοµούν οι έφηβοι και οι έφηβες για τα αγόρια και τα κορίτσια της 

ηλικίας τους. Οι εικόνες που διαµορφώνουν στο µυαλό τους τα νεαρά άτοµα για τους 

συνοµηλίκους τους του ιδίου και του αντιθέτου φύλου, οµοιότητες ή διαφορές στις 

εικόνες αυτές, τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν στο φύλο τους, είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικά στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο βιώνουν τις εµπειρίες 

της ταυτότητας φύλου στην εφηβεία. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε στα παιδιά της τάξης να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. 

Εξηγήστε ότι ενδιαφέρει να διαπιστώσουµε τις εικόνες που διαµορφώνουν για τους 

εαυτούς τους και για το άλλο φύλο. ∆εν χρειάζεται να προχωρήσετε σε διευκρινίσεις ή 

παραδείγµατα, τα ερωτήµατα είναι σαφή και συγκεκριµένα. 

 

∆ιάρκεια: 15΄ της ώρας 

 

Ιδέες για ανάλυση: Συγκεντρώστε τα επίθετα που εµφανίζονται πιο συχνά α) για τα 

αγόρια και β) για τα κορίτσια στο σχολείο και τη ζωή. Τι διαπιστώνετε; Υπάρχουν 

διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο αναπαριστώνται οι έφηβοι και οι έφηβες; Πώς θα 

σχολιάζατε τις διαφορές αυτές, αν υπάρχουν; Εντοπίσατε διαφορές ανάµεσα στα αγόρια 

και τα κορίτσια της τάξης, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο περιγράφουν τον έφηβο 

και την έφηβη; Πού θα αποδίδατε αυτές τις διαφορές; 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: ∆είξτε στην τάξη τα αποτελέσµατα της 

διερεύνησης. Ποια είναι η γνώµη τους; Πώς θα εξηγούσαν τις διαφορές που πιθανώς 

εντοπίστηκαν; Ζητήστε τους να βρουν και άλλα επίθετα, πέρα από αυτά που υπάρχουν 

στις λίστες. Καταγράψτε τους άξονες της συζήτησης. 
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Ενότητα IV: Οι σχέσεις των φύλων 

 

 

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΦΗΒΟΙ 

 

Φύλλο εργασίας 

Φύλο….…………………………………. 

Τάξη……………………………………… 

Σχολείο…………………………………… 

 

1. ∆ιάβασε προσεκτικά τα παρακάτω επίθετα. 

Επιµελής Άτακτος/-η Απρόσεκτος/-η  

Έξυπνος Αδιάφορος/-η ∆ραστήριος/-α  

Επιθετικός/-ή στα λόγια Αγχώδης Υπάκουος/-η  

Έξυπνος αλλά τεµπέλης Επιθετικός/-ή Θρασύς/-εία  

Επιµελής αλλά χωρίς 

δυνατότητες 

Φρόνιµος/-η Ακατάστατος/-η  

 

1.α) ∆ιάλεξε τρία από τα επίθετα αυτά που νοµίζεις ότι χαρακτηρίζουν καλύτερα τα 

αγόρια στο σχολείο σήµερα 

α)……………………………………. 

β)……………………………………. 

γ)……………………………………. 

 

1.β) ∆ιάλεξε τώρα τρία από τα παραπάνω επίθετα, που νοµίζεις ότι χαρακτηρίζουν 

καλύτερα τα κορίτσια στο σχολείο σήµερα 

α)…………………………………… 

β)…………………………………… 

γ)…………………………………… 
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2.  ∆ιάβασε και πάλι προσεκτικά τα επίθετα που βρίσκονται στον παρακάτω 

κατάλογο 

 

Θαρραλέος/-α Ικανός/-ή Ανταγωνιστικός/-ή  

Εξαρτηµένος/-η Συναισθηµατικός/-ή Φοβισµένος/-η  

∆ιεκδικητικός/-ή Συνεργατικός/-ή Εύθραυστος/-η  

Επιθετικός/-ή ∆ραστήριος/-α Ευγενικός/-ή  

Αγαπά την 

περιπέτεια 

Αστείος/-α Λογικός/-ή  

 

 

∆ιάλεξε τώρα τρία από τα παραπάνω επίθετα που νοµίζεις ότι χαρακτηρίζουν καλύτερα 

Α. τα σηµερινά αγόρια στη ζωή  Β. τα σηµερινά κορίτσια στη ζωή γενικά 

α)…………………………………         α)………………………………… 

β)…………………………………        β)………………………………… 

γ)…………………………………        γ)………………………………… 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ… 

 

Σχεδιασµός: Κ. Λασηθιωτάκη και Μ. Κουφιώτη 

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου είναι (α) η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο τα νεαρά 

άτοµα επιλέγουν να συµµετάσχουν σε συλλογικές διαδικασίες και (β) η διερεύνηση των 

απόψεών τους για τη συµµετοχή των δύο φύλων σε φορείς δηµόσιας δραστηριοποίησης 

και κοινής δράσης. Οι σχέσεις και η θέση των φύλων σε χώρους εκτός του σχολείου και 

της οικογένειας και η εµπλοκή στη δηµόσια σφαίρα βρίσκονται στο επίκεντρο της 

διερεύνησης αυτής. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τους µαθητές και τις µαθήτριες να συµπληρώσουν το 

ερωτηµατολόγιο µέσα στην τάξη. 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 20’. 

 

Ιδέες για ανάλυση:  

(1) Ερώτηση 2: Βρείτε τον αριθµό και το ποσοστό επί τοις % των αγοριών και 

κοριτσιών που επιλέγουν τους διάφορους συλλόγους. Εντοπίστε τους 

συλλόγους µε τις περισσότερες επιλογές (α) των κοριτσιών, (β) των 

αγοριών, (γ) του συνόλου του δείγµατος.  

(2) Ερώτηση 3 και 5: Σηµειώστε τις απόψεις (α) των µαθητριών, (β) των 

µαθητών, (γ) του συνόλου του δείγµατος, όσον αφορά τις δραστηριότητες 

που θεωρούν αγορίστικες, κοριτσίστικες ή κοινές και για τα δύο φύλα. Τι 

νοµίζουν οι µαθήτριες για τα αγόρια και τα κορίτσια; Τι νοµίζουν οι µαθητές 

για τα αγόρια και τα κορίτσια; Υπάρχουν διαφορές ή οµοιότητες ανάµεσά 

τους; Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο βλέπουν τα δύο φύλα;  
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 (3) Ερώτηση 4: Καταγράψτε πόσες φορές α) οι µαθητές και οι µαθήτριες, β) 

το σύνολο του δείγµατος σηµειώνουν το 1 και το 2 (µαζί) και πόσες το 4 και 

το 5 (µαζί) σε κάθε υποερώτηση χωριστά για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % α)των αγοριών, β)των κοριτσιών και 

γ)του συνόλου του δείγµατος, που σηµειώνουν το 1 και 2, για κάθε 

υποερώτηση και για κάθε φύλο. Τι προκύπτει από την επεξεργασία; 

Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις των εφήβων για τους λόγους για τους 

οποίους οι άνδρες και οι γυναίκες εντάσσονται σε συλλόγους; Υπάρχουν 

διαφορές στις απόψεις αγοριών και κοριτσιών; Γιατί συµβαίνει αυτό; 

Προσπαθήστε να ερµηνεύσετε τα ευρήµατά σας 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Το θέµα της συµµετοχής αγοριών και 

κοριτσιών σε συλλόγους και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες είναι πολύ σηµαντικό 

και συνδέεται άµεσα µε τον παράγοντα φύλο. Για το λόγο αυτό θα είναι ενδιαφέρον να 

αποτελέσει η διερεύνηση αυτή αφορµή για συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τη 

συµµετοχή των δύο φύλων στο δηµόσιο χώρο.  

Ανακοινώστε στα παιδιά τα αποτελέσµατα της διερεύνησης. Συµφωνούν ή διαφωνούν 

µε τα ευρήµατα; Ζητήστε τους να καταγράψουν τη δική τους συµµετοχή σε φορείς 

συλλογικής δράσης. Τι εικόνα διαµορφώνεται; Συζητήστε τα παρακάτω θέµατα: 

- Ποιο φύλο συµµετέχει περισσότερο σε συλλόγους κλπ; 

- Γιατί συµβαίνει αυτό; 

- Τι µαθαίνει κανείς συµµετέχοντας; 

- Είναι σηµαντικό και για τα δύο φύλα να αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες; 

- Τι επιπτώσεις έχει η νεανική δραστηριοποίηση στις στάσεις και συµπεριφορές 

του ατόµου στην ενήλικη ζωή; 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ… 

 

Φύλλο Εργασίας 

 

ΦΥΛΟ:……………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………………….. 

ΣΧΟΛΕΙΟ:…………………………….. 

 

1. Θα σε ενδιέφερε να ενταχθείς σε κάποιο σύλλογο που η δραστηριότητα του να 

έχει σχέση µε τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, το περιβάλλον; 

Ναι                     Όχι          

 

2. Αν ναι, ανάφερε σε ποιόν (διάλεξε το πολύ τρεις απαντήσεις): 

 

 σε καθαρά ανδρικό - γυναικείο σύλλογο 

 σε σύλλογο µε καλλιτεχνική δράση (θέατρο, χορός, µουσική…) 

 σε αθλητικό σύλλογο 

 σε µορφωτικό σύλλογο 

 σε πολιτικό σύλλογο 

 σε οικολογικό σύλλογο 

 σε κυνηγετικό σύλλογο 

 σε άλλο σύλλογο………………………………………. 
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3. Ποιες δραστηριότητες ενός συλλόγου ταιριάζουν σε ποιόν; (Βάλε σε κύκλο τον 

αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει σε κάθε περίπτωση) 

 

                                                      Για αγόρια    για…όλους    για κορίτσια 

Συµµετοχή στη διοίκηση – αποφάσεις 1  2  3                     

Βοηθητικοί ρόλοι     1  2  3 

Καλλιτεχνικές δράσεις   1   2  3      

Στις δηµόσιες σχέσεις    1  2  3     

Σε χειροτεχνίες    1  2  3     

Σε παραστάσεις γενικά   1  2  3    

 

 

4. Ποιοι είναι οι λόγοι, κατά την άποψη σας, για τους οποίους οι άνθρωποι εντάσσονται 

σε ένα σύλλογο; (Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που ταιριάζει για τους άνδρες και τις 

γυναίκες: 1=πάντα, 2= συχνά, 3=κάπου-κάπου, 4= σπάνια, 5= ποτέ) 

          Οι άνδρες   Οι γυναίκες 

Επιθυµία συµµετοχής στα κοινά       1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Ανάγκη παρέµβασης         1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Κοινωνική δράση         1 2 3 4 5     1 2 3 4 5  

Νέες γνωριµίες        1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Ευκαιρία δραστηριοποίησης έξω από το σπίτι    1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Αποµάκρυνση από το σπίτι       1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Αξιοποίηση ταλέντου – ανάγκη αυτοέκφρασης     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Από αγάπη για τις δραστηριότητες του συλλόγου    1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Ανάδειξη πτυχών της προσωπικότητάς της/του    1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 

Περιέργεια για κάτι νέο.       1 2 3 4 5     1 2 3 4 5 
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 5. Πού τα καταφέρνουν καλύτερα τα αγόρια και πού τα κορίτσια, όταν 

συµµετέχουν σε ένα σύλλογο;  

  

                                                                    τα αγόρια    και οι δύο   τα κορίτσια 

 

στη διοίκηση      1  2  3        

στις δηµόσιες σχέσεις     1  2  3 

στην ικανότητα εκµάθησης – προσαρµογής  1  2  3 

σε βοηθητικούς ρόλους    1  2  3  

στην πρόκληση σεβασµού – πειθαρχίας  1  2  3  

άλλο (διευκρινίστε)……………………………  1  2  3 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4η 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & Σ. Ζιώγου 

 

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι να µελετήσει τον τρόπο µε τον 

οποίο αγόρια και κορίτσια τοποθετούνται απέναντι στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του 

σχολείου. Πιο συγκεκριµένα, η σχετική διερεύνηση ανιχνεύει τις απόψεις των εφήβων 

ως προς τη δυνατότητα της εκπαίδευσης να προωθήσει τις αξίες της ισότητας των 

φύλων στο πλαίσιο της αγωγής του πολίτη. 

 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το µικρό ερωτηµατολόγιο στην 

τάξη. ∆εν χρειάζεται να δώσετε παραπέρα οδηγίες. 

 

∆ιάρκεια: 5΄- 10΄  

 

Ιδέες για ανάλυση: Μετρήστε πόσα παιδιά σηµειώνουν το 1 (πολύ σηµαντικό) και το 

2 (σηµαντικό) στις απαντήσεις τους. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % των αγοριών, 

το κοριτσιών και όλου του δείγµατος για κάθε µια υποερώτηση. Συµπεριλάβετε τα 

αποτελέσµατα σε ένα πίνακα. Σχολιάστε τα ευρήµατά σας. Τι εικόνα διαγράφεται; Ποιοι 

είναι οι στόχοι του σχολείου µε τους οποίους συµφωνούν περισσότερο (α) τα αγόρια, 

(β) τα κορίτσια, (γ) όλο το δείγµα,; Υπάρχουν διαφορές φύλου; Ερµηνεύστε τα 

αποτελέσµατά σας: γιατί διαµορφώνεται η εικόνα µε τον τρόπο αυτό. 

 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Ανακοινώστε τα ευρήµατα στην τάξη. 

Συζητήστε µε τους εφήβους για το ρόλο του σχολείου να προωθεί αλλαγές. Ζητήστε 

από δύο παιδιά να κρατήσουν πρακτικά της συζήτησης και να καταγράψουν τις 

κυριότερες απόψεις. 
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 Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πέρα από τη διδασκαλία και την προώθηση της γνώσης, το σχολείο έχει και άλλους 

διάφορους στόχους. Ποια είναι η γνώµη σου για το ρόλο του σχολείου, έτσι όπως 

διαγράφεται παρακάτω; (Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι ταιριάζει: 1=Πολύ 

σηµαντικό, 2=Σηµαντικό, 3=∆εν είµαι σίγουρος-η, 4=Μη σηµαντικό, 5=Άσχετο)  

 

 

 

Το Σχολείο θα έπρεπε να έχει ως στόχο  

Να διαµορφώσει τους αυριανούς πολίτες 1 2 3 4 5 

Να εκπαιδεύσει τους αυριανούς εργαζόµενους 1 2 3 4 5 

Να αναπτύξει την κριτική σκέψη των µαθητών/-τριών για το ρόλο των 
γυναικών στην κοινωνία  

1 2 3 4 5 

Να αναπτύξει την κριτική σκέψη των µαθητών/-τριών για το ρόλο των 
ανδρών στην κοινωνία 

1 2 3 4 5 

Να προωθήσει µεγαλύτερη ισότητα ανάµεσα στους άνδρες και τις 
γυναίκες στην οικογένεια 

1 2 3 4 5 

Να προωθήσει το σεβασµό για τη δουλειά των γυναικών στην οικογένεια 1 2 3 4 5 

Να ενθαρρύνει τα κορίτσια να συµµετέχουν στη δηµόσια ζωή  1 2 3 4 5 

Να προωθήσει τη συµµετοχή των ανδρών στην οικιακή εργασία 1 2 3 4 5 

Να ενθαρρύνει τα αγόρια να ασχοληθούν µε επαγγέλµατα που απαιτούν 
φροντίδα   

1 2 3 4 5 

Να προωθήσει την ισότητα ανάµεσα στις διάφορες εθνικές οµάδες στην 
Ελλάδα  

1 2 3 4 5 

Να προωθήσει την ιδέα ότι οι άνδρες είναι αυτοί που κερδίζουν το ψωµί 
της οικογένειας   

1 2 3 4 5 

Να ενθαρρύνει τις γυναίκες να ασχοληθούν µε µη παραδοσιακά 
γυναικεία επαγγέλµατα   

1 2 3 4 5 

Να προωθήσει τη σταθερότητα στην οικογένεια 1 2 3 4 5 

Να ενθαρρύνει τα παιδιά να ασκούν κριτική στον τρόπο µε τον οποίο τα 
ΜΜΕ αναπαριστούν τους άνδρες και τις γυναίκες 

1 2 3 4 5 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η  

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & ∆. Σακκά 

 

Στόχος του ερωτηµατολογίου που ακολουθεί είναι να διερευνήσει απόψεις και αξίες 

των εφήβων για τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων και, ειδικότερα, τις στερεότυπες 

αντιλήψεις τους για τις σχέσεις εξουσίας και υποταγής που διαµορφώνονται ανάµεσα 

στα αγόρια και τα κορίτσια. 

∆ιαδικασία: Ζητήστε από τα παιδιά να συµπληρώσουν το µικρό ερωτηµατολόγιο στην 

τάξη. ∆εν χρειάζεται να δώσετε παραπέρα οδηγίες. 

∆ιάρκεια: 5΄- 10΄  

Ιδέες για ανάλυση: Μετρήστε πόσα παιδιά σηµειώνουν το 1 (συµφωνώ πάρα πολύ) 

και το 2 (συµφωνώ) στις απαντήσεις τους. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % των 

αγοριών, το κοριτσιών και όλου του δείγµατος για κάθε µια υποερώτηση. 

Συµπεριλάβετε τα αποτελέσµατα σε ένα πίνακα. Σχολιάστε τα ευρήµατά σας. Τι εικόνα 

διαγράφεται; Ποιες απόψεις συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις των εφήβων; Υπάρχουν 

διαφορές φύλου; Ερµηνεύστε τα αποτελέσµατά σας: γιατί διαµορφώνεται η εικόνα µε 

τον τρόπο αυτό. 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Η θεµατική εντάσσεται στον ευρύτερο 

προβληµατισµό για την ισότητα των φύλων και τις στερεότυπες αντιλήψεις που 

επικρατούν στην κοινωνία σχετικά µε τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων. Υπάρχουν 

πολλοί τρόποι, για να προσεγγίσει κανείς το θέµα. Σε περίπτωση που οργανωθούν 

συζητήσεις στην τάξη, χρειάζεται προσοχή, γιατί είναι γνωστό ότι οι συζητήσεις αυτές 

καταλήγουν σε διένεξη ανάµεσα στα δύο φύλα. Μπορείτε, επίσης να ζητήσετε από 

οµάδα παιδιών να δώσουν το ερωτηµατολόγιο σε συµµαθητές/-τριές τους από άλλα 

Τµήµατα, να επεξεργαστούν τις απαντήσεις και να ανακοινώσουν τα συµπεράσµατά 

τους στην τάξη. ∆ώστε σε άλλη οµάδα υλικό µε θέµα τα δύο φύλα και ζητήστε τους να 

γράψουν µικρή εργασία, την οποία θα παρουσιάσουν επίσης στην τάξη. Συζητήστε µε 

όλη την τάξη τις εντυπώσεις από τις παρουσιάσεις αυτές. 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τι γνώµη έχεις για τα αγόρια και τα κορίτσια; (Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις 

ότι ταιριάζει: 1=Συµφωνώ απόλυτα, 2=Συµφωνώ, 3=∆εν έχω γνώµη, 4=∆ιαφωνώ, 

5=∆ιαφωνώ απόλυτα) 

 

Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τα παρακάτω;  

Τα αγόρια έχουν περισσότερα προβλήµατα πειθαρχίας από τα κορίτσια 

    
1 2 3 4 5 

Τα κορίτσια ενδιαφέρονται περισσότερο από τα αγόρια για το διάβασµα 1 2 3 4 5 

Τα αγόρια έχουν µεγαλύτερες ικανότητες να επιτύχουν υψηλές επιδόσεις 

στα µαθηµατικά  
1 2 3 4 5 

Τα κορίτσια δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικά γιατί τα αγόρια δεν 

συµπαθούν τα κορίτσια που κερδίζουν στον ανταγωνισµό  
1 2 3 4 5 

Τα αγόρια χρειάζονται περισσότερη ενθάρρυνση από 

τα κορίτσια για να πετύχουν καλές επιδόσεις  
1 2 3 4 5 

Τα κορίτσια συχνά κρύβουν τις υψηλές τους ακαδηµαϊκές 

επιδόσεις, γιατί φοβούνται ότι τα αγόρια θα τις 

αντιπαθήσουν  

1 2 3 4 5 

Τα αγόρια είναι πιο προσεκτικά στις λεπτοµέρειες, ακούν  

και εκτελούν τις οδηγίες καλύτερα από τα κορίτσια 
1 2 3 4 5 

Είναι πιο σηµαντικό για ένα αγόρι παρά για ένα κορίτσι 

να πετύχει στο Πανεπιστήµιο 
1 2 3 4 5 
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 Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6η 

 

ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1& 2) 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή & Σ. Ζιώγου 

 

Στόχος των δύο ερωτηµατολογίων που ακολουθούν είναι να διερευνήσουν (1) τις 

απόψεις αγοριών και κοριτσιών για τις σχέσεις και τη θέση των ανδρών και των 

γυναικών στην κοινωνία και (2) την ενηµέρωση και τις γνώσεις τους, όσον αφορά τη 

συµµετοχή στη δηµόσια ζωή και την αγορά εργασίας, την ισότητα στη νοµοθεσία και το 

επίπεδο προσωπικής ελευθερίας. 

 

∆ιαδικασία: ∆ώστε το κάθε ερωτηµατολόγιο χωριστά για να συµπληρωθεί από τα 

παιδιά µέσα στην τάξη. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µόνο το ένα από τα δύο, ή και τα 

δύο µαζί. Υπάρχουν αρκετές διευκρινίσεις στη διατύπωση των ερωτήσεων, γι’ αυτό δεν 

χρειάζεται να δώσετε επιπλέον οδηγίες. 

 

∆ιάρκεια: Περίπου 20΄ για κάθε ερωτηµατολόγιο 

 

Ιδέες για ανάλυση:  

Ερωτηµατολόγιο (1) 

(α) Κλειστές ερωτήσεις: Μετρήστε πόσα παιδιά σηµειώνουν το 1 (συµφωνώ απόλυτα) 

και το 2 (συµφωνώ) στις απαντήσεις τους. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % των 

αγοριών, το κοριτσιών και όλου του δείγµατος για κάθε µια υποερώτηση. 

(β) Ανοιχτές ερωτήσεις: Καταγράψτε όλες τις απαντήσεις σε κάθε ανοιχτή ερώτηση. 

Οµαδοποιήστε τις απαντήσεις σε κατηγορίες. Σηµειώστε πόσες φορές συναντάτε την 

κάθε κατηγορία (α) στις απαντήσεις των αγοριών, (β) στις απαντήσεις των κοριτσιών, 

(γ) στο σύνολο του δείγµατος. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % για κάθε περίπτωση ; 

Ποιες είναι οι πιο συχνές κατηγορίες που συναντάτε; Κατατάξτε τις κατά σειρά 

συχνότητας. 
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Ερωτηµατολόγιο (2) 

Φροντίστε να γνωρίζετε τις σωστές απαντήσεις για κάθε υποερώτηση. Μετρήστε πόσα 

αγόρια, πόσα κορίτσια και πόσα παιδιά στο σύνολο απαντούν σωστά σε κάθε 

υποερώτηση. Υπολογίστε το ποσοστό επί τοις % του συνόλου των αγοριών, των 

κοριτσιών, όλου του δείγµατος που γνωρίζει τη σωστή απάντηση. 

 

Συµπεριλάβετε τα ευρήµατά σας σε πίνακες. Σχολιάστε τα αποτελέσµατα. Ποια είναι η 

εικόνα για τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην ελληνική κοινωνία που 

διαµορφώνουν οι έφηβοι; Υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια; 

Γιατί συµβαίνει αυτό; Ερµηνεύστε τα αποτελέσµατα της διερεύνησής σας. 

Ιδέες για παραπέρα επεξεργασία στην τάξη: Η διερεύνηση αυτή µπορεί να 

ενταχθεί στο πλαίσιο διαφόρων µαθηµάτων και κυρίως στο µάθηµα της Πολιτικής και 

Κοινωνικής Αγωγής. Μπορείτε να συνδυάσετε τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων 

µε συγκέντρωση στοιχείων για το συγκεκριµένο θέµα εκ µέρους των εφήβων. Αναθέστε 

στα παιδιά να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τη νοµοθεσία της ισότητας στην 

οικογένεια και την εργασία και να τις παρουσιάσουν στην τάξη. Ζητήστε τους να 

επεξεργαστούν τα ερωτηµατολόγια και να ανακοινώσουν τα αποτελέσµατά τους. 

Οργανώστε συζήτηση µε θέµα την ισότητα των φύλων ως στοιχείο της ∆ηµοκρατίας.  
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

 

ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1) 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1. Ποια είναι η γνώµη σου για τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην 

κοινωνία; ∆ιάβασε τις παρακάτω απόψεις για βάλε σε κύκλο τον αριθµό που 

νοµίζεις ότι ταιριάζει (1=Συµφωνώ απόλυτα, 2=Συµφωνώ, 3=∆εν έχω γνώµη, 

4=∆ιαφωνώ, 5=∆ιαφωνώ απόλυτα) 

 

Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τα παρακάτω;  

Μια γυναίκα πρέπει να αισθάνεται τόσο άνετα όσο 

και ο άνδρας για να κάνει πρόταση γάµου σε κάποιον    

    

1 2 3 4 5 

 

∆εν είναι αναµενόµενο από µια γυναίκα να πηγαίνει µόνη της στα ίδια 

µέρη που πηγαίνουν και οι άνδρες ή να έχει τις ίδιες ελευθερίες που 

έχει και ο άνδρας. 

1 2 3 4 5 

 

Εφόσον µια γυναίκα κερδίζει τα ίδια χρήµατα µε τον άνδρα (ή όταν και 

οι δύο δεν κερδίζουν χρήµατα) πρέπει να πληρώνει το ίδιο συχνά µε το 

φίλο της το λογαριασµό, όταν βγαίνουν έξω. 

1 2 3 4 5 

Mία γυναίκα πρέπει να βάζει πιο ψηλά τις ανάγκες 

της οικογένειας παρά τις δικές της (επαγγελµατικές, προσωπικές κ.λπ.).   

1 2 3 4 5 
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2.1 Κατά τη γνώµη σου υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί που εµποδίζουν τις γυναίκες 

να ασχοληθούν µε ορισµένα επαγγέλµατα; Παρακαλώ σηµείωσε το κατάλληλο 

τετράγωνο. 

 Ναι 1    Όχι      2    

2.2 Αν ναι, εξήγησε δίνοντας λεπτοµέρειες  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………

……… 

 

3.1 Πιστεύεις ότι οι γυναίκες συναντούν δυσκολίες προαγωγής στη δουλειά τους; 

Παρακαλώ σηµείωσε το κατάλληλο τετράγωνο. 

 Ναι 1 Όχι 2 

3.2  Εάν ναι, γράψε κάποιους από τους λόγους 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

……… 
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4. Συµφωνείς µε τις παρακάτω απόψεις; Βάλε σε κύκλο τον αριθµό που νοµίζεις ότι 

ταιριάζει (1=Συµφωνώ απόλυτα, 2=Συµφωνώ, 3=∆εν έχω γνώµη, 4=∆ιαφωνώ, 

5=∆ιαφωνώ απόλυτα) 

 

Συµφωνείς ή διαφωνείς µε τα παρακάτω;  

Οι γυναίκες µε µικρά παιδιά προτιµούν να  

µένουν στο σπίτι 1 2 3 4 5 

Οι πατέρες µικρών παιδιών προτιµούν να 

δουλεύουν µε µερική απασχόληση  1 2 3 4 5 

Οι εργοδότες προτιµούν τους άνδρες για  

διευθυντικές θέσεις   1 2 3 4 5 

Οι γυναίκες νοµίζουν ότι είναι πιο κατάλληλες  

από τους άνδρες για επαγγέλµατα που απαιτούν 

φροντίδα 
1 2 3 4 5 

Οι άνδρες νοµίζουν ότι είναι πιο κατάλληλοι 

από τις γυναίκες για διοικητικές θέσεις  
1 2 3 4 5 

Οι άνδρες είναι λιγότερο κατάλληλοι από  τις 
γυναίκες για να ασχολούνται µε µικρά παιδιά 1 2 3 4 5 
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Ενότητα ΙV: Oι σχέσεις των φύλων 

 

ΟΙ ΑΝ∆ΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (2) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ξέρεις ποια είναι η θέση των ανδρών και των γυναικών στην ελληνική κοινωνία; Για να 

ελέγξεις τις γνώσεις σου, ετοιµάσαµε παρακάτω µια σειρά από ερωτήσεις για το θέµα 

αυτό. 

(1) Ποια νοµίζεις ότι είναι τα ποσοστά των γυναικών που συµµετέχουν στα παρακάτω 

σώµατα ή θέσεις; Επισηµαίνουµε ότι δεν µας ενδιαφέρει η ακρίβεια των 

αριθµών, αλλά η προσωπική σου εκτίµηση. 

        % Γυναικών 

 Μέλη τη Βουλής      ...................... 

 Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  ...................... 

          Μέλη του Αρείου Πάγου    ...................... 

 Καθηγήτριες Πανεπιστηµίου    ...................... 

 Πρεσβευτές      ...................... 

 ∆ιοικητές αστυνοµικών Τµηµάτων   ...................... 
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 (2)Τι λέει ο νόµος για τα παρακάτω θέµατα; Ακόµη κι αν δε γνωρίζεις, 

παρακαλούµε να υποθέσεις. (Βάλε σε κύκλο την απάντηση που νοµίζεις ότι ταιριάζει: = 

ναι, πάντα, 2 = όχι, ποτέ 3 = δεν γνωρίζω) 

 
Τι ξέρεις για τα παρακάτω;  

Οι γυναίκες προστατεύονται νοµικά από   

τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας   

1   2   3 

∆εν είναι παράνοµο να απολύεται µια έγκυος γυναίκα 

επειδή παίρνει συχνά άδεια για να επισκεφθεί το γυναικολόγο 

1   2   3 

∆εν είναι παράνοµο να απολύεται µια γυναίκα επειδή 

είναι έγκυος      

1   2   3 

Είναι νόµιµο να προκηρύσσεται µια θέση εργασίας 

µόνο για το ένα φύλο      

1   2   3 

Είναι νόµιµο να παρέχεται εργασιακή εµπειρία 

µόνο στο ένα φύλο    

1   2   3 

Οι γυναίκες δικαιούνται άδεια µητρότητας 1   2   3 

Οι άνδρες δικαιούνται άδεια πατρότητας 1   2   3 

 

(3) Ποια νοµίζεις ότι είναι η θέση του νόµου για τα παρακάτω θέµατα που αφορούν 

διάφορες πτυχές της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής; Μας ενδιαφέρει κυρίως η 

εντύπωση που έχεις σχηµατίσει και όχι τόσο οι γνώσεις σου για τους ελληνικούς 

νόµους. (Παρακαλούµε σηµείωσε την κατάλληλη απάντηση: 1=Ισχύει, 2=∆εν ισχύει, 

3=∆εν γνωρίζω). 

 

Τι ξέρεις για τα παρακάτω;  

∆εν είναι νόµιµο να χρησιµοποιεί βία ένας άνδρας εναντίον  

της γυναίκας του  

1  2  3  

Ο σύζυγος µπορεί να απαγορεύσει στη γυναίκα του να εργασθεί 1  2  3 

Μια γυναίκα διατηρεί υποχρεωτικά το επώνυµό της µετά το γάµο  1  2  3 

Η γυναίκα διατηρεί όλη την περιουσία της στο όνοµά της µετά το γάµο  1  2  3 

Η γυναίκα διατηρεί υποχρεωτικά την κηδεµονία των παιδιών µετά το 

διαζύγιο     

1  2  3 
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ΕΝΟΤΗΤΑ V 

 

Oι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

Εισαγωγή  

 

Στόχος της διερεύνησης: 

Η ενότητα αυτή δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να µελετήσουν (1) την 

ιδεολογία για τα φύλα που εµπεριέχεται στο επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και (2) τον 

επαγγελµατικό ρόλο των συναδέλφων τους σε σχέση µε τον παράγοντα φύλο. Πιο 

συγκεκριµένα, στην ενότητα θα συζητηθούν 

► οι εικόνες για τα φύλα σε σχολικά εγχειρίδια 

► ο τρόπος µε τον οποίο το Υπουργείο προσδιορίζει τους εκπαιδευτικούς στόχους 

σε διάφορα µαθήµατα, µέσα από τις οδηγίες που δίνει στους εκπαιδευτικούς 

► οι δυνατότητες παρέµβασης για την ισότητα των φύλων που προσφέρουν τα 

υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια 

► ο κατά φύλα καταµερισµός των αρµοδιοτήτων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σχολικών δραστηριοτήτων 

► ο τρόπος µε τον οποίο οι ίδιοι οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

αντιµετωπίζουν τη δουλειά τους ως επαγγελµατίες και τη βλέπουν ως καριέρα 

 

Στην ενότητα συµπεριλαµβάνονται οι εξής δραστηριότητες 

 

• Ο Παράγοντας Φύλο στα Σχολικά Εγχειρίδια 

• Καταµερισµός Αρµοδιοτήτων στο Σχολείο 

• Επαγγελµατικές Φιλοδοξίες Εκπαιδευτικών 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

 

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΥΛΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

 

Σχεδιασµός: Β. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή  

 

Στόχος του ερευνητικού εργαλείου είναι να µελετήσει την εικόνα που παρουσιάζουν τα 

σχολικά εγχειρίδια, όσον αφορά την παρουσίαση των δύο φύλων. Το εργαλείο 

απευθύνεται στον/στην εκπαιδευτικό και του δίνει την ευκαιρία να διεισδύσει µε µια 

κριτική µατιά στα σχολικά βιβλία που χρησιµοποιεί και να διαµορφώσει άποψη για 

• τον τρόπο µε τον οποίο αυτά αντιµετωπίζουν τα δύο φύλα 

• τη σύνδεση των δύο φύλων µε συγκεκριµένες δραστηριότητες, κοινωνικό 

προορισµό, σφαίρες επιρροής 

• την εικόνα που αποκοµίζουν οι µαθητές και οι µαθήτριες για τους άνδρες και τις 

γυναίκες 

• τον τρόπο µε τον οποίο τα βιβλία διαπαιδαγωγούν τους µελλοντικούς πολίτες 

στη δηµοκρατία και την ισότητα 

• τον τρόπο µε τον οποίο τα βιβλία φέρνουν στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θέµατα και τις ιδιωτικής σφαίρας. 

 

∆ιαδικασία: ∆ίνουµε στους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στη διερεύνηση το 

φύλλο εργασίας µε τα ερωτήµατα. Τους ζητούµε να επιλέξουν ένα εγχειρίδιο που 

χρησιµοποιούν και, αφού το µελετήσουν προσεκτικά, να απαντήσουν στα ερωτήµατα. 

Στην ουσία, το ερευνητικό αυτό εργαλείο είναι µια πρόταση απλής ανάλυσης κειµένου. 
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 Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΦΥΛΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Όνοµα εκπαιδευτικού………………………………………………………………………………………… 

Ειδικότητα:…………………………………………………………………………………………………………. 

Βιβλίο που εξετάζεται:……………………………………………………………………………………… 

 

Ι. Ποσοτική παρουσίαση των δύο φύλων στο εγχειρίδιο 

 

∆ιαβάστε προσεκτικά τα κείµενα του εγχειριδίου και απαντήστε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

(1) Πόσες φορές εµφανίζονται στα κείµενα  

του βιβλίου     ………………. ………………….. 

 

(2) Πόσες φορές εµφανίζονται στις εικόνες  

         του βιβλίου      ………………. …………………… 

 

(3) Πόσες φορές εµφανίζονται να 

∆ραστηριοποιούνται στη δηµόσια σφαίρα  ……………….. ……………………. 

∆ραστηριοποιούνται στην ιδιωτική σφαίρα  ………………… ……………………. 

Ασκούν επάγγελµα     ……………….. ……………………. 

Ασχολούνται µε την πολιτική    ……………….. ……………………. 

Φροντίζουν το σπίτι     ………………… ……………………. 

Φροντίζουν τα παιδιά     ……………….. ……………………. 

Είναι σύζυγοι/ πατέρες/ µητέρες   ……………….. ……………………. 

Παίρνουν αποφάσεις     ……………….. ……………………. 
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 Εκδηλώνουν συναισθήµατα    ……………….. ……………………. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (γράψτε τα συµπεράσµατά σας από τη διερεύνηση αυτή) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

ΙΙ. Τα δύο φύλα ως (συλλογικά και όχι µόνο) υποκείµενα στο εγχειρίδιο 

 

(1) Εντοπίστε τα συλλογικά υποκείµενα (π.χ. ο άνθρωπος, το άτοµο, ο πολίτης, 

οι Έλληνες, οι άνδρες, οι γυναίκες κλπ) που κυριαρχούν στα κείµενα του 

βιβλίου που µελετάτε και καταγράψτε τα στην αριστερή στήλη του παρακάτω 

πίνακα. Στη δεξιά στήλη γράψτε τον τίτλο του κεφαλαίου που συναντήσατε 

τα υποκείµενα αυτά. 

 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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(2) Βρείτε τα ρήµατα που συνδέονται µε το κάθε συλλογικό υποκείµενο στα 

διάφορα κείµενα και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα. Προσθέστε 

σειρές, αν χρειαστεί. 

. 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΡΗΜΑΤΑ 

1  

2  

3  

4  

5  

 

(3) Με τι δραστηριότητες, συναισθήµατα, συνδέονται τα δύο φύλα στα κείµενα. 

Βρείτε τα ρήµατα στα οποία αναφέρονται υποκείµενα ανδρικού και 

γυναικείου φύλου και καταγράψτε τα στον παρακάτω πίνακα 

 

ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΑΝ∆ΡΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ 

ΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (γράψτε τα συµπεράσµατά σας από τη διερεύνηση αυτή: ποιο φύλο 

υπονοούν οι δράσεις που συνδέονται µε τα συλλογικά υποκείµενα; Ποιες 

αναπαραστάσεις για τα δύο φύλα διαµορφώνει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο;) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

ΙΙΙ. Φύλο και ιδιότητα του πολίτη στο εγχειρίδιο 

 

Ο τρόπος µε τον οποίο τα σχολικά εγχειρίδια οποιουδήποτε µαθήµατος  

(α) πραγµατεύονται θέµατα ισότητας, δικαιωµάτων, υποχρεώσεων,  

(β) ασχολούνται και µε θέµατα της ιδιωτικής σφαίρας (π.χ. περιγράφουν την 

οικογενειακή ζωή, φέρνουν παραδείγµατα από το χώρο του σπιτιού κλπ) 

(γ) χρησιµοποιούν τη γλώσσα σε σχέση µε το αρσενικό και το θηλυκό 

σχετίζεται άµεσα µε τη διαπαιδαγώγηση των µαθητών/-τριών στη δηµοκρατία και την 

ισότητα των φύλων. ∆ιαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο που µελετάτε και προσπαθήστε 

να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήµατα: 

 

(α) Αναφέρονται οι έννοιες της ισότητας, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των 

πολιτών στο βιβλίο; Με ποιο τρόπο; Για ποια δικαιώµατα και για ποιες υποχρεώσεις 

γίνεται λόγος; Με ποιους συνδέονται αυτά τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

(β) Γίνεται αναφορά στην ιδιωτική σφαίρα; Σε ποια σηµεία; Υπάρχουν παραδείγµατα και 

περιγραφές από την οικογενειακή ζωή, τον οικιακό χώρο κλπ; Με ποιο τρόπο και σε 

ποια σηµεία; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

(γ) Ποιο γένος επικρατεί στο εγχειρίδιο; Γίνεται διάκριση ανάµεσα στα δύο φύλα µε τη 

χρήση και του θηλυκού γένους; Αν ναι, σε ποια σηµεία; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (γράψτε τα συµπεράσµατά σας από τη διερεύνηση αυτή) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Σχεδιασµός: Λ. Φρόση 

 

Στόχος του ερευνητικού εργαλείου που ακολουθεί είναι να επιτρέψει στους 

εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν στην επιµόρφωση να µελετήσουν τις απόψεις των 

συναδέλφων τους γύρω από το θέµα της κατανοµής δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων 

σε σχέση µε τον παράγοντα φύλο. 

 

∆ιαδικασία: Ζητούµε από τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το ερωτηµατολόγιο που σε 

συναδέλφους τους, άνδρες και γυναίκες. Ο κάθε ένας/ η κάθε µια θα πρέπει να 

συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 ερωτηµατολόγια και να τα επεξεργασθεί, όπως 

προτείνεται πιο κάτω. 

 

Ιδέες για ανάλυση: Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταγράψουν το είδος των 

δραστηριοτήτων και οµιλιών που οι συνάδελφοί τους αναθέτουν στον κάθε 

εκπαιδευτικό του ερωτηµατολογίου και να καταγράψου τα αποτελέσµατα σε ένα 

πίνακα. Κατόπιν τους ζητούµε να απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήµατα: Τι εικόνα 

διαµορφώνεται; Με τι θα ασχοληθούν οι φιλόλογοι, οι µαθηµατικοί, οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί του παραδείγµατος; Με τι θα ασχοληθούν οι άνδρες και µε τι οι γυναίκες 

εκπαιδευτικοί; Παρουσιάζονται διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο οι άνδρες και οι 

γυναίκες του δείγµατος κατανέµουν τις δραστηριότητες; Γιατί; 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Φύλο εκπαιδευτικού………………………… 

Ειδικότητα………………………………………. 

Σχολείο που υπηρετεί…………………………………………………. 

 

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων, 

γίνεται καταµερισµός των αρµοδιοτήτων των εκπαιδευτικών. Στο συγκεκριµένο 

Γυµνάσιο υπηρετούν 12 εκπαιδευτικοί: 4 φιλόλογοι, (3 γυναίκες και 1 άνδρας), 2 

µαθηµατικοί, µια φυσικός, ένας γυµναστής, µια οικιακής οικονοµίας, ένας µουσικός, µια 

ξένων γλωσσών και ένας θεολόγος. 

Παρακαλούµε, κατανείµετε τις παρακάτω αρµοδιότητες, που µπορεί να είναι µέχρι δύο 

για κάθε εκπαιδευτικό, αιτιολογώντας τις επιλογές σας 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

28Η Οκτωβρίου Εθνικές γιορτές 

Μακεδονικός Αγώνας Αθλητικές εκδηλώσεις 

Πολυτεχνείο ∆ιοργάνωση εκδροµών 

25η Μαρτίου Φαρµακείο σχολείου 

Ηµέρα της γυναίκας Βιβλιοθήκη (οργάνωση-δανεισµός) 

Παγκόσµια ηµέρα του παιδιού Θεατρικές παραστάσεις 

Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος Μισθοδοσία 

 Πρακτικό 

 ∆ιακόσµηση στις γιορτές 
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1η 

φιλόλογος………………………………………………………………………………………………………………………. 

2η φιλόλογος…………………………………………………………………………………………………………………….. 

3η φιλόλογος……………………………………………………………………………………………………………………… 

1ος φιλόλογος…………………………………………………………………………………………………………………….. 

1ος µαθηµατικός……………………………………………………………………………………………………………….. 

2ος µαθηµατικός……………………………………………………………………………………………………………….. 

1η φυσικός…………………………………………………………………………………………………………………………. 

1ος γυµναστής…………………………………………………………………………………………………………………….. 

1η οικιακής οικονοµίας…………………………………………………………………………………………………….. 

1ος µουσικής………………………………………………………………………………………………………………………. 

1η ξένων γλωσσών……………………………………………………………………………………………………………. 

1ος θεολόγος……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Σχεδιασµός: Λ. Φρόση 

 

Στόχος εργαλείου που ακολουθεί είναι να µελετήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν το επαγγελµατικό τους µέλλον σε σχέση µε το φύλο τους, 

καθώς και τις αιτίες των επιλογών τους. Στο πλαίσιο ενός προγράµµατος επιµόρφωσης 

εκπαιδευτικών, η διερεύνηση που προτείνεται δίνει την ευκαιρία στα άτοµα που 

συµµετέχουν να εξετάσουν τις επαγγελµατικές φιλοδοξίες των συναδέλφων τους και να 

προχωρήσουν σε ερµηνείες για τον τρόπο µε τον οποίο ο παράγοντας φύλο επηρεάζει 

τις συγκεκριµένες επιλογές τους. 

 

∆ιαδικασία: ∆είγµα της έρευνας αποτελούν εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων και των 

ειδικοτήτων. Ζητούµε από τα Υποκείµενα να συµπληρώσουν το µικρό ερωτηµατολόγιο 

και να µας το παραδώσουν επί τόπου. ∆εν συνιστάται, παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο στο σπίτι. 

 

Ιδέες για ανάλυση: (α) Συγκεντρώνονται οι συχνότητες µε τις οποίες τα υποκείµενα 

απαντούν ναι ή όχι σε κάθε υποερώτηση. Υπολογίζονται τα ποσοστά των ανδρών, των 

γυναικών και όλου του δείγµατος που απαντούν ναι ή όχι σε κάθε υποερώτηση. 

Καταγράφονται τα αποτελέσµατα σε πίνακα. Ποια εικόνα διαµορφώνεται; Υπάρχουν 

διαφορές ανάµεσα στους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς; Σε ποιες 

υποερωτήσεις; Γιατί συµβαίνει αυτό; Η ίδια επεξεργασία µπορεί να επαναληφθεί σε 

σχέση µε την ειδικότητα των υποκειµένων. 

(β) Καταγράφονται οι αιτίες τις οποίες προβάλλουν τα υποκείµενα για να 

δικαιολογήσουν τις επιλογές τους και οµαδοποιούνται. Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες; 

∆ιαφέρουν ανάµεσα σε άνδρες και σε γυναίκες εκπαιδευτικούς, ανάµεσα σε 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων; Γιατί; 
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Ενότητα V: Οι Εκπαιδευτικοί και το Αναλυτικό Πρόγραµµα 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΙΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Φύλλο εργασίας 

 

Φύλο …………………………………………….. 

Ειδικότητα………………………………………………………………. 

Εκπαιδευτική βαθµίδα ……………………………………….. 

Χρόνια υπηρεσίας……………………………… 

Επίπεδο σπουδών (πτυχίο 9, µεταπτυχιακό 9,διδακτορικό 9) 

 

1. Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στην εκπαίδευση µετά από 10 χρόνια; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Θα σας ενδιέφερε µια θέση Υποδιευθυντή/-τριας σχολείου; ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 

Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Θα σας ενδιέφερε µια θέση ∆ιευθυντή/-τριας σχολείου; ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 
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 Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Θα σας ενδιέφερε µια θέση Προϊσταµένου/-ης γραφείου; ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 

Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Θα σας ενδιέφερε µια θέση ∆ιευθυντή/-τριας σχολείου; ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 

Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Θα σας ενδιέφερε µια θέση ∆ιευθυντή/-τριας Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθµιας ή 

∆ευτεροβάθµιας); ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 

Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Θα σας ενδιέφερε µια θέση Σχολικού Συµβούλου; ΝΑΙ 9 ΟΧΙ 9 

 

Αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αν όχι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.  Θα επιδιώξετε την κατάληψη µιας η περισσοτέρων από τις παραπάνω θέσεις; Ποια ή 

ποιες είναι αυτές; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 


