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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία είναι, χωρίς αμφιβολία, η
ανισότητα των φύλων. Ένα από τα σπουδαία όπλα που έχουμε για να την καταπολεμήσουμε είναι και η
προβολή ορισμένων συμπεριφορών που τη διαιωνίζουν και η εκπαίδευση, ειδικά σε νεαρή ηλικία. Για
αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιούμε τους νέους και τις νέες για την ανισότητα
των φύλων και να κάνουμε ορατές τις συμπεριφορές και ενέργειες που πολλές φορές θεωρούνται
κανονικές», ώστε να ενημερώσουμε για τις συνέπειές τους. Με αυτόν τον τρόπο, προσεγγίζοντας και
παραθέτοντας προβλήματα όπως τα έμφυλα στερεότυπα ή η αντικειμενοποίηση των γυναικών, θα τους/
τις βοηθήσουμε να τα εντοπίσουν, να τα αποφύγουν και να τα καταπολεμήσουν. Το εργαστήριο
«Έμφυλα στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών» περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες, με
συνολική διάρκεια 2 ωρών, χωρισμένη σε φάση αναγνωσης (15 λεπτά), φάση χρήσης (40 λεπτά), κριτική
φάση (40 λεπτά) και φάση αξιολόγησης (25 λεπτά). Στοχεύει σε νέους από 12 έως 17 ετών και μπορεί να
πραγματοποιηθεί δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά. Στην «δια ζώσης επιλογή» συνιστάται οι
δραστηριότητες να πραγματοποιούνται σε μια τάξη με καρέκλες και τραπέζια, αλλά και με αρκετό χώρο.
Επίσης, είναι απαραίτητος αρκετός χώρος για να βάλετε κάποια πράγματα στους τοίχους.

Στην «εικονική επιλογή», είναι απαραίτητο να έχετε έναν υπολογιστή, μια καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο
και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να
συντονίσουν μια συζήτηση.
Το εργαστήριο στοχεύει προώθηση της γνώσης για τα προβλήματα που προκαλούν τα έμφυλα
στερεότυπα και η αντικειμενοποίηση των γυναικών, στην ανάδειξη αυτών των προβλημάτων μέσα από
καθημερινά παραδείγματα, ώστε οι νέοι-ες να μπορούν να τα αναγνωρίσουν, προώθηση της σκέψης και
του στοχασμού σχετικά με τις συμπεριφορές και τον ρόλο των νέων σε αυτά τα θέματα, στον εντοπισμός
πιθανών τρόπων για τη μείωση αυτών των προβλημάτων στο περιβάλλον μας και στην συζήτηση γύρω
από κάποια παραδείγματα έμφυλων στερεοτύπων και την αντικειμενοποίηση των γυναικών στο
διαδίκτυο 

Έμφυλα στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιων 

1.1 Εισαγωγή
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Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του εργαστηρίου επικεντρώνεται στην ανάπτυξη γνώσεων για τα
έμφυλα στερεότυπα και την αντικειμενοποίηση των κοριτσιών. Ο σκοπός αυτής της φάσης είναι να
γνωρίσουν οι συμμετέχοντες την έννοια αυτών των δύο όρων. Γι 'αυτό, αντί να εξηγήσει πρώτα τις
έννοιες, ο-η εκπαιδευτικός/ εκπαιδευτής-τρια πρέπει να αξιολογήσει τις γνώσεις που έχουν οι
συμμετέχοντες-ουσες για τα στερεότυπα, την αντικειμενοποίηση και το φύλο.
Αρχικά οι εκπαιδευτές-τριες/ εκπαιδευτικοί πρόκειται να κάνουν έναν εισαγωγικό γύρο, στον οποίο κάθε
συμμετέχων-ουσα θα πρέπει να πει το όνομα και την ηλικία του/της και τι είναι ισότητα κατά τη γνώμη
του/της. Αυτό θα αναδείξει τις γενικές γνώσεις της ομάδας σχετικά με την ισότητα και θα δώσει στο/
στην συντονιστή/τρια τη δυνατότητα να ανακατευθύνει το εργαστήριο σε αυτό (ο τρόπος ομιλίας, το
«επίπεδο» των συζητήσεων κτλ.), εάν χρειάζεται.
Ξεκινώντας με τον σκοπό της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτικός/ εκπαιδευτής-τρια πρόκειται να γράψει
στον πίνακα τις λέξεις «φύλο», «στερεότυπο» και «αντικειμενοποίηση» σε μεγάλο μέγεθος. Οι
συμμετέχοντες-ουσες θα έχουν 5 λεπτά για να σηκωθούν και να γράψουν στον πίνακα, δίπλα σε κάθε
ιδέα, τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό τους όταν σκέφτονται αυτές τις έννοιες. 
Αφού ολοκληρωθούν αυτά τα 5 λεπτά, όλες οι συνεισφορές θα διαβαστούν και οι συμμετέχοντες θα
«έρθουν αντιμέτωποι» με τους ορισμούς. Μη διστάσετε να μιλήσετε για ορισμένα θέματα που
προκύπτουν όταν γράφουν τις λέξεις στον πίνακα. 
Για παράδειγμα, όταν σκέφτονται το φύλο, θα μπορούσαν να το συγχέουν με τον σεξουαλικό
προσανατολισμό. Αυτή η δραστηριότητα δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσετε τους όρους γρήγορα. 
Μετά από τον καταιγισμό ιδεών (brainstorming), οι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές-τριες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν μια παρουσίαση (επισυνάπτεται στο παρόν εργαστήριο) προκειμένου να εξηγήσουν
τον σωστό ορισμό των εννοιών.
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι ο ορισμός των έμφυλων στερεοτύπων και της
αντικειμενοποίησης των κοριτσιών, να δοθεί από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Είναι σημαντικό ο/η
συντονιστής-τρια να μην υπονοεί ή εξηγεί τίποτα ενώ οι συμμετέχοντες γράφουν τις ιδέες τους στον
πίνακα. Δεν έχει σημασία αν αυτές οι ιδέες ή έννοιες είναι λανθασμένες, το νόημα θα εξηγηθεί καλά και
θα δημιουργήσει προβληματισμό στη συνέχεια. 
Είναι πολύ σημαντικό, σε αυτή τη δραστηριότητα, όταν οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν γράψει τις ιδέες
τους και για τις δύο έννοιες, να μιλήσουν για τον προβληματισμό τους και το λόγο για τον οποίο
έγραψαν αυτό που έγραψαν. 

"Δια ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης 15 Λεπτά

Μαυροπίνακας
Η/Υ
Προβολέας/προτζέκτορ

Εργαλεία

1.2 Ας μιλήσουμε για στερεότυπα και αντικειμενοποίηση
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ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ:

Το να αντικειμενοποιεί κάποιος-α μια γυναίκα, σημαίνει
να κάνει χρήση της εικόνας της για σκοπούς που δεν την
αξιολογούν ούτε ως γυναίκα ούτε ως ανθρώπινο ον. 
Τις περισσότερες φορές, η αντικειμενοποίηση του
σώματος της γυναίκας γίνεται με βάση την
απομόνωση ή την έμφαση που δίνεται σε
συγκεκριμένες περιοχές του σώματος, όπως το
στόμα ή το στήθος και άλλες ερωτικές περιοχές,
εις βάρος άλλων. 
Μερικά παραδείγματα είναι η εικόνα της γυναίκας
σε ορισμένες διαφημίσεις στις οποίες οι γυναίκες
θεωρούνται ως απλό αντικείμενο )τσιγάρα, ποτά
κ.ά). τα οποία θέλουν να πουλήσουν.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ: 

Έκφραση ή σύνολο ποιοτικών χαρακτηριστικών ή
συμπεριφοράς. 
Γενικευμένη ιδέα μιας ομάδας ανθρώπων. 
Η υπόθεση ότι μια ομάδα «παρόμοιων» ανθρώπων
πρέπει να έχει τα ίδια γούστα ή συμπεριφορές.
Παράδειγμα, το ροζ χρώμα αρέσει σε όλες τις γυναίκες

ΟΡΙΣΜΟΙ
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ΦΥΛΟ:

ΕΜΦΥΛΟ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΟ:

Ομάδα συμπεριφορών, χαρακτηριστικών και εμφανίσεων
που κάνουν ένα άτομο να αισθάνεται «κορίτσι» ή «αγόρι». 
Ένα άτομο είναι δυνατόν να γεννηθεί με αρσενικά
γεννητικά όργανα αλλά να είναι κορίτσι, επειδή το άτομο
θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως κορίτσι παρά το
γεγονός ότι έχει αρσενικά γεννητικά όργανα. 
Η διαφοροποίηση μεταξύ των ανδρικών γεννητικών
οργάνων (πέος) και των γυναικείων γεννητικών οργάνων
(κόλπος) ονομάζεται βιολογικό φύλο.
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός αναφέρεται στο άτομο,
από το οποίο, κάποιος-α προσελκύεται σεξουαλικά.

Γενικευμένη ιδέα για τις προτιμήσεις, τις συμπεριφορές
και τον τρόπο ζωής των «κοριτσιών» και των «αγοριών» 
Τα αγόρια και τα κορίτσια μεγαλώνουν περικυκλωμένα
από έμφυλα στερεότυπα, πριν από τη γέννησή τους.  
Για παράδειγμα, " το ροζ χρώμα αρέσει σε όλα τα
κορίτσια" ή «τα σπορ αρέσουν σε σε όλα τα αγόρια".



Φάση Ανάγνωσης 15 Λεπτά

Στην διαδικτυακή επιλογή αυτής της δραστηριότητας, ο/ η
εκπαιδευτικός/ εκπαιδευτής-τρια, καλείται να κάνει ακριβώς την ίδια
διαδικασία, διαδικτυακά.Πρώτα απ 'όλα, μετά από έναν μικρό
εισαγωγικό γύρο (το ίδιο με δια ζώσης έκδοση της δραστηριότητας), ο
/η συντονιστής-τρια, θα βάλει σε κοινόχρηστη οθόνη τις λέξεις
«φύλο», «στερεότυπο» και «αντικειμενοποίηση». 
Οι συμμετέχοντες-ουσες θα έχουν 5 λεπτά για να γράψουν λέξεις που
έρχονται στο μυαλό τους όταν διαβάζουν αυτές τις έννοιες. Μετά από
αυτό το διάστημα, όλοι θα μοιραστούν τις απαντήσεις τους με τρόπο
καταιγισμού ιδεών. Καθώς οι συμμετέχοντες λένε τις απαντήσεις τους
(όχι περισσότερες από 6), ο/η εκπαιδευτικός τις καταγράφει στο
έγγραφο που έχει στην οθόνη κοινής χρήσης Με αυτόν τον τρόπο,
όλοι μπορούν να δουν τις συνεισφορές μαζί.
Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια μικρή συζήτηση σχετικά με τις λέξεις,
προκειμένου να βρεθεί ένας κατάλληλος ορισμός των εννοιών των 
 έμφυλων  στερεοτύπων και της αντικειμενοποίησης των κοριτσιών.
Όταν εξηγηθούν οι ορισμοί, οι συμμετέχοντες θα δουν ένα βίντεο στο
YouTube για το θέμα.

Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις
όπου μπορεί να γίνει παρουσίαση
Χαρτί
Στυλό/μολύβια για κάθε συμμετέχοντα/-ουσα

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

1

Για συμμετέχοντες-ουσες ηλικίας 12-15 ετών
 Διάρκεαι: 1:48 λεπτά

Επιλογή 2 - Ρόλοι φύλων και στερεότυπα
https://www.youtube.com/watch?

v=Ulh0DnFUGsk 
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Σύνδεσμοι βίντεο:

Για συμμετέχοντες-ουσες ηλικίας 15-17 ετών
Διάρκεια: 1:24 λέπτα

Επιλογή 1 - Έμφυλα Στερεότυπα και
Εκπαίδευση 
https://www.youtube.com/watch?v=nrZ21nD9I-0



Στη δεύτερη δραστηριότητα του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες-ουσες πρόκειται να
πειραματιστούν επάνω στο θέμα των έμφυλων στερεοτύπων και της αντικειμενοποίησης των
κοριτσιών, σε διαφορετικές δραστηριότητες.  Η συλλογή υλικών που σχετίζονται με αυτή τη φάση
πρέπει επομένως να αφορά κυρίως παιχνίδια, ομαδικές δραστηριότητες, κουίζ και o,τι επιτρέπει
στα νεαρό άτομο να πειραματιστεί ενεργά με τα περιεχόμενα που παρουσιάστηκαν προηγουμένως.
Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να ζήσει μια εμπειρία σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και την
αντικειμενοποίηση των κοριτσιών. 

Γιατί πιστεύεις ότι κάποια μαθήματα ή επαγγέλματα σχετίζονται περισσότερο με το ένα φύλο παρά
με το άλλο;
Πιστεύετε ότι από βιολογική άποψη, τα κορίτσια ή τα αγόρια είναι καλύτερα/ έχουν καλύτερες
επιδόσεις σε ορισμένους τομείς σε σχέση με άλλους;
Πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο για μια γυναίκα να φτάσει σε υψηλές θέσεις στη δουλειά; Γιατί; 
Τι έμφυλα στερεότυπα βρίσκετε όταν μιλάμε για ερωτικές σχέσεις; 

Πρώτη Δραστηριότητα:
Οι συμμετέχοντες πρέπει να σηκωθούν και να σχηματίσουν μια γραμμή. Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/
εκπαιδευτικός θα βρίσκεται αντικρυστά από τη γραμμή, κοιτάζοντας τους συμμετέχοντες. 
Στην αρχή της δραστηριότητας, εξηγεί το σημείο, στο οποίο βρίσκεται η γραμμή των συμμετεχόντων,
είναι η «ουδέτερη ζώνη», δεξιά της γραμμής βρίσκεται η «ζώνη που συμφωνώ» και τα αριστερά της
γραμμής βρίσκεται η ζώνη «δεν συμφωνώ». 
Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός πρόκειται να πει μερικές προτάσεις και όλοι οι συμμετέχοντες
πρέπει να μετακινηθούν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση ή ζώνη, ανάλογα με το εάν συμφωνούν ή
όχι με την πρόταση. Κάθε συμμετέχων-ουσα πρέπει να επιλέξει τη δική του/της γνώμη. Εάν δεν
γνωρίζουν εάν συμφωνούν ή όχι, θα μπορούσαν να μείνουν μόνο στη μέση. 
Ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων, ο/η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός πρέπει να επιλέξει ένα
είδος προτάσεων. Μετά από κάθε πρόταση, πρέπει να προωθηθεί η συζήτηση για το γιατί επέλεξαν να
συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με κάθε πρόταση, και ποια είναι η «σωστή» απάντηση. 

Μερικά από τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν, θα μπορούσαν να είναι:

"Δια Zώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 40 λεπτά

Διάφορα Αντικείμενα
Η/Υ και προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

1.3 Πως νιώθεις?
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Για συμμετέχοντες-ουσες ηλικίας
15-17 ετών

Λίστα Προτάσεων

Οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται σε δουλειές,
για τις οποίες ενδιαφέρονται και στις οποίες
θεωρούν ότι θα ήταν καλοί. 
Τα μαθηματικά είναι πραγματικά δύσκολα.
Το φύλο μας δεν πρέπει να επηρεάζει τις
επιλογές των μαθημάτων μας.
Η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που
ταιριάζει καλύτερα στις γυναίκες.
Τα αγόρια και τα κορίτσια είναι ισότιμα.
Τα αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στα
Μαθηματικά.
Τα κορίτσια είναι καλύτερες μαθήτριες από τα
αγόρια. 
Η τεχνολογία είναι ένα «αγορίστικο» θέμα. 
Τα κορίτσια είναι καλύτερα στον αθλητισμό από
τα αγόρια.
Τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε

Θα συμβούλευα/ενθάρρυνα τους/τις
συνομηλίκους-ες μου να ακολουθήσουν όποιο
μάθημα θέλουν.
Το να είμαι το μοναδικό κορίτσι/ αγόρι σε μια
τάξη, θα με απέτρεπε από το να επιλέξω αυτό
το μάθημα.
Η καλύτερη δουλειά, είναι αυτή που ταιριάζει
στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις
προσωπικές μας ιδιότητες.
Μόνο τα κορίτσια χρησιμοποιούν μακιγιάζ.
Οι γυναίκες φροντίζουν καλύτερα τα παιδιά
από τους άνδρες.
Γυναίκες και άνδρες, μπορούν να κατέχουν
υψηλές διοικητικές θέσεις στις επιχειρήσεις.
Τα αγόρια δεν πρέπει να είναι ευαίσθητα και
να κλαίνε.
Σε μια ετεροφυλόφιλη σχέση, το κορίτσι
πρέπει να είναι ευαίσθητο και ρομαντικό.

Για συμμετέχοντες-ουσες ηλικίας
12-15 ετών
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Δεύτερη Δραστηριότητα:
Στη δεύτερη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες θα δουν παραδείγματα σχετικά με την αντικειμενοποίηση
των κοριτσιών. Για να γίνει αυτό, ο/η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός, θα δείξει στους-τις
συμμετέχοντες-ουσες κάποιες διαφημιστικές αφίσες, ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, στις οποίες
υπάρχει κάποιο είδος αντικειμενοποίησης κοριτσιών. Με βάση αυτό, όλη η ομάδα συζητά τα στοιχεία
που δημιουργούν αντικειμενοποίηση κτλ. 
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να δημιουργήσει σκέψεις για το πώς η αντικειμενοποίηση των
κοριτσιών και τα έμφυλα στερεότυπα θεωρούνται «κανονικότητα» στην κοινωνία, ειδικά σε διαφημίσεις,
ταινίες ή καθημερινή ζωή

Σε αυτήν την διαφήμιση, η γυναίκα ξαπλώνει στο πάτωμα σε μια
παθητική στάση (φαίνεται σχεδόν νεκρή), ενώ ένας κρύσταλλος είναι
πάνω της. Εάν δώσουμε προσοχή στην εικόνα, η γυναίκα κρατά ένα
πανί και ένα καθαριστικό γυαλιού (αυτό είναι στην πραγματικότητα
το άρωμα που προωθεί). Αυτή η εικόνα δείχνει και τα δύο, την
αντικειμενοποίηση των γυναικών (δείχνει τη γυναίκα σε παθητική
στάση) και ένα έμφυλο στερεότυπο φύλου (ένα άρωμα για κορίτσια με
σχήμα καθαριστικού γυαλιού 



Σε αυτές τις διαφημιστικές αφίσες διάσημων ταινιών, μπορούμε να παρατηρήσουμε την
αντικειεμενοποίηση των κοριτσιών, στους γυναικείους χαρακτήρες. Σε όλες τις αφίσες, οι
γυναίκες εμφανίζονται με κοντά ρούχα και σε στάσεις που καθιστούν που καθσιτούν
ορατό το σώμα τους. Στις αφίσες, όπου υπάρχουν και αγόρια, τα βλέπουμε με περισσότερα
ρούχα και σε διαφορετικές στάσεις από τις γυναίκες (σε μια από αυτές, μπορούμε να δούμε
ότι εμφανίζεται μόνο το πρόσωπο των αγοριών). 
Έτσι, όταν πρόκειται για γυναίκες σε διαφημιστικές αφίσες, πρέπει να εμφανίζεται όλο το
σώμα και με λιγότερα ρούχα από τα αγόρια 

Αυτή η διαφήμιση δείχνει έναν από τους πιο
χρησιμοποιούμενους πόρους στο πεδίο που
σχετίζεται με την αντικειμενοποίηση
κοριτσιών: παίζοντας με λέξεις. Αυτή η
διαφήμιση προσποιείται ότι κάνει μια
αναλογία μεταξύ ποδοσφαίρου και κοριτσιών
στην εικόνα. 
Για να το κάνουν αυτό, χρησιμοποιούν τη
φράση: θα δείτε τις καλύτερες απεργούς στον
κόσμο. Οι απεργίες στα ισπανικά είναι επίσης
μια λέξη που χρησιμοποιείται για το στήθος,
οπότε χρησιμοποιούν την εικόνα δύο
κοριτσιών ντυμένων ως οπαδοί του
ποδοσφαίρου και ένα ντεκολτέ.
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Η διαδικτυακή έκδοση αυτών των δραστηριοτήτων θα είναι μια τροποποιημένη έκδοση της καθεμιάς, με
σεβασμό στην υπόθεση και τους στόχους. 

Η πρώτη δραστηριότητα θα είναι να προβάλουμε κάποιες προτάσεις σχετικά με τα στερεότυπα του
φύλου, αλλά αντί να το κάνουμε μέσω κίνησης (όπως στην δραστρηιότητα με φυσική παρουσία), θα
είναι μέσω εικόνας. Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός θα διαβάσει κάποιες προτάσεις και, σε κάθε
μία από αυτές, κάθε συμμετέχων-ουσα θα πρέπει να σηκώνει τον αντίχειρα σε ένδειξη συμφωνίας ή να
τον κατεβάζει σε ένδειξη διαφωνίας, ανάλογα αν η δήλωση τον/την βρίσκει σύμφωνο-η με τη δήλωση ή
όχι. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να μην κάνει τίποτα για να δηλώσει ουδετερότητα/ έλλειψη γνώσης. 

*Η λίστα με τις προτάσεις/ δηλώσεις είναι η ίδια, όπως παραπάνω*

Η δεύτερη δραστηριότητα θα είναι η ίδια όπως η δια ζώσης δραστηριότητα. 

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις
όπου μπορεί να γίνει παρουσίαση 
Χαρτί
Στυλό/μολύβια για κάθε συμμετέχοντα/-
ουσα

Εργαλεία 

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα
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Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός θα μπορούσε να δώσει μερικά παραδείγματα «gender lightbulb
moment» στους συμμετέχοντες, για να διευκρινίσει τον στόχο και, στη συνέχεια, να κάνει ένα άλλο
παράδειγμα για το πως αυτή η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με τους «μωβ φακούς».

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες-ουσες πρόκειται να εργαστούν πάνω στον όρο «gender
lightbulb moment». Πρόκειται για τη στιγμή που συνειδητοποιείτε ότι σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά
λόγω του φύλου σας. 
Για παράδειγμα, ένα κορίτσι που δεν του επιτρέπεται να παίζει ποδόσφαιρο ή ένα αγόρι που του λένε
ότι δεν πρέπει να παίζει με κούκλες. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα παιχνίδια με τα
οποία επιτρέπετε να παίζετε, να έχετε επίγνωση των διαφορετικών κανόνων για αγόρια και κορίτσια, ή
ακόμα και να αισθάνεστε άβολα λόγω του φύλου σας, σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.
Κάθε συμμετέχων-ουσα θα πρέπει να αντιπροσωπεύει σε χαρτί (με όσο πιο δημιουργικό τρόπο γίνεται),
το δικό τους «gender lightbulb moment» που έχουν ζήσει (κατά προτίμηση την πρώτη ή την πιο σχετική
που θυμούνται). Αυτή η αναπαράσταση θα μπορούσε να είναι ένα σχέδιο, κολλάζ, ποίημα, ιστορία κ.λπ.
Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες-ουσες να αισθάνονται ελεύθεροι-ες να πουν την ιστορία τους με τον
τρόπο που προτιμούν. Θα πρέπει να αισθάνονται άνετα να πουν την ιστορία τους, χωρίς να την
παρουσιάζουν απαραίτητα με καλλιτεχνικό τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αναλώσιμα υλικά
για να γράψουν τι θα πουν στην ομάδα.
Για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να έχουν χαρτί, στυλό, μολύβι, χρώματα, μαρκαδόρους, κόλλα,
αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων, χαρτόνι κτλ. Οι συμμετέχοντες-ουσες έχουν 10 λεπτά για να
αναπαραστήσουν αυτήν την κατάσταση στο χαρτί ή στο χαρτόνι.
Μετά από αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν τους «μωβ φακούς» τους (μεταφορικά).
Μαζί τους, βλέπουν την πραγματικότητα με τον πιο ίσο τρόπο, αποφεύγοντας κάθε είδους στερεότυπα
φύλου. Έτσι, αφού κάνουν την παρουσίασή τους, κάθε συμμετέχων-ουσα θα πρέπει να εφαρμόζει τους
μωβ φακούς και να λέει την ίδια ιστορία, αλλά σε μια πραγματικότητα στην οποία τα στερεότυπα του
φύλου και η αντικειμενοποίηση των κοριτσιών δεν υπάρχουν πια.
Ο στόχος αυτής της φάσης είναι η σύγκριση απόψεων μεταξύ των νέων αλλά και μεταξύ των νέων και
των εκπαιδευτικών. 

"Δια Zώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 40 Λεπτά

Μαρκαδόροι - Μολύβια - Στυλό
Post it - Χαρτιά - Χαρτόνια - Κόλλα -
Αποκόμματα περιοδικών & εφημερίδων
Κενά κουτιά από χαρτόνι

Εργαλεία

1.4 Πού είμαστε εμείς σε σχέση με το πρόβλημα?
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Γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση;
Πώς επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον αυτήν την
κατάσταση; Πώς θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί
προκειμένου να εξαλειφθούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Πώς επηρεάζει η εκπαίδευση αυτήν την κατάσταση; Πώς
θα μπορούσε αυτό να βελτιωθεί προκειμένου να
εξαλειφθούν τα έμφυλα στερεότυπα;
Σε ποιους άλλους τομείς της ζωής θα μπορούσαν να
διαιωνιστούν αυτά τα έμφυλα στερεότυπα; (ταινίες,
βιβλία, διαφημίσεις, τηλεόραση, σχέσεις, εργασία,
αθλητισμός, μουσική…)

Για να βοηθήσει τους/τις συμμετέχοντες-ουσες να σκεφτούν
μια αλλαγή για την κατάσταση, ο/η συντονιστής-τρια μπορεί
να θέσει διαφορετικές ερωτήσεις ή να ενθαρρύνει κάποιες
συζητήσεις:

Δεδομένου ότι υπάρχει πλήρης ισότητα και δεν
υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα, δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα για τα κορίτσια που παίζουν
ποδόσφαιρο. Αυτό συμβαίνει επειδή το κορίτσι
έχει την ελευθερία να επιλέξει όποια
δραστηριότητα του αρέσει περισσότερο, χωρίς
περιορισμούς από την οικογένεια, τους
δασκάλους και τους φίλους τους. 
Έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει διαφορετικές
δραστηριότητες ανεξάρτητα από το έμφυλο
στερεότυπο, έχοντας ενθαρρυνθεί από μικρή να
ασκήσει αθλήματα και να αισθάνεται ελεύθερη να  
δοκιμάζει διαφορετικές επιλογές.

Καθώς υπάρχει πλήρης ισότητα και δεν υπάρχουν
έμφυλα στερεότυπα, δεν υπάρχει πρόβλημα για
ένα αγόρι που φοράει ροζ ρούχα. Αυτό συμβαίνει
επειδή δεν υπάρχει πολωτικό περιβάλλον στην
οικογένεια και το κοντινό περιβάλλον του
παιδιού. Επίσης, επειδή το παιδί είχε την
ευκαιρία να έχει διαφορετικές προτιμήσεις έξω
από τα «καθιερωμένα»

Μερικά Παραδείγματα

Κατάσταση στην οποία ένα κορίτσι θέλει να
παίξει ποδόσφαιρο με τους συνομηλίκους της
και δεν την αφήνουν

Ένα αγόρι θέλει να αγοράσει/ φορέσει ένα ροζ
πουκάμισο και ορισμένοι συνάδελφοι το
σχολιάζουν

ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΩΒ ΦΑΚΟΙ
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40 Λεπτά

Επικοινωνιακό εργαλείο για τη
δημιουργία συνθέσεων ή σχεδίων όπως
canva, power point, photoshop…

Εργαλεία

Η διαδικτυακή δραστηριότητα θα είναι η ίδια, αλλά αντί για υλικά όπως χαρτί, χαρτόνια,
αποκόμματα περιοδικών… πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κάποιο διαδικτυακό εργαλείο, όπως
PowerPoint, Canva, Paint, Photoshop… 
Οι συμμετέχοντες-ουσες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το εργαλείο με το οποίο
νιώθουν πιο άνετα ή «πιο καλοί-ες» 
Τα άλλα μέρη της δραστηριότητας είναι τα ίδια.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής
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Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια πτυχή του εργαστηρίου:

Σε αυτήν την τελευταία δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός πρόκειται να αξιολογήσει
τη μαθησιακή διαδικασία του εργαστηρίου καθώς και τις πιθανές λύσεις στην καθημερινή ζωή, σχετικά
με τα προβλήματα που έχουν συζητηθεί έως τώρα. Σε έναν από τους τοίχους, θα υπάρχει ένα χαρτί με
έναν πίνακα για βελάκια (dartboard) πάνω σε αυτό. Οι συμμετέχοντες-ουσες θα κρατούν στα χέρια τους
χαρτιά με 3 διαφορετικά χρώματα

Post it
Χαρτιά - Χαρτί με σχέδια
Στυλό

Εργαλεία

"Δια Zώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά

1.5 Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Είναι πολύ σημαντικό αυτή η δραστηριότητα να έχει πλήρη ανωνυμία και να γίνει μια ανασκόπηση των
αξιολογήσεων στο τέλος της δραστηριότητας.

Οι συμμετέχοντες-ουσες πρέπει να γράψουν τι έχουν μάθει και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς
και κάποιες προτάσεις βελτιώσεων, στο κίτρινο και το πράσινο φύλλο χαρτί και να τα τοποθετήσουν
στον πίνακα. Αν τα τοποθετήσουν κοντά στο κέντρο, σημαίνει ότι δίνουν υψηλή βαθμολογία στο
εργαστήριο και όσο απομακρύνονται από το κέντρο, αυτό σημαίνει μικρότερη βαθμολογία. Με αυτόν
τον τρόπο θα μπορούσαν να κάνουν σχόλια για τα δύο θέματα. 
Στο ροζ post-it, πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 3 πράγματα που μπορούν να κάνουν στην καθημερινή
τους ζωή για να βελτιώσουν την κατάσταση σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα και την
αντικειμενοποίηση των κοριτσιών. Μετά από αυτό θα βάλουν όλα τα post-it μαζί, και ο/η συντονιστής-
τρια θα τα διατηρήσει ως δέσμευση για περαιτέρω εργαστήρια.
Ο στόχος αυτής της φάσης είναι να επιτρέψει στους-στις νέους-ες να επαληθεύσουν την πιθανή αλλαγή
που έχει συμβεί στον εαυτό τους σε σχέση με το θέμα του εργαστηρίου, τα έμφυλα στερεότυπα και την
αντικειμενοποίηση των κοριτσιών.
Στην αξιολόγηση είναι η στιγμή να μιλήσουμε για το πώς ένιωθαν οι συμμετέχοντες-ουσες στο
εργαστήριο. Επίσης μπορούν να μιλήσουν για τους στόχους και ό, τι έχουν σκοπό να κάνουν στην
καθημερινότητά τους, προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση. Σχετικά με τους σκοπούς, ο
συντονιστής-τρια θα μπορούσε να προτείνει, οι στόχοι να είναι όσο πιο ρεαλιστικοί γίνεται,
προκειμένου να λειτουργούν σαν «δέσμευση» για κάθε συμμετέχοντα-ουσα. 

Κίτρινο: Μαθησιακή
διαδικασία σχετικά με τα

έμφυλα στερεότυπα και την
αντικειμενοποίηση των

κοριτσιών

Πράσινο: Ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων και τύποι

δραστηριοτήτων

Ροζ: Πώς μπορούμε να
βελτιώσουμε την

κατάσταση 
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Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά

Η διαδικτυακή δραστηριότητα θα έχει ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο αξιολόγησης που όλοι-ες οι
συμμετέχοντες-ουσες θα συμπληρώσουν. Στη συνέχεια, το μέρος των δεσμεύσεων για την αλλαγή των
προβλημάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα από συζήτηση. 

Η φόρμα για τη διαδικτυακή δραστηριότητα αξιολόγησης βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο: 

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

https://forms.gle/LstrwjYdNTBuC6rB6
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