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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI

Η «γκρίζα ζώνη / περιοχή» χρησιμοποιείται συχνά ως όρος για να υποδηλώσει πολύ διαφορετικές
καταστάσεις αλλά που μοιράζονται μια αμφισημία, συμπεριφορά και / ή κατάσταση του φαινομένου, και
κατά συνέπεια τη δυσκολία ανάλυσης και αξιολόγησης.
Μπορεί να υπάρχουν πολλά γκρίζα σημεία σε ένα πλαίσιο Βίας κατά των γυναικών: στη γλώσσα,
στα στερεότυπα, στα πολιτιστικά μοντέλα, στα διανοητικά πρότυπα, στην επικοινωνία.
Η αποφυγή των διακρίσεων λόγω φύλου ξεκινά με τη γλώσσα, καθώς η συστηματική χρήση της
ορολογίας με βάση το φύλο επηρεάζει τις στάσεις και τις προσδοκίες και θα μπορούσε, στο μυαλό των
ανθρώπων, να υποβιβάσει τις γυναίκες στο παρασκήνιο ή να βοηθήσει στη διαιώνιση μιας
στερεοτυπικής άποψης για τους ρόλους των γυναικών και των ανδρών. 
Οι τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιούμε τη γλώσσα λέει πολλά για τον εαυτό μας και τη στάση μας
απέναντι στους άλλους. Η προκατειλημμένη γλώσσα κάνει περιττές διακρίσεις σχετικά με το φύλο, τη
φυλή, την ηλικία, την οικονομική τάξη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την πολιτική ή
οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που δεν είναι απαραίτητη για το επιχείρημα ή την πρόθεση
ενός κειμένου. 
Μερικές φορές θεωρούμε δεδομένη τη μεροληπτική γλώσσα, όπως όταν χρησιμοποιούμε την ανδρική
αντωνυμία "αυτός" για να αναφέρουμε και τους άνδρες και τις γυναίκες. Η γλώσσα είναι σημαντική
επειδή είναι ένα εργαλείο μέσω του οποίου αναπτύσσεται η κοινωνικοποίηση και η ορθή χρήση της
γλώσσας ευνοεί την κοινωνικοποίηση των φύλων (NLP Neuro Linguistic Programming - βασίζεται στη
χρήση της γλώσσας για την ενθάρρυνση της κοινωνικοποίησης). 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν τις
σχέσεις μεταξύ των φύλων με ακρίβεια, όπως η αποφυγή, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, της χρήση
γλώσσας που αναφέρεται ρητά ή έμμεσα σε ένα μόνο φύλο. 
Το εργαστήριο "Η Γκρι Ζώνη" περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες, με συνολική διάρκεια 2 ωρών, και είναι
χωρισμένο σε φάσεις Ανάγνωσης, Εφαρμογής, Κριτικής και Αξιολόγησης (κάθε μια από αυτές 30 λεπτών).
Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών και μπορεί να προαγματοποιηθεί είτε δια ζώσης, είτε
διαδικτυακά.

Να ευαισθητοποιήσει και να αξιολογήσει τη σημασία μιας γλώσσας
ευαίσθητης στο φύλο.
Να ενημερώσει τους νέους για το πώς η γλώσσα είναι το κύριο εργαλείο
κοινωνικοποίησης και πώς τα στερεότυπα και τα πολιτιστικά μοντέλα
είναι γκρίζα σημεία που εξαρτώνται από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται.
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εικόνα σχετικά με τους
μηχανισμούς και τους παράγοντες της κοινωνικοποίησης των φύλων, την
προσωπική τους ιστορία για την κοινωνικοποίηση των φύλων.
Να ενθαρρύνει τους νέους να αναπτύξουν τη δική τους κριτική
νοημοσύνη σχετικά με τα πολιτιστικά κληρονομικά στερεότυπα.

Στόχοι:

Η "Γκρί" Ζώνη
6.1 Εισαγωγή
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στη δημιουργία ενός συμμετοχικού και κοινόχρηστου ορισμού μεταξύ
εκπαιδευτικών / εκπαιδευτικών και νέων σχετικά με τη διαφορά φύλου ξεκινώντας από τη γνώση, τις
διαισθήσεις και τις προσωπικές εμπειρίες.
Για να εισαγάγει το θέμα, ο καθηγητής / εκπαιδευτικός προτείνει να παρακολουθήσει το βίντεο (στα
Αγγλικά με επίσης υπότιτλους στα Ελληνικά):

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Μαυροπίνακας
Η/Υ
Προβολέας

Εργαλεία

6.2 Ροζ ή μπλε;

Παρακολουθήστε το βίντεο παρακάτω:
https://www.youtube.com/watch?v=zX52ni4FtcI

ΡΟΖ ή ΜΠΛΕ είναι ένα έργο που βασίζεται στο θέμα του φύλου. Η ταινία χρησιμοποιεί τεχνολογία 3D
για να επιτρέψει στον θεατή να αλλάξει μεταξύ των δύο διαφορετικών εκδόσεων της ταινίας, ανάλογα με
το σετ των γυαλιών που το βλέπουν. Αυτό το βίντεο περιγράφει τις διαφορές μεταξύ των φύλων και τα
στερεότυπα για τον άνδρα και τη γυναίκα που εμείς ενσωματώνουμε καθημερινά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Το περιεχόμενο και η γλώσσα αυτού του βίντεο είναι πολύ άμεσο και υπάρχουν σεξουαλικές αναφορές
που μπορούν να ενοχλήσουν πολύ νέους και / ή πολύ ευαίσθητους συμμετέχοντες. .
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Ποια σχέση υπάρχει μεταξύ των φυσικών διαφορών ανδρών και γυναικών και των
κοινωνικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Ποιες είναι οι διαφορές που κατά τη γνώμη σας έχουν μετατραπεί σε ανισότητες;
Πώς το να είσαι άνδρας και γυναίκα αλλάζει την εμπειρία με τον έξω κόσμο;
Ποιούς από τους ορισμούς που αναγράφονται στον πίνακα μπορούμε να ορίσουμε ως
στερεότυπα και γιατί; ?

1.

2.
3.
4.

Πώς διαφέρουν τα κορίτσια και τα αγόρια;" και να γράψουν την απάντηση στο φύλλο, ανώνυμα.

το σώμα (η φυσική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών), 
η συναισθηματικότητα και τα συναισθήματα (αυτό που θεωρείται αρσενικό και θηλυκό στο πλαίσιο
των συναισθημάτων), 
κοινωνικοί ρόλοι (τι είναι άντρες και γυναίκες στην κοινωνία).

Το HeForShe είναι το κίνημα αλληλεγγύης των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων. 
Το HeForShe καλεί τους άνδρες και τα αγόρια να ακολουθήσουν το έργο του γυναικείου κινήματος ως
ίσοι εταίροι, δημιουργώντας και εφαρμόζοντας ένα κοινό όραμα για την ισότητα των φύλων που θα
ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα.

Η απάντηση μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους: μια πρόταση, μία λέξη, η επίκληση μιας εικόνας, μιας
μνήμης ή μιας προσωπικής εμπειρίας κ.λ.π. που τους επιτρέπει να καθορίσουν τις διαφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών. Μόλις ολοκληρώσουν τη γραφή, οι συμμετέχοντες καλούνται να βάλουν το φύλλο
σε ένα κουτί. 
Όταν όλοι τελειώσουν, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός συλλέγει τα φύλλα και τα διαβάζει δυνατά, ένα προς
ένα, σημειώνοντάς τα στον πίνακα και, στην περίπτωση παρόμοιων απαντήσεων, τα ομαδοποιεί σε έναν
ορισμό. Στον πίνακα θα υπάρχει ένα είδος εννοιολογικού χάρτη σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των
φύλων που βασίζεται στη γνώση των νέων.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αναδιατάξετε τις ιδέες και να χωρίσετε τις απαντήσεις σε
ορισμένες μακρο-κατηγορίες που καθιστούν τη διατύπωση αυτής της έννοιας σαφέστερη. 
Θα ήταν καλύτερο να διαιρέσουμε τις απαντήσεις που προέκυψαν σύμφωνα με τρεις εννοιολογικούς
κόμβους:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

Ο καθηγητής / εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογήσει, αφού δει, εάν οι συμμετέχοντες είναι
έτοιμοι και προετοιμασμένοι να το παρακολουθήσουν. Εναλλακτικά, ο δάσκαλος /
εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει το εξής βίντεο:

Δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=GEqRhNSiseI

#HeForShe. Εάν η προκατάληψη φύλου ξεκινά μαζί μας, μπορεί να τελειώσει μαζί μας
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

175

Στην διαδικτυακή δραστηριότητα μπορεί να γίνει χρήση οποιασδήποτε πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης στην
οποία μπορείτε να μοιραστείτε μια παρουσίαση στην οθόνη, διαδραστικός - διαδικτυακός πίνακα
LiveBoard.

Η ίδια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας πίνακα LiveBoard. Αντί να γράφει σε ένα ανώνυμο φύλλο, ο
δάσκαλος / εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους νέους να γράψουν τις απαντήσεις στη συνομιλία της
τηλεδιάσκεψης. 

Διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο
κλήσεις όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση 
Χαρτί
Στυλό για κάθε συμμετέχοντα/-ουσα

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα - "αρσενικό", "θηλυκό" ή "και τα δύο"; 
Γιατί ορισμένα επαγγέλματα κατά σύμβαση ανατίθενται σε ένα συγκεκριμένο φύλο; 

Σε αυτή τη φάση, οι νέοι ευαισθητοποιούνται στα στερεότυπα των φύλων όσον αφορά τις
επαγγελματικές επιλογές. 
Οι νέοι θα αναλογιστούν τα επαγγέλματα που εξετάζουν οι άνδρες και τα επαγγέλματα που
εξετάζουν οι γυναίκες και τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή της
εργασίας, οποιαδήποτε ρύθμιση, και τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η επιλογή στη ζωή. 
Ο καθηγητής / εκπαιδευτικός διανέμει αντίγραφα της «Λίστας επαγγελμάτων» σε κάθε μαθητή.
Διαβάζει τα αναφερόμενα επαγγέλματα και περιγράφει αυτά που οι μαθητές δεν γνωρίζουν. 
Οι μαθητές συμπληρώνουν τη λίστα, συσχετίζοντας το επάγγελμα με "άνδρες", "γυναίκες" και "και
τα δύο". 
Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός ρωτά πώς και γιατί απάντησαν με αυτόν τον τρόπο και έπειτα γράφει
τα αποτελέσματα στον πίνακα και στη συνέχεια ρωτά τους μαθητές γιατί έκαναν αυτήν την
επιλογή. 

Ο καθηγητής / εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν και να μοιραστούν: 

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Φύλλο εργασίας: "Λίστα Επαγγελμάτων" 
Στυλό

Εργαλεία

Σύνδεσμος βίντεο στο YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=qE-vJO67xqg
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Μετά από μια σύντομη συζήτηση, μόνο αν υπάρχει χρόνος, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός προτείνει να
παρακολουθήσουν το βίντεο:

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

6.3 Είναι ένας ανδροκρατούμενος κόσμος
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"Λίστα Επαγγελμάτων"



Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο
κλήσεις όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση
"Λίστα Επαγγελμάτων"
Στυλό/Μολύβια

Εργαλεία
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Η ίδια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας διαδραστικό και διαδικτυακό πίνακα LiveBoard.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Αυτή η δραστηριότητα απεικονίζει τα στερεότυπα των φύλων και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία
θεωρεί επιθυμητά ή ανεπιθύμητα τα χαρακτηριστικά «θηλυκά» και «αρσενικά». 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 40 Λεπτά

Δύο σετ καρτών με τα διαφορετικά
επίθετα από την παρακάτω λίστα   
Ένα φύλλο εργασίας και οδηγιών για
κάθε ομάδα 

Εργαλεία

6.4 "Δεν είναι όλα όπως φαίνονται"

Εξαρτώμενος/η Ανεξάρτητος/η

Συναισθηματικός/η Λογικός/η

Αντικειμενικός/η Υποκειμενικός/η

Υποτακτιτός/η Κυρίαρχος/η

Παθητικός/η Ενεργός/η

Έχων Επιχειρηματικές δεξιότητες Μη έχων επιχ. δεξιότητες

Ικανός/η Ανίκανος/η

Διστακτικός/η Γρήγορος/η στις αποφάσεις

Φιλόδοξος/η Μη φιλόδοξος/η

Διπλωματικός/η Ευθύς

SET OF CARDS
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Κάθε κάρτα έχει ένα μέρος ενός ζεύγους επίθετων γραμμένο σε αυτή. 
Αν και αυτά τα ζεύγη επίθετων σχηματίζουν αντίθετα, οι στοίβες των καρτών θα πρέπει να αναμειχθούν
επαρκώς έτσι ώστε να μην είναι άμεσα εμφανές.

Ετοιμάστε ένα κενό φύλλο χαρτιού χωρισμένο σε δύο στήλες. Κάθε στήλη πρέπει να έχει μια
επικεφαλίδα: το ένα πρέπει να διαβάζει «θηλυκό» και το άλλο «αρσενικό». 
Ετοιμάστε ένα ξεχωριστό φύλλο με τις ακόλουθες οδηγίες για προσθήκη στο φύλλο εργασίας:

«Μερικά χαρακτηριστικά θεωρούνται πιο θηλυκά, ενώ άλλα θεωρούνται πιο αρσενικά. Τοποθετήστε
τις κάρτες στη στήλη όπου πιστεύετε ότι ανήκουν. Εργαστείτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε, χωρίς να το
σκεφτείτε πάρα πολύ".

Πώς βρήκατε την άσκηση; Τι σας άρεσε ή δεν σας άρεσε; Γιατί;
Πώς αισθάνεστε για τα αποτελέσματα, τώρα που βλέπετε τη σύνοψη;
Σας εκπλήσσει κάτι σχετικά με τα αποτελέσματα; Τι? Γιατί; 

Ετοιμάστε ένα κενό φύλλο χαρτιού χωρισμένο σε δύο στήλες. Κάθε στήλη πρέπει να έχει επικεφαλίδα.
Κάποιος πρέπει να διαβάσει «Θετικό / επιθυμητό» και το άλλο «αρνητικό / ανεπιθύμητο».
 Ετοιμάστε ένα ξεχωριστό φύλλο με τις ακόλουθες οδηγίες για προσθήκη στο φύλλο εργασίας:

“Ορισμένα χαρακτηριστικά θεωρούνται πιο θετικά ή επιθυμητά, ενώ άλλα θεωρούνται αρνητικά ή μη
επιθυμητά. Τοποθετήστε τις κάρτες στη στήλη όπου πιστεύετε ότι ανήκουν. Εργαστείτε όσο πιο
γρήγορα μπορείτε, χωρίς να το σκεφτείτε πάρα πολύ".

Εξηγήστε ότι αυτή η άσκηση είναι να ανακαλύψετε πώς λειτουργούν τα στερεότυπα των φύλων στην
κοινωνία. Σχηματίστε δύο ομάδες με ίσο αριθμό συμμετεχόντων. 
Ζητήστε τους να καθίσουν σε δύο γωνίες του δωματίου. 
Δώστε τους φακέλους με τις κάρτες και τα φύλλα εργασίας με τις οδηγίες. Πείτε στους συμμετέχοντες ότι
πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας τους και να εργαστούν όσο πιο γρήγορα
μπορούν. Πείτε στους συμμετέχοντες ότι έχουν περίπου 10 έως 15 λεπτά για να ολοκληρώσουν την
εργασία σύμφωνα με τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας. 

Όταν είστε έτοιμοι, συγκεντρώστε ξανά ολόκληρη την ομάδα. 
Γράψτε στο flipchart δύο επικεφαλίδες: «Θηλυκό» και «Αρσενικό» και ζητήστε από την Ομάδα Α να
υπαγορεύσει τα χαρακτηριστικά που έθεσαν στην επικεφαλίδα «Θηλυκό». Μετά από κάθε επίθετο,
ρωτήστε την Ομάδα Β εάν έθεσε αυτό το επίθετο στη στήλη Θετικό / επιθυμητό ή αρνητικό /
ανεπιθύμητο. Σημειώστε αυτές τις πληροφορίες δίπλα στο επίθετο, τοποθετώντας ένα σύμβολο συν (+)
ή ένα σύμβολο μείον (-) δίπλα του.

AΖητήστε έναν γύρο πρώτων εντυπώσεων σχετικά με την άσκηση και τα αποτελέσματά της. Μπορείτε να
κάνετε στους συμμετέχοντες μερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις:
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Φύλλο Εργασίας για την Ομάδα Α:

Φύλλο Εργασίας για την Ομάδα Β:



30 Λεπτά

Οποιαδήποτε πλατφόρμα
τηλεδιάσκεψης στην οποία μπορείτε να
μοιραστείτε μια παρουσίαση στην
οθόνη, διαδραστικό και διαδικτυακό
πίνακα LiveBoard.

Εργαλεία

ΣΤην Διαδικτυακή δραστηριότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε πλατφόρμα
τηλεδιάσκεψης στην οποία μπορείτε να μοιραστείτε μια παρουσίαση στην οθόνη, διαδραστικό
και διαδικτυακό πίνακα LiveBoard.

Αντί να γράφει σε φύλλα, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός προτείνει να δημιουργήσει ξεχωριστό
εικονικό δωμάτιο και να ενθαρρύνει τους νέους να γράψουν στη συνομιλία του συστήματος
βιντεοδιάσκεψης που χρησιμοποιείται (Meet, Google Hangout, Zoom κ.λπ.).
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"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής



Σε αυτήν την άσκηση, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να κάνουν ένα ερωτηματολόγιο με
σκοπό να διερευνήσουν τη στάση απέναντι στα στερεότυπα του φύλου. 

Πριν από αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές καλούνται να κατεβάσουν δωρεάν την Εφαρμογή για
κινητό τηλέφωνο «Poll Everywhere»:είναι μια απλή διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μέσα και έξω από την τάξη για να δημιουργήσει δημοσκοπήσεις πολλαπλών επιλογών ή
ανοιχτού τύπου ή σε αίθουσες μάθησης εξ αποστάσεως ή πλήρως διαδικτυακά μαθήματα. 

Εάν ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει δυσκολίες σχετικά με τη λήψη της εφαρμογής, μπορεί να
εκτυπώσει το ερωτηματολόγιο. 

 Μόλις οι μαθητές συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο (περίπου 15 λεπτά), ο καθηγητής / εκπαιδευτικός
εξετάζει τα συνολικά στατιστικά στοιχεία που εμφανίζονται στο τέλος της συλλογής του τεστ. Ο
καθηγητής / εκπαιδευτικός ζητά να μοιραστεί τα αποτελέσματά του με την τάξη και να συγκρίνει αυτά τα
αποτελέσματα με τα συνολικά ευρήματα. 

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά
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Post it
Εφημερίδες
Στυλό

Εργαλεία

Activity related to the
"face to face option"

6.5 Δοκιμάστε τα ασυνείδητα στερεότυπα σας!

Μήπως εκπλαγείτε από τα αποτελέσματα; Γιατί ή γιατί
όχι? 
Τι μάθατε από τα αποτελέσματα; 
Αισθανθήκατε πρόκληση να ρωτήσετε την ασυνείδητη
σας προκατάληψη;

Στη συνέχεια μπορούν να συζητήσουν τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
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