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Το έργο ON-OFF χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα
Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της ΕΕ και απευθύνεται σε
εκπαιδευτές/-τριες, εκπαιδευτικούς και νέους/-ες σε πέντε Ευρωπαϊκές
χώρες: Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο.
Από επιχειρησιακή άποψη, το έργο παρέχει μια ψηφιακή πλατφόρμα
εκπαίδευσης, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές/-τριες, μπορούν να
«κατεβάσουν» και να χρησιμοποιήσουν το υλικό με τα 8 εργαστήρια που θα
πραγματοποιηθούν, με τους/τις νέους/-ες της τάξης ή της άτυπης ομάδας
που θα δημιουργηθεί. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της
έκτακτης κατάστασης του COVID-19, τα εργαστήρια μπορούν να
πραγματοποιηθούν τόσο δια-ζώσης, όσο και διαδικτυακά με μια
ολοκληρωμένη διαδικτυακή έκδοση. Συμβαδίζοντας με τις συνθήκες
εργασίας κάθε χώρας, οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές/-τριες, μπορούν
επίσης να προγραμματίζουν τα εργαστήρια συνδυαστικά. 

Τα εργαστήρια ασχολούνται με συγκεκριμένα και περίπλοκα ζητήματα
όπως είναι η διαχείριση στερεοτύπων με βάση των φύλων, η καταπολέμηση
της διαδικτυακής βίας, η καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, η
υπεύθυνη χρήση νέων τεχνολογιών κ.ά.. Στην πραγματικότητα, τα
πολύπλοκα ζητήματα των εργαστηρίων παρουσιάζονται με λεπτότητα και
επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας την γλώσσα που προτιμούν οι νέοι/-ες:
άτυπος λόγος, βίντεο, παιχνίδια, ανοικτός διάλογος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο ON-OFF
στοχεύει να βοηθήσει
στην αποτροπή της
διαδικτυακής βίας με
βάση το φύλο και
στην αντιμετώπιση
των έμφυλων
στερεοτύπων μέσα
από τον σχεδιασμό
και την εφαρμογή
ενός μη-τυπικού
μοντέλου
παρέμβασης, που
βασίζεται σε
καινοτόμες και
ψηφιακές
εκπαιδευτικές
μεθοδολογίες. 
Το έργο στοχεύει να
παρέχει στους/στις
εκπαιδευτές/-τριες και
στους εκπαιδευτικούς
χρήσιμα εργαλεία
εργασίας σχετικά με
τα προβλήματα και τις
επιπτώσεις της
διαδικτυακής βίας με
βάση το φύλο μεταξύ
των νέων (ηλικίας 12-
17 ετών), προωθώντας
ταυτόχρονα την
ενεργοποίηση της
προσωπικής
ανάπτυξης και των
αναπτυξιακών
διαδρομών του
συστήματος
ικανοτήτων των
φύλων.

Τα Εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με μια καινοτόμο εκπαιδευτική
μεθοδολογία που προβλέπει την ανάπτυξη 4 βημάτων σε διάρκεια περίπου
2 ωρών. Το πρώτο βήμα κάθε εργαστηρίου είναι η «Φάση ανάγνωσης»: κάθε
θέμα παρουσιάζεται με ακριβή και λεπτομερή τρόπο, παρέχοντας
πληροφορίες και δεδομένα που επιτρέπουν στους νέους/-ες να
κατανοήσουν επαρκώς το φαινόμενο. Το δεύτερο βήμα είναι η «Φάση
εφαρμογής»: οι νέοι/-ες καλούνται να ζήσουν μια εμπειρία στο θέμα μέσω
ενός παιχνιδιού, ενός βίντεο, μιας δραστηριότητας που τους θέτει άμεσα
υπό αμφισβήτηση. Το τρίτο βήμα είναι η «Φάση κριτικής»: είναι η στιγμή
κατά την οποία οι νέοι/-ες συγκρίνουν τις παρατηρήσεις τους με την
εμπειρία που αποκτήθηκε και αναρωτιούνται για τις πιθανές διαφορές και
τις πιθανές ταυτοποιήσεις. Το τέταρτο και τελευταίο βήμα, είναι η «Φάση
αξιολόγησης»: οι νέοι/-ες καλούνται να συνοψίσουν, να αξιολογήσουν τι
έχουν ακούσει κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και να υποθέσουν τις
διαδρομές της προσωπικής αλλαγής.
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Κάθε Εργαστήριο έχει σχεδιαστεί λεπτομερώς. Παρέχονται ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες για τους
συγκεκριμένους στόχους, για το κοινό (ομάδα-στόχου), για το χρονοδιάγραμμα, για τα ψηφιακά εργαλεία
ή υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, κυρίως για τις δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, οι
οποίες παρουσιάζονται με την υποστήριξη λεπτομερών επιχειρησιακών ενδείξεων και οδηγιών χρήσης.
Η εκπαιδευτική φάση πραγματοποιείται μέσω του εκπαιδευτικού μοντέλου των 8 Εργαστηρίων
ακολουθούμενη παράλληλα από μια φάση αξιολόγησης της παρέμβασης προκειμένου να αξιολογηθεί η
παραγόμενη αλλαγή. Το έργο, στην πραγματικότητα, προβλέπει την ανάπτυξη ενός σχεδίου αξιολόγησης
που στοχεύει στην μέτρηση ποιοτικών-ποσοτικών όρων της αλλαγής της συμπεριφοράς που
σημειώθηκε στους/στις νέους/-ες και στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές χάρη στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε.
Η μέτρηση της αλλαγής της συμπεριφοράς πραγματοποιείται με ένα σύστημα δεικτών που στοχεύουν
στην ανίχνευση αλλαγών στο σύστημα αναπαραστάσεων του ατόμου σχετικά με το δικό του σύνολο
αξιών, γνώσεων, συνηθειών και υποτιθέμενης αντικειμενικότητας.
Το εκπαιδευτικό Μοντέλο Παρέμβασης και το μοντέλο ανάλυσης αλλαγής της συμπεριφοράς του έργου
ON-OFF βασίζονται σε καινοτόμα εργαλεία και προσεγγίσεις όπως η Εκπαίδευση Μέσων, μια
μεθοδολογία βασισμένη σε μη-τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης (όπως, παιχνίδια ρόλων, συνεργατική
μάθηση, μάθηση μέσω πρακτικής άσκησης) στην οποία τα Μέσα λειτουργούν τόσο ως περιεχόμενο όσο
και ως εργαλείο (βλ. M.McLuhan); Κοινωνιοθεραπεία, μια πειθαρχία κοινωνιολογικής προέλευσης που
προωθεί ενέργειες προσωπικής και κοινωνικής παρέμβασης ξεκινώντας από την ανάλυση του
συστήματος εκπροσώπησης του ατόμου (βλ. L.Benvenuti); Το μοντέλου του Lundy, ένα μοντέλο
συμμετοχικής δράσης πολλών ενδιαφερομένων μερών στο οποίο προωθούνται διαδικασίες
αντιπαράθεσης με την τόνωση του διαλόγου και της ακρόασης (βλ. L.Lundy).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΜΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΗ

ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Η "ΓΚΡΙ" ΖΩΝΗ" ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Σκέφτομαι, μιλάω, και
ενεργώ για να σπάσω τα
στερεότυπα! 
Στη Σκηνή! 
Αλλά είναι και δικό της
λάθος! Αν αυτή... 
Καταλάβατε καλά; 

Τι είναι ο διαδικτυακός
εκφοβισμός;
 Συμβουλές Ασφάλειας
για τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης
 “Πρόληψη εκφοβισμού”
ή “Λέω ΟΧΙ στον
διαδικτυακό Εκφοβισμό” 
“Σεβασμός και Καταδίκη”

Ας μιλήσουμε για τα
στερεότυπα και
αντικειμενοποίηση 
Πως νιώθεις;; 
Πού είμαστε εμείς σε σχέση
με το πρόβλημα?
Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Τα κοινωνικά δίκτυα
και εγώ 
Τρολ και
συναισθήματα 
Είναι απλά ένα σχόλιο 
Ας αλλάξουμε μαζί

Η ζωή πριν και μετά το
Διαδίκτυο 
Κατανόηση των αόρατων
συνεπειών της Διαδικτυακής
Βίας με βάση το Φύλο 
Τι αισθήματα προκαλέι η
Διαδικτυακή Βία με ΒτΦ;
Πώς προχωράμε μπροστά; 

Ροζ ή Μπλε; 
Είναι ένας
ανδροκρατούμενος
κόσμος! 
Δεν είναι όλα όπως
φαίνονται 
Δοκιμάστε τα ασυνείδητα
στερεότυπα σας!

Εικονίδια και
στερεότυπα 
Καλές πρακτικές και
κοινά λάθη 
Αλλάξτε την άποψή σας
#ΣανΚορίτσι 

Είναι το διαδίκτυο ένα
ασφαλές μέρος?
Βρεθείτε στη θέση μου 
Λαμβάνω Δράση 
Εξαρτάται από σένα!.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I
 

ΕΜΦΥΛΑ  ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ  ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ

ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
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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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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I I  
 

ΑΠΟ  ΤΑ  ΕΜΦΥΛΑ  ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ
ΣΤΗΝ  ΕΜΦΥΛΗ  ΒΙΑ  ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ

ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΘΥΜΑΤΩΝ    
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I I

Η βία με βάση το φύλο (Gender-based violence ή GBV) είναι μια μορφή διάκρισης που εμποδίζει σοβαρά
την ικανότητα των γυναικών να απολαμβάνουν δικαιώματα και ελευθερίες στη βάση της ισότητας με
τους άνδρες. 
Η προσέγγισή μας στο εργαστήριο είναι εμπνευσμένη από τις τεχνικές και τη μεθοδολογία του Θεάτρου
των Καταπιεσμένων, όπου η σκηνή γίνεται εργαλείο συζήτησης και κοινωνικού προβληματισμού.
Ενεργές σκέψεις που αποσκοπούν στην αλλαγή του κοινωνικού σεναρίου και στη δημιουργία μιας
θετικής αλλαγής στους κοινωνικούς παράγοντες: τους-ις νέους-ες μας.  Η δύναμη της εκπαίδευσης μέσω
της θεατρικής γλώσσας διαφέρει και είναι συμπληρωματική σε άλλες διδασκαλίες, δεδομένου ότι θέτει
το άτομο σε θέση να εκφραστεί με όλο του τον εαυτό, δίνοντας φωνή και σώμα σε σκέψεις, αισθήματα,
συναισθήματα, στον δικό του κόσμο αξιών και στο να ζει στο παρόν. Σε μια αναπτυξιακή προοπτική, ο
στόχος του θεάτρου δεν είναι η μετάδοση της γνώσης, αλλά η διαμόρφωση και η παγκόσμια αυτο-
εκπαίδευση του ατόμου σε σχέση με τους άλλους και την ομάδα των συνομηλίκων, υπό την προσεκτική
καθοδήγηση του/της εκπαιδευτή-τριας / εκπαιδευτικού. 
Πιστεύουμε ότι η γνωριμία και η αύξηση του εκφραστικού και δημιουργικού δυναμικού, επιτρέπει σε
όσους-ες βρίσκονται σε αναπτυξιακή ηλικία, να αναπτύξουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
προσανατολισμένες προς τη θετικότητα και στο να μοιράζονται, διευρύνοντας τις ευφάνταστες
δεξιότητές τους με σκοπό την «ευημερία». Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή των
νέων που τους καθιστά υπεύθυνους-ες για τη δική τους διαδικασία μάθησης και λειτουργεί για τα
κίνητρα της αλλαγής. 
Αυτό το εργαστήριο περιλαμβάνει 2 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 3 ωρών, χωρισμένη σε
φάσεις ανάγνωσης (45 λεπτά), εφαρμογής (45 λεπτά), κριτικής (45 λεπτά) και αξιολόγησης (45 λεπτά).
Στοχεύει σε μαθητές από 15 έως 17 ετών και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στην τάξη.

Να μάθουν την έννοια των στερεοτύπων, των διακρίσεων και της έμφυλης
βίας.
Να μάθουν να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις λόγω φύλου και τη βία με βάση
το φύλο, με ιδιαίτερη αναφορά στο διαδίκτυο.
Να αντιμετωπίσουν διαδικτυακές καταστάσεις βίας με βάση το φύλο
Επίγνωση του εαυτού τους και της σκέψης τους σε σχέση με το θέμα του
φύλου.
Να αποκτήσουν στρατηγικές για την πρόληψη των διακρίσεων και της
έμφυλη βίας στο διαδίκτυο και να βρουν στρατηγικές για την αλλαγή και
την επίλυση των προβλημάτων που αυτά συνεπάγονται.
Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τις ευθύνες των ενόχων και όχι των
θυμάτων σε περιπτώσεις διακρίσεων και έμφυλη βίας 

Στόχοι:

Tools:
Φύλλα χαρτιού, στυλό, Η/Υ και σύνδεση στο Διαδίκτυο (μόνο αν η
δραστηριότητα γίνεται διαδικτυακά) 

Από τα Έμφυλα Στερεότυπα στην έμφυλη βία στο
διαδίκτυο και την ενοχοποίηση των θυμάτων

2.1 Εισαγωγή
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Φάση Ανάγνωσης 45 Λεπτά

Λέξη
Χειρονομία
Ήχος
Προβληματισμός

Η φάση αυτή διαρθρώνεται σε 4 δράσεις:
1.
2.
3.
4.

Πριν από την έναρξη ο/η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός τακτοποιεί τους-τις συμμετέχοντες-ουσες σε
έναν κύκλο. Εάν δεν είναι δυνατόν, αρκεί να τους δοθεί μια επακόλουθη εντολή. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

2.2  Σκέφτομαι, μιλάω, και ενεργώ για να σπάσω
τα στερεότυπα!

Δράση 1: Λέξη
Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/ εκπαιδευτικός θα πει μια
λέξη-κλειδί και όλοι οι συμμετέχοντες-ουσες,
ενστικτωδώς, χωρίς σκέψη, ανά ένας/μια, θα πρέπει
να πουν μια λέξη που σχετίζονται με τη λέξη-κλειδί,
χωρίς οι λέξεις να επαναληφθούν. Δύο γύροι θα
γίνουν με τις λέξεις-κλειδιά "Αρσενικό" και
"Θηλυκό" που πρέπει να αποκαλύπτονται καθαρά
μόνο πριν από κάθε γύρο. Πριν από την πρόταση
των λέξεων-κλειδιών, είναι σκόπιμο να γίνει δοκιμή
σε μια εύκολη λέξη όπως: "Σχολείο" ή "Οικογένεια". 

Δράση 2: Χειρονομία
Με τις ίδιες μεθόδους της δράσης 1, όλοι οι
συμμετέχοντες θα κληθούν να κάνουν μια
χειρονομία που συνδέεται με τη λέξη που ειπώθηκε
προηγουμένως, χωρίς να εκπέμπουν οποιοδήποτε
είδος ήχου. Ένας γύρος θα γίνεται πάντα. 

Δράση 3: Ήχος 
Με τον ίδιο τρόπο όπως και στις προηγούμενες
ενέργειες, όλοι-ες οι συμμετέχοντες-ουσες θα
κληθούν να κάνουν έναν ήχο (όχι μια λέξη ή
φράση) που συνδέεται με τη χειρονομία που έγινε
προηγουμένως. Ένας γύρος θα γίνεται πάντα. 

Δράση 4: Προβληματισμός 
Σε αυτή την τελευταία δράση, οι συμμετέχοντες θα
κληθούν να πουν ποιες χειρονομίες, λέξεις και
ήχους βρήκαν πιο ενοχλητικές, προσβλητικές,
υποτιμητικές και γιατί. 
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1. Ήταν εύκολο να επιλέξετε τη λέξη, τη
χειρονομία ή τον ήχο σας;

2. Γιατί επιλέξατε αυτή τη λέξη, τη
χειρονομία και τον ήχο;

3. Ποιες λέξεις, χειρονομίες ή ήχοι σε
ντρόπιασαν; Γιατί;

4. Σε ποιες λέξεις, χειρονομίες ή ήχους
αναγνωρίζετε τον εαυτό σας; Γιατί;

5. Ποιες λέξεις, χειρονομίες ή ήχοι σας
ενοχλούσαν; Γιατί;

6. Πιστεύετε ότι ορισμένες από τις λέξεις,
χειρονομίες ή ήχους ήταν πιο
αντιπροσωπευτικές από άλλες; Γιατί;

7. Θέλετε να προσθέσετε λέξεις,
χειρονομίες ή ήχους που δεν έχουν γίνει;

8. Αν μπορούσες να αλλάξεις το λόγο, τη
χειρονομία ή τον ήχο σου, θα τα άλλαζες;
Και γιατί;

Εδώ είναι ένας κατάλογος ερωτήσεων
που θα μπορούσαν να τονώσουν το
διάλογο και τον προβληματισμό:

Μέσω των απαντήσεών τους θα είναι δυνατόν να προβληματιστούμε σχετικά με το τι
είναι ένα έμφυλο στερεότυπο και πώς μπορεί να γίνει μια μορφή προσβολής και βίας. 
Αυτή η φάση, εκτός από το να επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το θέμα
υπό συζήτηση , είναι χρήσιμη για να εμπλακούν στο πρώτο πρόσωπο, εκφράζοντας τις
σκέψεις κάποιου-ας (Δράση 1) ενεργοποιώντας το σώμα (Δράση 2), ξεπερνώντας την
αμηχανία του να πρέπει να εκθέσει τον εαυτό του-ης μπροστά στην ομάδα (Δράση 3),
εξωτερικεύοντας και αντιμετωπίζοντας δικά τους συναισθήματα (Δράση 4), θέτοντας
έτσι τα θεμέλια για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. 

Φάση Ανάγνωσης 45 Λεπτά

Η/Υ - Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Εργαλεία

Μέσω των πλατφορμών βιντεοδιάσκεψης είναι
δυνατή η εκτέλεση της δραστηριότητας. Είναι
απαραίτητο να οργανωθεί η αλλαγή λέξης. "Διαδικτυακή"

Δραστηριότητα



Σε αυτή τη φάση ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός ζητά από
τους συμμετέχοντες να οργανώσουν μια κατάσταση που έχει το
ακόλουθο σενάριο.

Φάση Εφαρμογής 45 Λεπτά

Εκτύπωση σεναρίου
Εργαλεία
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"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

2.3 Στην σκηνή!

ΣΚΗΝΗ
Οι χαρακτήρες Marc και Lucy θα ερμηνευτούν από αρκετούς συμμετέχοντες, οι
οποίοι θα εναλλάσσονται σε ορισμένες στιγμές του διαλόγου που σημειώνονται ως:
"Αλλαγή ρόλων". Πριν από την έναρξη [του εργαστηρίου], η σειρά των ζευγών
πρέπει ήδη να έχει αποφασιστεί και να δοθεί στα μέλη ένα αντίγραφο του κειμένου,
έτσι ώστε να μπορούν να το διαβάσουν τουλάχιστον μία φορά. Οι χαρακτήρες θα
κάθονται σε δύο καρέκλες μακριά ο ένας από τον άλλο, γράφουν στα κινητά τους
τηλέφωνα και, διαβάζοντας δυνατά, επικοινωνούν αυτό που γράφουν. Μπροστά
από κάθε καρέκλα θα υπάρχει μια πινακίδα με το όνομα των δύο χαρακτήρων
γραμμένο: "Marc" "Lucy". Το ρόλο του αφηγητής θα αναλάβει ο/η εκπαιδευτής-τρια
/ εκπαιδευτικός που θα διαβάσει το σενάριο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:

1 Αγόρι (Marc)
1 Κορίτσι (Lucy)
1 Αφηγητής

Αφηγητής: Ημέρα 1
Marc: (Like)
Lucy: Μα ποιός είναι αυτός ο Marc που άρχισε να με ακολουθεί και του άρεσα; ... Χαριτωμένο!(Follow)

Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες
Marc: ( Like). Κορυφαίες φωτογραφίες!
Lucy: Ευχαριστώ.

Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες
Marc: Μου αρέσει! Υπέροχη φωτογραφία!
Lucy: Ευχαριστώ! ( Big Smile Face)

Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες
Marc: Μου αρέσει! Εξαιρετική φωτογράφος!
Lucy: Ευχαριστώ! ( Big Smile Face)

Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες
Marc: Μου αρέσει! Πόσο καλό!  ( Wink emoticon)
Lucy: ( Double Big Smile Face)



Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες στη συνομιλία
Marc: Γεια σου! Οι φωτογραφίες σου είναι υπέροχες! Είσαι πολύ καλή!
Lucy: Ευχαριστώ. Η φωτογραφία είναι το πάθος μου!
Marc: Νομίζω πως σε ξέρω, σε ποιό σχολείο πας;
Lucy: Στο 2ο Γενικό Λύκειο.
Marc: Ένας φίλος μου πηγαίνει στο ίδιο σχολείο.
Lucy: Σε ποιά τάξη είναι;
Lucy: Εγώ είμαι στην πρώτη. 
Marc: Είσαι τόσο μικρή! 
Lucy: Πόσο χρονών είσαι? 
Marc: Είμαι 17. 
Lucy: Τι ανόητος! Υπάρχει μόνο ένας χρόνος διαφοράς μεταξύ μας! 
Marc: Μην θυμώνεις! ( Teaser with tongue face) 
Lucy: Φαντάσου να ήσουν μεγαλύτερος! ( Bigmouth face) 
Marc: ( Laughing face) 
Lucy: Πρέπει να φύγω! ( Hand that greets) 
Marc: Χάρηκα που σε γνώρισα.! ( Smiley face) 
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Αφηγητής: Μετά από λίγες ημέρες στη συνομιλία
Marc: Γειά σου Lucy! ( Smiley face) 
Lucy: Γειά σου Marc! ( Smiley face) 
Marc: Είδα ότι δημοσίευσες μια φωτογραφία απο την Moon Pub με τους φίλους σου. 
Lucy: Ναι, πήγα το Σάββατο το βράδυ. 
Marc: Πηγαίνω και εγώ συχνά με τους φίλους μου! Ίσως ένα βράδυ να συναντηθούμε! 
Lucy: Γιατί όχι… 
Marc: Τέλεια! ( Happy smiley face) 

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ



Αφηγητής: Την επόμενη μέρα
Marc: Λοιπόν, θα σε δω στο Moon το Σάββατο, συμφωνείς; 
Lucy: Ακόμα δεν ξέρω, πρέπει να μιλήσω με τους φίλους μου! 
Marc: Ok! Συμφωνώ. 
Lucy: Καλά... 

Αφηγητής: Την επόμενη μέρα
Marc: Μίλησες με τους φίλους σου;

Αφηγητής: Λίγες ώρες μετά
Marc: Lucy? Όλα καλά;
Αφηγητής: Λίγες ώρες μετά
Marc: Lucy ζείς?
Αφηγητής: Μία ώρα μετά
Marc: Πλανήτης γη καλεί τη Lucy. ( Smiley face laughing) 
Lucy: Γειά σου Marc, τελικά με τους φίλους μου αποφασίσαμε ότι το Σάββατο
δεν θα πάμε στη Moon Pub. 
Marc: Εντάξει, πού θα πατε; 
Lucy: Δεν ξέρουμε ακόμα. 

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Είπα κάτι λάθος;

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Γιατί δεν μου απαντάς;

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Lucy????

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Θα μπορούσες τουλάχιστον να απαντήσεις!

Αφηγητής: Την επόμενη μέρα
Marc: Νομίζεις ότι είσαι τόσο όμορφη; Είσαι πολύ άσχημη!

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Σε είδα μαζί με τους φίλους σου να βγάζεις σέλφι και ήσασταν πολύ
άσχημα ντυμένοι!

Αφηγητής: Μετά από λίγο
Marc: Είσαι σαν όλα τα κορίτσια, πρώτα φαίνονται ωραία, και μετά φεύγουν!
Ελπίζω να μη σε ξαναδώ ποτέ!
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ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΛΩΝ



Η Lucy θα έπρεπε να είχε απαντήσει στο Marc. 
Η Lucy θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον Marc αυτοπροσώπως.
Η Lucy θα έπρεπε να καταγγείλει το Marc.
Η Lucy έπρεπε να βγάλει ένα screenshot τη συνομιλία τους και στη συνέχεια να τη
δημοσιεύσει και να δυσφημίσει τον Marc δημοσίως.
Η Lucy θα έπρεπε να έχει μιλήσει για αυτό με τους φίλους της ή με τους γονείς της ή με
ένα ενήλικο πρόσωπο επικοινωνίας (πχ. τον/την εκπαιδευτικό από το σχολείο).
Η Lucy θα έπρεπε να έχει μπλοκάρει το Marc στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Marc, ωστόσο, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο ψεύτικο προφίλ, θα μπορούσε
να έχει πάει στο σχολείο της Lucy ή να την ψάξει στο κλαμπ 

Τι έκανε λάθος ο Marc ; 
Τι έκανε λάθος η Lucy ; 
Ποιο από τα δύο ήταν πιο λάθος; 

Σε αυτό το σημείο ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός διακόπτει τη σκηνή και ρωτά τους-
ις συμμετέχοντες-ουσες πώς θα μπορούσε να έχει προχωρήσει η ιστορία, εξετάζοντας τις
διάφορες δυνατότητες και τις πιθανές συνέπειες:

Επιπλέον, ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός ρωτά τους συμμετέχοντες:
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Φάση Εφαρμογής 45 Λεπτά

Η/Υ - Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Διαδικτυακό εργαλείο για
βιντεοκλήσεις όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση.

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Η δραστηριότητας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω πλατφορμών τηλεδιάσκεψης. 
Είναι απαραίτητο να έχουμε το σενάριο σε ψηφιακή μορφή (το σενάριο θα πρέπει να είναι ακόμη
μικρότερο) . Ο/Η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να σκεφτεί να γράψει τη συνομιλία
(chat) του σεναρίου ζωντανά. 



Ο/Η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός χωρίζει τους-ις συμμετέχοντες-ουσες σε δύο ομάδες, η τάξη/
αίθουσα θα μετατραπεί σε δικαστήριο, η μία ομάδα θα είναι η δίωξη και η άλλη η υπεράσπιση. Σε κάθε
ομάδα ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός διαβάζει (και παραδίδει επίσης σε χαρτί) την ακόλουθη
περίπτωση

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 45 Λεπτά

Μαρκαδόροι - Μολύβια - Στυλό
Φύλα χαρτιού

Εργαλεία

2.4  Αλλά είναι και δικό της λάθος! Αν αυτή...
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Σύντομα, ολόκληρη η χώρα μαθαίνει για τις φωτογραφίες τους. Η Jennifer αισθάνεται πολύ ντροπιασμένη
και αποφασίζει να απομακρυνθεί από όλους. Αλλά οι φωτογραφίες γίνονται viral και, για την Jennifer, η
ζωή έχει γίνει ανυπόφορη. Για να βάλει ένα τέλος σε αυτή την κόλαση, η Jennifer αποφασίζει να πάει το
James στο δικαστήριο και να καταγγείλει όλες τις ιστοσελίδες που έχουν δημοσιεύσει τις φωτογραφίες. 

JΗ Jennifer ζει σε μια μικρή πόλη, είναι ένα όμορφο κορίτσι, από μια καλή οικογένεια, αγαπά το σώμα της
και της αρέσει να το δείχνει, ντύνοντας με ρούχα σχεδιαστών. Της αρέσει να είναι το κέντρο της προσοχής,
να πηγαίνει σε πάρτι, να διασκεδάζει και να γνωρίζει αγόρια. Ακριβώς σε ένα από αυτά τα μέρη, η Jennifer
γνώρισε το James, ένα όμορφο αγόρι που κατάφερε να την κατακτήσει με τους τρόπους του. Οι δύο τους
παίρνουν ωραία μαζί και είναι πολύ χαρούμενοι.Μετά από μερικούς μήνες που έβγαιναν μαζί, ο James
πρότεινε στην Jennifer ένα παιχνίδι για να "αναζωπυρώσει" τη σχέση τους και της ζητά να του στείλει
κάποια "προσωπικές" φωτογραφίες. Η Jennifer δέχεται, γιατί αυτό το παιχνίδι της αρέσει πολύ.
Μετά από 2 χρόνια σχέσης, η Jennifer συνειδητοποιεί ότι δεν αγαπά πλέον τον James και αποφασίζει να τον
αφήσει. Ο James δεν μπορεί να το δεχτεί, για αυτό είναι πολύ θυμωμένος και αποφασίζει να πάρει
εκδίκηση με τη δημοσίευση των φωτογραφιών της στο διαδίκτυο.

Μόνο που σε αυτό το σημείο ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός αποκαλύπτει ότι η ιστορία της
Τζένιφερ είναι εμπνευσμένη από μια αληθινή ιταλική είδηση που κατέληξε σε τραγωδία, επειδή η
πρωταγνωμνίστιρα, εκτός του ότι δεν κέρδισε την υπόθεση, αποφάσισε να αυτοκτονήσει. 

Ο/Η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός διακόπτει την ιστορία και ζητά από τους συμμετέχοντες/ουσες να
γράψουν σε μια λίστα, όλους τους λόγους για τους οποίους η Jennifer έχει δίκιο (άμυνα) και όλα τα λάθη
που έκανε η Jennifer (κατηγορία). Στο τέλος, θα δοθούν 15/20 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων, κάθε
ομάδα, ξεκινώντας από την ομάδα της κατηγορίας, θα πρέπει να διαβάσει δυνατά τι έγραψε και να
αντιμετωπίσει την άλλη ομάδα.
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45 Λεπτά

Η/Υ
Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο 
Πλατφόρμα τηλε-διάσκεψης

Εργαλεία

Σκέφτηκες ποτέ ότι οι απλές πράξεις μπορούν να έχουν
τεράστιες συνέπειες; 
Πιστεύεις ότι η αντίδραση της Jennifer είναι υπερβολική; 
Πιστεύεις ότι ο James απλά έκανε ένα "τέχνασμα"; Δεν
νομίζεις ότι τέτοιες ενέργειες μπορούν να βλάψουν
σοβαρά τα θύματα; 
Έχεις ακούσει ποτέ για τη διαδικτυακή παρακολούθηση
(cyberstalking); 
Ξέρεις κανέναν φίλο που έχει πέσει θύμα διαδικτυακής
παρακολούθησης (cyberstalking); 
Έχετε ακούσει ποτέ για το «doxing» (αναζήτηση και
δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο);

Εδώ είναι μερικές ερωτήσεις που ο/η εκπαιδευτής-τρια /
εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει για να τονώσει τη
συζήτηση και τον προβληματισμό:

Η δραστηριότητας είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω πλατφορμών τηλεδιάσκεψης.
Ορισμένες πλατφόρμες δίνουν επίσης τη δυνατότητα να διαιρέσουμε τις ομάδες και να τις
κάνομε να παραβρεθούν σε ξεχωριστά "δωμάτια".

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής



Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να εγείρει αμφιβολίες, αλλά πάνω απ 'όλα θα πρέπει να τονίσει μια νέα
ευαισθητοποίηση.

Ο/Η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός παραδίδει εισιτήρια, τα οποία έχει προετοιμάσει και στα οποία θα
υπάρχουν γραπτές διφορούμενες φράσεις και καταστάσεις διακρίσεων και/ ή έμφυλης βίας, ιδίως σε
σχέση με τον διαδικτυακό κόσμο. Οι συμμετέχοντες-ουσες θα χωριστούν σε δυάδες και μπροστά από τους
άλλους θα πρέπει να διαβάσουν αυτό που είναι γραμμένο στο εισιτήριο, οι υπόλοιποι θα πρέπει να πουν
αν υπάρχει διάκριση και/ ή έμφυλη βία. 

Φάση Αξιολόγησης  45 Λεπτά

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Εάν μια γυναίκα γίνεται νευρική φταίει ο εμμηνορροϊκός κύκλος της, σαν να μην
μπορεί να έχει το δικαίωμα να είναι θυμωμένη. 

Γ/Α
Γ: Πώς φαίνομαι; 
Α: Υπέροχη! Επιτέλους ντύθηκες μια φορά σαν κορίτσι. 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Νομίζει ότι υπάρχει ένας τρόπος για να ντυθείς "σαν κορίτσι" 

Α/Α 
Α1: (κλάμα) Αυτή η ταινία είναι τόσο συγκινητική. 
Α2: Μην είσαι αδερφή! 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Η ευαισθησία και το κλάμα ανήκουν στη γυναικεία σφαίρα..

Γ/Γ 
Γ1: Έχεις δει τη Φραντσέσκα με τη μίνι φούστα; 
Γ2: Ναι! Είναι πολύ χοντρή για να τη φοράει. 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Δεν έχουν την ελευθερία να ντύνονται όπως τους αρέσει χωρίς να κρίνονται. 

Γ/Α 
Γ: (θυμωμένη) Σταμάτα! 
Α: Πόσο ξινή είσαι! Πρέπει να έχεις περίοδο; 
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Φύλλα Χαρτιού
Στυλό

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

2.5 Καταλάβατε καλά;

Α: Άνδρας

ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
Γ: Γυναίκα



Στο τέλος της συνάντησης, υπό το φως της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην οποία
συμμετείχαν, ο/η εκπαιδευτής-τρια / εκπαιδευτικός παραδίδει λευκές κάρτες και ζητά από τους
συμμετέχοντες να γράψουν εάν έχουν ποτέ παρατηρήσει ή ακούσει για καταστάσεις διακρίσεων
ή έμφυλης βίας. 

Γ/Γ 
Γ1: Είδες το χθεσινό γκολ? 
Γ2: Ξέχνα το ποδόσφαιρο, είναι ανδρικό θέμα. 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Νομίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι "για αγόρια".

Α/Α 
Α1: Πώς σου φαίνεται η Μαρία; 
Α2: Δίνω ένα 8 στον πισινό, αλλά ένα φτωχό 6 στο στήθος! 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Η γυναίκα αξιολογείται με βάση τους αριθμούς. Αυτό ισχύει και αντίστροφα. 

Γ/Α 
Γ: Το αποφάσισα! Θα γραφτώ στη νομική γιατί θέλω να γίνω δικαστής. 
Α: Αλλά ξέρεις πόσα χρόνια θα πάρει; Θα γεράσεις πολύ και δεν θα μπορέσεις να κάνεις παιδιά.
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Η γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να θέλει να γίνει μητέρα.

Α/Α 
Α1: Έμαθες για τον Λούκα; Φίλησε 5 διαφορετικά κορίτσια την ίδια νύχτα. Είναι υπέροχος! 
Α2: Και η Τζούλια φίλησε 6, είναι Κα*****α! 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Έχοντας πολλαπλές σχέσεις για έναν άνδρα είναι προνόμιο ενώ για μια γυναίκα
είναι δυσφημιστικό. 

Γ/Γ 
Γ1: Ο πατέρας μου είναι σπίτι με τον μικρό μου αδερφό. 
Γ2: Αυτό είναι καλό! Κάνει την νοικοκυρά. 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Η φροντίδα είναι μόνο γυναικείο θέμα.

Γ/Α 
Γ: Άσε με ήσυχη! 
Α: Είσαι τόσο άσχημη που κανείς δεν σε θέλει. 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ! Η αξία μιας γυναίκας μετριέται από το πόσο επιθυμητή είναι για τους άνδρες. 
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Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά

Η/Υ - Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Εργαλεία:

Η δραστηριότητας είναι δυνατόν να
πραγματοποιηθεί μέσω πλατφορμών
τηλεδιάσκεψης.

ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I I I
 
 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΚΑΤΑΔΙΚΗ

1
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  I I I

να διδάξουν στα παιδιά ότι οι ενέργειες στο διαδίκτυο έχουν πραγματικές συνέπειες: μιλώντας στα
παιδιά μας σχετικά με το σεβασμό των άλλων στο διαδίκτυο, μπορούμε να βοηθήσουμε στην
δημιουργία ενός θετικού ψηφιακού περιβάλλοντος το οποίο θα περιλαμβάνει τη μάθηση και την
ανακάλυψη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την αρνητικότητα και το ακατάλληλο περιεχόμενο.
να εξοικειωθούν οι νέοι-ες με το τι είναι ο εκφοβισμός και η παρενόχληση στο διαδίκτυο, έννοιες
που είναι επίσης γνωστές ως διαδικτυακός εκφοβισμός. 
να παρέχουν παραδείγματα, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις διάφορες μορφές του
διαδικτυακού εκφοβισμού.
να ενθαρρύνουν τους νέους-ες να αντιμετωπίζουν τους/τις διαδικτυακούς-ες φίλους-ες με τόσο
σεβασμό όσο και εκείνους-ες που αντιμετωπίζουν-συναντούν δια ζώσης.
να προωθούν την αλλαγή της συμπεριφοράς.

Από πολύ μικρή ηλικία, οι γονείς διδάσκουν στα παιδιά τους να δείχνουν σεβασμό προς τους
ηλικιωμένους, να έχουν σωστούς τρόπους και να παίζουν όμορφα με άλλα παιδιά. Ωστόσο, πολύ συχνά
αυτά τα σημαντικά μαθήματα ζωής δεν εφαρμόζονται στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Καθώς όλο και
περισσότερα παιδιά και έφηβοι σε όλο τον κόσμο συνδέονται στο διαδίκτυο, είτε μέσω φορητών
υπολογιστών, είτε μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων ή τάμπλετ, έχει γίνει όλο και πιο σημαντικό για
τους γονείς και τους-τις εκπαιδευτικούς να διασφαλίζουν ότι ασκούν το ίδιο επίπεδο σεβασμού στο
διαδίκτυο σε σύγκριση με αυτό που ασκούν και δια ζώσης (αυτοπροσώπως). 
Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να διδάξουμε στα παιδιά μας είναι ότι αυτές οι
διαδικτυακές δράσεις έχουν πραγματικές επιπτώσεις στον κόσμο. Το γεγονός ότι τέτοιου είδους λέξεις
βλάπτουν τόσο πολύ όταν δημοσιεύονται στον προφίλ κάποιου-ας στο Facebook ή αποστέλλονται μέσω
μηνύματος κειμένου. Στην πραγματικότητα, μπορούν να πληγώσουν ακόμα περισσότερο επειδή
παραμένουν στο ιστορικό και κάποιοι-ες μπορούν να μεγαλοποιήσουν και τα πιο ανούσια σχόλια ακόμη
περισσότερο. 
Δυστυχώς, η ψηφιακή παρενόχληση αυτού του είδους μπορεί να μην γίνεται αντιληπτή από τους γονείς
και να μην αναφέρεται από τους νέους-ες. Σε αντίθεση με τον εκφοβισμό ή την κακοποίηση στο σχολείο,
η ψηφιακή κακοποίηση ή ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι πολύ συχνά κρυφό αδίκημα. Μιλώντας στα
παιδία σχετικά με το σεβασμό των άλλων στο διαδίκτυο, οι γονείς και οι δάσκαλοι-ες/εκπαιδευτικοί
μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός θετικού ψηφιακού περιβάλλοντος που θα περιλαμβάνει τη
μάθηση και την ανακάλυψη, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την αρνητικότητα και το ακατάλληλο
περιεχόμενο. 
Οι γονείς και οι δάσκαλοι-ες/εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθίσουν με τα παιδιά και να συζητήσουν με
σαφήνεια ποια συμπεριφορά είναι η κατάλληλη στο διαδίκτυο. Πρέπει να τονίσουν τη σημασία του να
σκέφτονται κριτικά τις πληροφορίες που λαμβάνουν και πώς μπορούν αν διατηρήσουν το απόρρητό
τους. Η προώθηση ανοικτών καναλιών επικοινωνίας με παιδιά σχετικά με τον ψηφιακό κόσμο θα τα
βοηθήσει να αισθάνονται πιο άνετα να μιλούν με ενήλικες εάν αντιμετωπίζουν προσβλητικό
περιεχόμενο, ή έαν κάποιος-α τα παρενοχλεί. Το πιο σημαντικό είναι να διδάξετε στα παιδιά πως να
ΣΕΒΟΝΤΑΙ τους-ις άλλους-ες στο διαδίκτυο και πως να ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ όταν κάποιος-α τα εκφοβίζει
διαδικτυακά. 

Στόχοι:

Σεβασμός και Καταδίκη
3.1 Εισαγωγή
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του εργαστηρίου επικεντρώνεται στον εμπλουτισμό των γνώσεων
σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμός και την διαδικτυακή παρενόχληση. 
Για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον της ομάδας, είναι καλύτερο ο/η εκπαιδευτικός/ εκπαιδευτής-τρια να
προετοιμάσει μια παρουσίαση PowerPoint με εικόνες και πληροφορίες σχετικά με το θέμα 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Η/Υ - Καλή Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Προβολέας
PowerPoint Παρουσίαση

Εργαλεία

3.2 Τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός;
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Στην διαδικτυακή επιλογή αυτής της δραστηριότητας, ο/η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός μπορεί να
διδάξει τα ίδια. 
* Ο/Η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλατφόρμα ή ένα πρόγραμμα το
οποίο του/της επιτρέπει να μοιράζεται την οθόνη του υπολογιστή του/της έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να
μπορούν να δουν την παρουσίαση του PowerPoint και το βίντεο σχετικά με την ιστορία (Για παράδειγμα
τo Microsoft Teams).

** Αν ο/η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει παρόμοιες πλατφόρμες ή
προγράμματα μπορεί πάντα να επαναλάβει λεκτικά όλες τις πληροφορίες. 

Διαδικτυακό εργαλείο για
βίντεοκλήσεις όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση 
Σύνδεση στο Διαδίκτυο - Προβολέας 

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα
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Παραδείγματα Περιεχομένου

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή διαδικτυακή
παρενόχληση είναι μια μορφή εκφοβισμού
(bullying) ή παρενόχλησης χρησιμοποιώντας
ηλεκτρονικά μέσα. Ο Διαδικτυακός
Εκφοβισμός και η διαδικτυακή παρενόχληση
είναι γνωστά και ως Διαδικτυακό Bullyin, το
οποίο γίνεται όλο και πιο γνωστό, ειδικότερα
μεταξύ των εφήβων, καθώς η ψηφιακή
σφαίρα έχει επεκταθεί και η τεχνολογία έχει
προχωρήσει. 

Διαδικτυακός εκφοβισμός είναι όταν κάποιος-α,
συνήθως έφηβος-η, εκφοβίζει ή παρενοχλεί
άλλους στο διαδίκτυο ή και σε άλλους ψηφιακούς
χώρους, ειδικότερα στις σελίδες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. Η επιβλαβής συμπεριφορά
εκφοβισμού μπορεί να περιλαμβάνει δημοσίευση
απειλών, φήμες, σεξουαλικά σχόλια, προσωπικές
πληροφορίες ενός θύματος ή υποτιμητικές
εκφράσεις/χαρακτηρισμοί (δηλ. Ρητορική μίσους).
Ο εκφοβισμός ή η παρενόχληση μπορούν να
εντοπιστούν στα άτομα με επαναλαμβανόμενη
συμπεριφορά καθώς επίσης και από προθέσεις με
σκοπό να βλάψουν κάποιον-α. 
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Παραδείγματα Περιεχομένου

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να
βλάψουν τα συναισθήματα των άλλων σε συνεχή βάση. 
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να συμβεί παντού και οποιαδήποτε στιγμή
Οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε μπορεί να εκφοβίσει διαδικτυακά αν ενεργεί με συγκεκριμένους
τρόπους προς τους/τις άλλους-ες στο διαδίκτυο
Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι παράνομος και υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για τα
θύματα, τον θύτη, τις οικογένειές τους και τους/τις φίλους-ες αυτών
Αν κάποιος-α σε κάνει να νιώθετε ανασφαλής ή φοβισμένος-η διαδικτυακά, τότε δεν είναι
σωστό.
Όταν κάποιος-α προσπαθεί να σε βλάψει λέγοντας ή κάνοντας πράγματα διαδικτυακά, τότε
αυτό είναι διαδικτυακός εκφοβισμός.
Όταν ξεπερνάει τα πειράγματα και αισθάνεστε ότι κάποιος-α βρίσκεται στο διαδίκτυο για
να σας «τη φέρει» και δεν μπορείς να ξεφύγεις, τότε αυτή είναι μια μορφή διαδικτυακής
παρενόχλησης. 
Όταν παρενοχλείσαι διαδικτυακά δεν είναι σωστό – στην πραγματικότητα, είναι
παράνομο. 
Μερικές φορές μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο όπου τα πράγματα είναι αφόρητα –
Θυμηθείτε ότι η βοήθεια είναι διαθέσιμη!

Η ιστορία της Τέιλορ Χίλριντζ, μια έφηβης κοπέλας η οποία
έπεσε θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, και παραλίγο να
κοστίσει τόσο στην ίδια αλλά και στην οικογένειά της:

 https://www.youtube.com/watch?v=kcmkMii9Txs
https://www.youtube.com/watch?v=POvcT0i4l2I   

Σημείωση: Το πρώτο βίντεο δείχνει Πως γελάνε μαζί της
και το δεύτερο δείχνει πως αυτό το γεγονός επηρεάζει
αυτή αλλά και ολόκληρη την ζωή της.  

Τα θύματα του διαδικτυακού
εκφοβισμού μπορεί να παρουσιάσουν
χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, αυξημένο
αυτοκτονικό ιδεασμό και μια ποικιλία

αρνητικών συναισθηματικών
αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένου

του φόβου, της απογοήτευσης, του
θυμού ή της κατάθλιψης.
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Παραδείγματα Περιεχομένου

Σου στέλνουν μηνύματα ακόμα όταν τους έχεις
ζητήσει να σταματήσουν 
Δημιουργούν ψεύτικα προφίλ και παριστάνουν ότι
είσαι εσύ
Διαδίδουν φήμες ή κουτσομπολιά για εσένα στο
διαδίκτυο
Σου στέλνουν βλαβερά ή τρομακτικά μηνύματα ή
φωτογραφίες
Διαγράφουν ή επεξεργάζονται τους λογαριασμούς
σου ή τις αναρτήσεις σου στο διαδίκτυο. 
Συνδέονται στους λογαριασμούς σου στο διαδίκτυο
όταν δεν θέλεις να το κάνουν.

Ένα σημάδι ότι παρενοχλείσαι διαδικτυακά θα
μπορούσε να είναι όταν κάποιος-α κάνει κάτι από τα
παρακάτω:

Μερικές φορές είναι δύσκολο να δούμε πως η
συμπεριφορά μας επηρεάζει κάποιον-α άλλο-
η, ειδικότερα αν δεν μπορείς να δεις τον/την
άλλο-η.
Μερικές φορές μπορεί να θέλεις να επιτεθείτε
σε κάποιον-α διαδικτυακά επειδή νιώθεις
στεναχωρημένος-η ή αναστατωμένος-η. Ενώ
αυτό όμως μπορεί να σε κάνει να νιώθεις καλά
την δεδομένη στιγμή, πιθανότατα δεν θα
βοηθήσει την κατάσταση. 
Μπορεί να είναι δύσκολο να γνωρίζεις πως να
ενεργείς διαδικτυακά με τρόπο που να
σέβεται και να φροντίζει τους/τις άλλους-ες,
ειδικότερα αν είσαι συνηθισμένος-η να
συναντάς διαδικτυακό εκφοβισμό.

Χρησιμοποιείς γλώσσα που μπορεί να βλάψει
τα συναισθήματα κάποιου-ας; 
Δίνεις όρκους σε κάποιον-α; Ή μήπως τους
φωνάζεις (χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΑ
γράμματα);
Τι θα έλεγε η μητέρα σου αν το έβλεπε;  
Πως θα αισθανόσουν αν κάποιος-α σου
έστελνε ένα τέτοιου είδους μήνυμα;
Θα το έλεγες πρόσωπο με πρόσωπο σε
κάποιον-α; 
Είσαι ευγενικός-η και φροντίζεις αυτό το
άτομο;
Αισθάνεσαι αναστατωμένος-η ή
νευριασμένος-η;

Ορίστε μερικές συμβουλές για να αναγνωρίζεις
πότε μπορεί να εκφοβίζεις κάποιον-α στο
διαδίκτυο: 

Ορίστε μερικές συμβουλές για να έχεις σωστές διαδικτυακές αντιδράσεις και πως θα
αποφύγεις να πέσεις στην παγίδα του διαδικτυακού εκφοβισμού:
Αν δεν είναι σωστό, μην το στείλεις.
Θυμήσου ότι τα πράγματα μπορούν εύκολα να παρεξηγηθούν διαδικτυακά.
Αν αισθάνεσαι αναστατωμένος-η ή νευριασμένος-η, περίμενε μέχρι να νιώσεις ήρεμος-η
πριν αναρτήσεις/στείλεις οτιδήποτε. 
Να είσαι ευγενικός-η προς τους ανθρώπους και προσπάθησε να δημοσιεύεις/στέλνεις
θετικά μηνύματα αντί για αρνητικά.
Να φέρεσαι στους ανθρώπους στο διαδίκτυο όπως ακριβώς θα ήθελες να σου φερθούν.
Λάβε την έγκριση του ατόμου, του οποίου θέλεις να στείλεις/αναρτήσεις κάποια
φωτογραφία ή βίντεο πριν το κάνεις.
Κατανόησε ότι οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε είναι διαφορετικός-ή και να έχεις
σεβασμό προς τους ανθρώπους ακόμα και αν δεν σου αρέσουν ή δεν συμφωνείς
μαζί τους.
Σκέψου τι δημοσιεύεις/στέλνεις πριν το κάνεις – ελέγξτε το χρησιμοποιώντας
ερωτήσεις πριν στείλεις κάτι που πιθανόν να το μετανιώσεις!



Καθώς το διαδίκτυο μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή για να βοηθήσει τους/τις μαθητές-τριες
να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και να κάνουν έρευνα για τις εργασίες τους, όπως επίσης και
να παραμένουν σε επαφή με τους/τις φίλους-ες τους, παραμένει εξίσου σημαντικό να είναι
ασφαλές όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία και συγκεκριμένα όταν επισκέπτονται τις σελίδες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Αφήστε την πρώτη ομάδα να γράψει πάνω στον πίνακα με τα χαρτιά (Flipchart) όλα τα ΑΣΕΒΗ
πράγματα που μπορούν να τους συμβούν διαδικτυακά. 
Η δεύτερη ομάδα πρόκειται να γράψει σε έναν άλλο χαρτί του πίνακα (Flipchart) όλους τους
πιθανούς τρόπους να αποφύγουν αυτή την βλαβερή συμπεριφορά ή να την ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ.
(Μπλοκάρουν το άτομο, διαγράφουν μηνύματα, αναφέρουν τα σχόλια κ.ά.).

Για αυτή τη δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός θα χρειαστεί έναν πίνακα με χαρτιά
(Flipchart) και μαρκαδόρους για τον/την κάθε συμμετέχοντα-ουσα. Αφού ο/η εκπαιδευτής-τρια/
εκπαιδευτικός κάνει συζήτηση για τους ορισμούς της προηγούμενης φάσης, τώρα μπορεί να κάνει μια
άσκηση στην ομάδα. 

Χωρίζει την ομάδα σε δύο υποομάδες:

Μόλις οι δύο ομάδες είναι έτοιμες, διαβάζουν όλες τις δηλώσεις και αν υπάρχουν περισσότερες
προτάσεις τις προσθέτουν στα αντίστοιχα χαρτιά του πίνακα. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να αρχίσουν
να σκέφτονται πιο κριτικά ως προς το περιεχόμενο που συναντούν σερφάροντας στο διαδίκτυο. 

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Μολύβια - Στυλό
Μαρκαδόρους
Πίνακα με χαρτιά (Flipchart)

Εργαλεία
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"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

3.3 Συμβουλές Ασφάλειας για τα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης



Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Διαδικτυακό εργαλείο για
βίντεοκλήσεις όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση 
Καλή Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Στυλό/Μολύβια για κάθε
συμμετέχοντα/-ουσα

Εργαλεία
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Η διαδικτυακή επιλογή πρόκειται να είναι η ίδια, αλλά αντί για υλικά όπως χαρτιά, πίνακες και
μαρκαδόρους, οι μαθητές-τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία για να γράψουν τις
δηλώσεις τους. Ο/η κάθε συμμετέχοντας-ουσα μπορεί να μοιραστεί τις απόψεις του όσο θέλει. Μετά από
αυτό ο/η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μια συζήτηση με την ομάδα και να
επισημάνουν τα συμπεράσματά τους. 

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Ποτέ μην δίνεις σε άλλους-ες τους κωδικούς
σου.
Μην δημοσιεύεις τις διευθύνσεις σου, τον
αριθμό τηλεφώνου ή την διεύθυνση του
σχολείου σου διαδικτυακά.
Χρησιμοποίησε ισχυρές ρυθμίσεις
απορρήτου, έτσι ώστε μόνο οι φίλοι και η
οικογένεια σου να μπορούν να δουν τις
αναρτήσεις/δημοσιεύσεις σου.
Να είσαι προσεκτικός-η όταν επιλέγεις κάποιο
σύνδεσμο, και να μην επιλέγεις συνδέσμους
από αγνώστους.
Μην αποδέχεσαι αιτήματα φιλίας από
αγνώστους.
Χρησιμοποίησε ισχυρούς κωδικούς και άλλαξέ
τους τακτικά.
Μην απαντάς σε καταχρηστικές δημοσιεύσεις.
Ποτέ μην ανοίγεις επισυναπτόμενα αρχεία
από αγνώστους.
Εγκατάστησε ερωτήσεις ασφαλείας στις
σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης..
Μην επιτρέπεις σε άλλα προγράμματα να
εντοπίζουν την τοποθεσία σας.

Παρακάτω είναι μερικές συμβουλές που θα
βοηθήσουν τους νέους-ες να παραμείνουν
ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης!



Ρωτήστε πρώτα τους/τις συμμετέχοντες-ουσες αν έχουν ή έχουν δει κάποια παρόμοια αφίσα σύμφωνα
με τις παρακάτω και προσπαθήστε να βρείτε παρόμοιες αφίσες στην γλώσσα σας (μπορείτε να τις
δείξετε χρησιμοποιώντας την παρουσίαση του Powerpoint): 

Αυτή η δραστηριότητα περιλαμβάνει την δημιουργία μιας αφίσας για το σχολείο από τους/τις
συμμετέχοντες-ουσες. 
Ο εκπαιδευτικός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι νέοι-ες να εμπλακούν στην διαδικασία της
πρόληψης του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 40 Λεπτά

Μαρκαδόροι - Στυλό -Μολύβια
Πινέλα ζωγραφικής
Φύλλα χαρτί

Εργαλεία

3.4 “Πρόληψη εκφοβισμού” ή “Λέω ΟΧΙ στον
διαδικτυακό Εκφοβισμό”
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Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες-ουσες μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνική
καμπάνια με κατάλληλες δηλώσεις αντί να σχεδιάσουν μια αφίσα. 

Πριν οι συμμετέχοντες-ουσες εμπλακούν στην δημιουργία της αφίσας ρωτήστε
τους/τις να εργαστούν σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. 
Κάθε ομάδα θα χρησιμοποιήσει ένα απλό φύλλο χαρτί. 
Εξηγήστε τους ότι είναι «εθελοντές/εθελόντριες» που χρειάζεται να αυξήσουν
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό με
κύριο στόχο να αλλάξουν τις αρνητικές συμπεριφορές. Για το σκοπό αυτό,
πρέπει να δημιουργήσουν μια αφίσα που απαιτεί δημόσια κινητοποίηση για την
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Ζητήστε απ’ τους/τις συμμετέχοντες-ουσες να σκεφτούν ένα κατάλληλο μήνυμα. 
Έπειτα οι συμμετέχοντες-ουσες ξεκινούν (25-30 λεπτά). 
Κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει την εργασία της στους άλλους και να την
αναλύσει (10 λεπτά).
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το
πώς μπορούν να λάβουν μέρος σε διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες και επίσης
πως μπορούν να κατανοήσουν τα θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού και στην
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με αυτό το θέμα.



40 Λεπτά

Διαδικτυακό εργαλείο για σχεδίαση
όπως το Canva, το PowerPoint, το
Photoshop, το Gimp, το Paint κ.ά

Εργαλεία
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια διαδικτυακά εργαλεία όπως το power point, το canva, η
ζωγραφική και το photoshop. Πρέπει να επιλέξουν το εργαλείο στο οποίο είναι καλοί-ες. Τα
υπόλοιπα μέρη της δραστηριότητας παραμένουν τα ίδια.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής



Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά
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Σε αυτή την τελευταία δραστηριότητα ο/η εκπαιδευτής-τρια/εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει την
εκμάθηση του εργαστηρίου. Έχοντας ως σκοπό να αξιολογήσει τον αντίκτυπο και την
αποτελεσματικότητα της εκμάθησης του εργαστηρίου, η ομάδα θα πρέπει να συμπληρώσει τα
ερωτηματολόγια στο τέλος του εργαστηρίου. Ο στόχος είναι να μετρηθεί η στάση και η αλλαγή της
συμπεριφοράς της ομάδας-στόχου. Στο τέλος, θα πρέπει να γράψουν τι έμαθαν και τις εντυπώσεις τους
για τις δραστηριότητες, καθώς επίσης και μερικές προτάσεις βελτίωσης.

Εκτυπωμένα Ερωτηματολόγια
Στυλό

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

3.5 “Σεβασμός και Καταδίκη”



Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά
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Η διαδικτυακή δραστηριότητα για αυτή την επιλογή είναι τα διαδικτυακά ερωτηματολόγια αξιολόγησης
για κάθε συμμετέχοντα-ουσα.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Διαδικτυακά Ερωτηματολόγια
Εργαλεία

τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός;
τι είναι η διαδικτυακή παρενόχληση; 
ποια είναι τα σημάδια της διαδικτυακή
παρενόχλησης;
πως μπορείτε να καταλάβετε αν
παρενοχλήσατε κάποιον-α διαδικτυακά;
πως μπορείτε να προστατευτείτε από την
διαδικτυακή παρενόχληση;
τι είναι η σωστή διαδικτυακή αντίδραση;
ήταν το εργαστήριο χρήσιμο για εσάς; 
σας άρεσαν οι δραστηριότητες του
εργαστηρίου; 
έχετε προτάσεις για βελτίωση; 

Προτεινόμενες ερωτήσεις:



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  IV
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ  ΒΙΑ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΟ
ΦΥΛΟ  ΣΤΙΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΜΟΡΦΕΣ

ΚΑΙ  ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ  ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  IV

Η έμφυλη βία (Gender-based violence ή GBV) είναι μια από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια προφανής έκφραση ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε μια κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Σουηδικό Διεθνή Οργανισμό Ανάπτυξης (SIDA) «οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι
στατιστικά μακράν οι πιο στοχευμένες: οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις τρεις γυναίκες
υφίσταται σωματική ή/ και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της».

Καθώς η τεχνολογία και το διαδίκτυο έχουν εισέλθει σε όλους τους τομείς της ζωής μας, έχουν τη
δυνατότητα να ενισχύσουν την εμβέλεια των πληροφοριών σε οποιοδήποτε πεδίο. Αυτό μπορεί να έχει
θετικές και αρνητικές συνέπειες, όπως συμβαίνει με κάθε εργαλείο. Ειδικότερα, όσον αφορά τη
διαδικτυακή GBV, η κακή χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών μπορούν να διεισδύσουν στη
ζωή των θυμάτων, ακόμη και εκτός σύνδεσης.

Οι έρευνες σε διεθνές επίπεδο δείχνουν ότι η διαδικτυακή βία μπορεί να προκαλέσει συναισθηματική,
ψυχολογική ή ψυχική δυσφορία στα θύματα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ευημερία τους και στην
κοινωνική ένταξή τους
Αυτό το εργαστήριο βασίζεται στον κύκλο μάθησης του Kolb, ο οποίος περιλαμβάνει διαφορετικά στυλ
μάθησης και συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική μαζί. Ο κύκλος του Kolb χωρίζει τη μάθηση σε
τέσσερα διαφορετικά στάδια που περιλαμβάνουν την εμπειρία μιας κατάστασης, την αξιολόγηση της, τη
σύλληψη των αποτελεσμάτων και τη δοκιμή της σε διάφορες παρόμοιες καταστάσεις. Ένας/ μια
μαθητής-τρια μπορεί να εισέλθει σε οποιαδήποτε φάση της μάθησης, αλλά πρέπει να περάσει από όλες
για να επιτύχει μια σωστή και δομημένη μάθηση.

Το παρακάτω γράφημα απεικονίζει τα διαφορετικά στάδια και τη διασύνδεσή μεταξύ τους.
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Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες
μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών

4.1 Εισαγωγή
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Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να συνειδητοποιήσει και να κατανοήσει τη δύναμη και τη χρήση
των νέων τεχνολογιών, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Επικεντρώνεται επίσης στον διαδικτυακό
εκφοβισμό και τη σύνδεσή του με το διαδικτυακό  εκφοβισμό βάση φύλου.
Αυτό το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες συνολικής διάρκειας 2 ωρών, και έχει χωριστεί σε
φάσεις ανάγνωσης (30 λεπτά), εφαρμογής (30 λεπτά), Κριτικής (30 λεπτά) και αξιολόγησης (30 λεπτά).
Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών και μπορεί να πραγματοποιηθεί είναι μέσα στην τάξη,
είτε ακόμα και διαδικτυακά.
Το εργαστήριο έχει σχεδιαστεί για να πραγματοποιείται με φυσική παρουσία (δηλαδή σε σχολική τάξη,
κέντρο νεότητας, ακόμη και σε μία αυλή). Οι συντονιστές/ριες πρέπει να προσέχουν ώστε να έχουν
αρκετό χώρο με πίνακες εργασίας και καρέκλες, οι οποίες θα μπορούσαν να μετακινούνται εύκολα.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες ενδέχεται να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες
διδασκαλίας, δηλαδή εργαστήρια με Η/Υ. Εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες ενθαρρύνονται να μεταφέρουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, στην αυλή
του σχολείου ή σε ένα πάρκο, εάν είναι δυνατόν.
Για την διαδικτυακή δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες θα πρέπει να φροντίσουν να
επικοινωνήσουν τις σχετικές πληροφορίες στους-τις μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενους-ες τους (δηλ.
χρόνο και σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης του εργαστηρίου). 
Μαζί με τους/τις συντονιστές-τριες, μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σύντομη προπαρασκευαστική
συνάντηση για να ελέγξουν τη συνδεσιμότητα και το επίπεδο της ψηφιακής κατανόησης των μαθητών
τους. Συνιστάται τουλάχιστον μία δοκιμή του εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί πριν από την εκτέλεση
του εργαστηρίου. 
Εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσαν ακόμη και να εφαρμόσουν μια σύντομη εκπαίδευση (15-20 λεπτά)
σχετικά με τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι
(εκπαιδευτές & εκπαιδευόμενοι) είναι εξοικειωμένοι με τις διάφορες λειτουργίες. Για βέλτιστα
αποτελέσματα της διαδικτυακής έκδοσης, συνιστάται να παρευρίσκονται δύο ενήλικες συντονιστές στο
εργαστήριο. Ένας/μια από αυτούς θα πρέπει να είναι υπεύθυνος-η για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού
εργαστηρίου και ο άλλος να είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη σε άτομα που ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν δυσκολίες

Κατανόηση της δύναμης των νέων τεχνολογιών
στη διαμόρφωση σχέσεων και νοοτροπιών
Συνειδητοποίηση πώς οι νέες τεχνολογίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά ή αρνητικά
Προώθηση γνώσεων σχετικά με την διαδικτυακή
GBV και τις διάφορες μορφές της
Κατανόηση του διαδικτυακού εκφοβισμού και των
εκφάνσεών του, εντός και εκτός διαδικτύου
Συνειδητοποίηση της σύνδεσης μεταξύ
διαδικτυακού εκφοβισμού και διαδικτυακής βίας
βάσει φύλου
Συνειδητοποίηση των κινδύνων της διαδικτυακής
GBV στη σωματική, ψυχολογική και ψυχική
ευημερία των εφήβων
Συν-δημιουργία διαλόγου και συμπερασμάτων με
τους συμμετέχοντες 

Στόχοι:



Πώς πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτά ένιωσαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων; Εδώ οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες θα μπορούσαν να βγάλουν συμπεράσματα και να αναφερθούν στα
επαναλαμβανόμενα συναισθήματα, όπως ντροπή, αμηχανία, σοκ, ενόχληση, σύγχυση κ.λπ.
Πώς νιώθετε για αυτό το βίντεο; 
Βλέπετε τον εαυτό σας σε οποιοδήποτε από αυτά τα σενάρια;

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικά για μένα επειδή… 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι επιβλαβή για μένα επειδή… 

Τι είδους πληροφορίες πρέπει να παρέχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τη γνώμη σας;
Πώς η παροχή προσωπικών ή ευαίσθητων πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσε να
δημιουργήσει κινδύνους για εμάς ή τους αγαπημένους μας (οικογένεια, φίλους);
Πώς χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις σχολικές/εξωσχολικές σας δραστηριότητες;
Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ μια κατάσταση όπου χρησιμοποιήσατε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να λάβετε
βοήθεια με μια εργασία στο σπίτι;
Έχετε δει ποτέ συμμαθητές-τριες/φίλους-ες να παρενοχλούνται/εκφοβίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;

1η Φάση (10 λεπτά)
Καθώς οι μαθητές-τριες είναι ήδη εξοικειωμένοι με την ορολογία και τις διάφορες πτυχές της βίας με βάση
το φύλο, η πρώτη δραστηριότητα ξεκινά με ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από την UNICEF “ These
children face the reality of growing up online”. Μετά την προβολή του βίντεο, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-
τριες θα πρέπει να διευκολύνουν τη συζήτηση για αυτό. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι: 

2η Φάση (20 λεπτά)
Οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε 2 διαφορετικές τυχαίες ομάδες. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-
τριες πρέπει να διασφαλίσουν ότι στις ομάδες κυριαρχεί η διαφορετικότητα. Στις ομάδες θα δοθεί μια
ανοιχτή ερώτηση. Έχουν 10 λεπτά για να προετοιμάσουν μια παρουσίαση/υπεράσπιση μιας δήλωσης/
ερώτησης.
Οι δηλώσεις είναι: 

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να πηγαίνουν στις ομάδες και να παρέχουν βοήθεια/
καθοδήγηση. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους-ις μαθητές-ριες δίνοντάς τους ερωτήσεις
όπως: 

Στη συνέχεια, θα δοθούν στους-ις εκπαιδευόμενους-ες 10 λεπτά για να συμμετάσχουν σε μια σύντομη
«αντιπαράθεση επιχειρημάτων» (debate), όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματά τους. Οι
συντονιστές συνοψίζουν μαζί με τους μαθητές τα συμπεράσματα
Στην διά ζώσης έκδοση δύο μαθητές-τριες που επιλέχθηκαν από κάθε ομάδα θα γράψουν τα
συμπεράσματα σε ένα πίνακα ή μία αφίσα. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Βίντεο-προβολέας
Καρέκλες ή μαξιλάρια για τους συμμετέχοντες 
A3 φύλλα χαρτιού ή μαυροπίνακας

Εργαλεία

4.2 Τα κοινωνικά δίκτυα και εγώ
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

151

Στην διαδικτυακή έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διαδικτυακό εργαλείο διάσκεψης που έχει
ενσωματωμένο χαρακτηριστικό για τη δημιουργία μικρότερων ομάδων (breakout rooms) (όπως το Zoom
ή το BigBlueButton). Οι ομάδες ή/και οι συντονιστές-τριες μπορούν προαιρετικά να χρησιμοποιούν ένα
κοινόχρηστο εργαλείο με έναν διαδραστικό πίνακα (δηλ. ένα κοινόχρηστο έγγραφο Google, μια κοινή
παρουσίαση του PowerPoint, ένα Jamboard κ.λπ.).

 

Η/Υ
Συνδρομή σε ένα διαδικτυακό εργαλείο βίντεο
κλήσεων (Zoom, Webex, Skype etc.)
Διαδικτυακά διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία (πχ
Jamboard, Kahoot, G. Drive, shared docs etc.)
Ιδιωτική ομάδα σε ένα κοινωνικό δίκτυο (πχ Facebook)

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Μετά από αυτό, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες συντονίζουν μια συζήτηση, εξηγώντας καλύτερα το
βίντεο (ακόμη και στη μητρική γλώσσα, εάν είναι απαραίτητο) σχετικά με τις διάφορες μορφές
εκφοβισμού στο διαδίκτυο που εμφανίζονται στο βίντεο. Σε αυτήν τη φάση, οι εκπαιδευτικοί/
εκπαιδευτές-τριες πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να διευκρινίσουν τις
καταστάσεις.

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές εξηγούν το μοντέλο του παγόβουνου. Το μοντέλο του παγόβουνου
χρησιμοποιείται συνήθως στην διαπολιτισμική επικοινωνία. Σε αυτήν την περίπτωση, το μοντέλο του
παγόβουνου θα τροποποιηθεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου, εξηγώντας τη έμφυλη βία και τη
διαδικτυακή βία. Στο μοντέλο του παγόβουνου το βυθισμένο τμήμα του παγόβουνου δείχνει τα εγγενή
προβλήματα μιας κατάστασης. Η κορυφή του παγόβουνου δείχνει τις εκδηλώσεις αυτού του
προβλήματος. Στην περίπτωσή μας θα αντικαταστήσουμε το παγόβουνο με την εικόνα ενός τρολ (αυτό
για να δημιουργήσουμε ένα λογοπαίγνιο με τον τύπο του διαδικτυακού εκφοβισμού που ονομάζεται
trolling). Σαν το παρακάτω:

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Βίντεο-Προβολέας
Τυπωμένες αφίσες Τρολ
Πολύχρωμα στυλό και μαρκαδόρους

Εργαλεία

4.3 Τρολ και συναισθήματα
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https://youtu.be/0Xo8N9qlJtk

Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες δείχνουν
αυτό το βίντεο που εξηγεί εν συντομία 10
μορφές εκφοβισμού και βίας στο διαδίκτυο. 
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Τα μαλλιά στο κεφάλι του τρολ είναι η κορυφή του παγόβουνου. Το σώμα του τρολ είναι το βυθισμένο
τμήμα του παγόβουνου.

Οι μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενοι-ες θα χωριστούν σε 10 ομάδες. Σε κάθε ομάδα θα δοθεί τυχαία μια
μορφή εκφοβισμού στο διαδίκτυο (βάσει του βίντεο ή της παρουσίασης που αναφέραμε προηγουμένως)
και θα κληθεί να συμπληρώσει τα τρολ. Στο κεφάλι πρέπει να τοποθετούν την εκδήλωση της μορφής
βίας, δηλαδή ρητορική μίσους, υποτιμητικά σχόλια, κατάχρηση προσωπικών δεδομένων,
πλαστοπροσωπία, σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ. Στο σώμα του τρολ πρέπει να συμπληρώσουν τις
συνέπειες αυτών των πράξεων όπως: άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάση για
αυτοτραυματισμό, περιθωριοποίηση κ.λπ.

Στην διά ζώσης δραστηριότητα, οι μαθητές λαμβάνουν τυπωμένες αφίσες Α3 των τρολ.



Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Εργαλείο Τηελδιασκέψεων 
Jamboard

Εργαλεία
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Στην διαδικτυακή έκδοση, αυτό θα μπορούσε να γίνει στο Jamboard, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη
ορίσει την εικόνα του τρολ στο παρασκήνιο

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Γιατί πιστεύετε ότι αυτή η ανάρτηση/σχόλιο αποτελεί μορφή διαδικτυακής βίας;
Τι καταλαβαίνετε από αυτό το σχόλιο/δημοσίευση;
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ανάρτησης/σχολίου;
Ποιον-α πιστεύετε ότι βλάπτει αυτή η ανάρτηση; Και γιατί?
Πιστεύετε ότι τα άτομα που έγραψαν αυτές τις αναρτήσεις/σχόλια θα έκαναν το ίδιο στον πραγματικό κόσμο
εκτός διαδικτύου;

Οι μαθητές-τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα σημειωματάρια ή τα χαρτιά τους για να κρατήσουν
σημειώσεις. Σε περίπτωση που οι μαθητές-τριες δεν είναι σε θέση να βρουν αυτά τα σχόλια/αναρτήσεις,
οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα έχουν μια λίστα εφεδρικών σχολίων από το διαδίκτυο για να τα
παρέχουν. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν είτε μερικές από τις παρακάτω
επιλογές ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν παραδείγματα της καθημερινής, επαγγελματικής
πραγματικότητας (αν υπάρχει κάποιο παράδειγμα από τα σχολεία τους ή ίσως γνωρίζουν καλύτερα τους
ιστότοπους και τις τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που οι μαθητές είναι πιο ενεργοί).

Ακολουθώντας την προηγούμενη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές δείχνουν αυτή τη
δήλωση (που λαμβάνεται από το SIDA) στους μαθητές: «Οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι στατιστικά
μακράν οι πιο στοχευμένες [από τη διαδικτυακή βία]. Οι παγκόσμιες εκτιμήσεις δείχνουν ότι μία στις
τρεις γυναίκες υφίστανται σωματική ή/και σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της». Ανάλογα με
την ηλικία και το επίπεδο κατανόησης των μαθητών, μπορούν να επιλέξουν αυτήν τη δήλωση αντί «Οι
γυναίκες και τα κορίτσια συνήθως στοχεύονται με διαδικτυακή βία πολύ περισσότερο. 1 στις 3 γυναίκες
θα αντιμετωπίσουν βία στη ζωή της». Σε κάθε περίπτωση, το κύριο ερώτημα/θέμα που πρέπει να
διερευνηθεί εδώ είναι η σύνδεση του φύλου και της διαφορετικότητας (στην ταυτότητα, τον σεξουαλικό
προσανατολισμό, ακόμη και την εθνικότητα ή τη θρησκεία μερικές φορές) στη διαδικτυακή βία βάσει
φύλου. Μπορούν ακόμη και να επιλέξουν να προσφέρουν διαφορετικά στατιστικά δεδομένα ή γεγονότα,
αν πιστεύουν ότι θα ήταν πιο χρήσιμο για την ομάδα.
Στη συνέχεια, οι μαθητές-τριες/εκπαιδευόμενοι-ες θα χωριστούν σε ομάδες από 3 έως 4 άτομα και θα
κληθούν να βρουν μια πραγματική ανάρτηση κοινωνικών μέσων που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια
της διαδικτυακής βίας. Στη συνέχεια, θα τους ζητηθεί να εξερευνήσουν πόσες φορές τα κορίτσια και τα
αγόρια δέχονται επίθεση ή εάν βλέπουν ένα μοτίβο στα κορίτσια να δέχονται επίθεση κυρίως λόγω
ορισμένων χαρακτηριστικών του φύλου τους, άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα «σταμάτα να κάνεις σαν
κορίτσι», «όλες οι γυναίκες είναι κακές» κ.λπ.). 

Μερικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της συζήτησης:

"Δια Ζώσης"
Δραστηρίοτητα

Φάση Κριτικής 30 Λέπτα

Βίντεο Προβολέας
Η/Υ ή Κινητό τηλέφωνο 
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Χαρτιά και στυλό

Εργαλεία

4.4 Είναι απλά ένα σχόλιο
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PURPLE LENSES
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Εδώ παρατίθενται κάποια παραδείγματα από το διαδίκτυο:



Στην διαδικτυακή δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν πώς θα
μοιραστεί ο χρόνος μεταξύ συζήτησης και αναζήτησης διαδικτυακών δημοσιεύσεων

Εργαλείο Τηλεδιάσκεψης
Ένα κενό κοινόχρηστο έγγραφο ή
παρουσίαση για να μοιράζεστε ιδέες
απευθείας πάνω του (πχ διαφάνειες ή
έγγραφο Google, Jamboard κ.λπ.)

Εργαλεία

57

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 30 Λεπτά

Είναι απλά ένα σχόλιο...



Εργαλείο τηλεδιάσκεψης
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Δια Ζώσης" και
"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά

4.5 Ας αλλάξουμε μαζί

Πως αισθάνεστε?
Γιατί νομίζετε ότι αισθάνεστε έτσι;
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του να βλέπουμε αυτά τα σχόλια να γράφονται και να τα λέμε δυνατά;
Πώς πιστεύετε ότι τα άτομα στα οποία απευθύνονται αυτά τα σχόλια, αισθάνονται όταν τα διαβάζουν; 

* Σε αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές-τριες μπορούν να επιλέξουν να κάνουν μια
αφίσα ή μια παρουσίαση ή ένα βίντεο με τις τελικές δηλώσεις των μαθητών που συμμετέχουν
(προαιρετικά).

Έχοντας δει όλα τα παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες πρέπει τώρα να βγάλουν μερικά
συμπεράσματα μαζί με τους-ις μαθητές-τριες:

Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε δύο ομάδες . Κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει ένα επιβλαβές σχόλιο
από τις προηγούμενες δημοσιεύσεις. Στη συνέχεια, οι μαθητές σχηματίζουν δύο γραμμές, κάθε ομάδα
βλέπει την άλλη. Ανά ένας-μια, κάθε μαθητής-τρια βλέπει απέναντί έναν/μια συμμαθητή-τρια/
συνεκπαιδευόμενο-η και λέει δυνατά το σχόλιο που επέλεξε σε αυτόν-ή, κοιτάζοντας τον/την στα μάτια.
Μόλις ένας/μια συμμετέχον-ουσα ολοκληρώσει αυτήν την ενέργεια με το άτομο που στέκεται απέναντί
του-ης, ακολουθεί το επόμενο. Αυτή η ενέργεια επαναλαμβάνεται και από τις δύο ομάδες.

Συμπληρώνοντας αυτήν τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες ρωτούν τους/τις
συμμετέχοντες-ουσες πώς ένιωσαν αντιμετωπίζοντας ένα τέτοιο σχόλιο κατά πρόσωπο; Δίνεται χρόνος
για συζήτηση.

Ερωτήσεις για να ενθαρρυνθεί η συζήτηση:

Με την ολοκλήρωση αυτής της συζήτησης, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές-τριες εξηγούν πώς οι μαθητές
είναι τώρα έτοιμοι να κατανοήσουν τη βία που βασίζεται στο φύλο και την κακή χρήση των νέων
τεχνολογιών.Ως τελικός γύρος, όλοι-ες οι μαθητές-ριες πηγαίνουν στις ίδιες γραμμές και αντικαθιστούν
τα προηγούμενα σχόλια με θετικά. Για παράδειγμα, εάν ένα από τα σχόλια ήταν «είσαι άσχημος-η», τώρα
θα μπορούσε να είναι «είσαι όμορφος-η και έχεις μια όμορφη ψυχή». Αυτή η εισαγωγή θα μπορούσε να
καταλήξει σε αγκαλιά εάν το επιτρέπουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή για το κεφάλαιο «Τι μπορώ να κάνω».
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Μέρος Α
Οι μαθητές-τριες χωρίζονται σε 3-4 ομάδες και δίνουν μια ή μερικές υποτιμητικές
δημοσιεύσεις/σχόλια. Στη συνέχεια, καλούνται να δημιουργήσουν μια ιστορία. Μπορούν να
δημιουργήσουν ότι είδους ιστορία προτιμούν. Υπάρχει μόνο ένας κανόνας, ότι το άτομο που
παρενοχλείται είναι καλός-ή τους φίλος-η. Κάθε ομάδα έχει ένα λεπτό για να παρουσιάσει την
ιστορία στους υπόλοιπους-ες. Αυτό θα διαρκέσει 10 λεπτά.

Μέρος Β
Οι ομάδες καλούνται τώρα να δώσουν λύσεις στον-ην πρωταγωνιστή-τρια της ιστορίας που
δημιούργησαν (π.χ. μίλησε με έναν γονέα/δάσκαλο/ειδικό). Κάθε ομάδα έχει ένα λεπτό για να
παρουσιάσει τα ευρήματά της στους υπόλοιπους-ες. Αυτό θα διαρκέσει 10 λεπτά.

Μέρος Γ
Κάθε ομάδα πρέπει να βρει καλές πρακτικές για το πώς πρέπει να αντιδρούν ως παιδιά,
μαθητές-τριες και φίλοι-ες. Έχουν 5 λεπτά για να το συζητήσουν στις ομάδες τους και άλλα 5
για να ανταλλάξουν απόψεις με τις άλλες ομάδες.

Τέλος, αν το επιθυμούν, μπορούν να δημιουργήσουν μια αφίσα με τα 10 πιο σημαντικά
ευρήματα αυτής της δραστηριότητας.
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Εναλλακτικό Σενάριο:



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  V
 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΚΑΙ  ΜΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ  ΣΧΕΣΕΙΣ
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Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου ON-OFF είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξετάσουν τις
βασικές επιπτώσεις του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο ή της σεξουαλικής επίθεσης, κυρίως
αντιμετωπίζοντας τις συνέπειες για τα θύματα κοριτσιών με διάφορους τρόπους (κοινωνικά,
διανοητικά, συναισθηματικά κ.λ.π.) μετά από καθοδηγητικές ερωτήσεις - βοηθώντας τους
συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και τον ανήθικο χαρακτήρα τέτοιων ενεργειών.
Αρχικά, θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους 

Η άναρχη πτυχή των ιστότοπων κοινωνικών μέσων και άλλων διαδικτυακών χώρων, που
βρίσκονται στη ρίζα της προόδου τους, αυξάνει τους κινδύνους θυμάτων γυναικών.
Η συστημική ανισότητα μεταξύ των φύλων και άλλες αλληλεπικαλυπτόμενες μεταβλητές
ταυτότητας και αντιλήψεις παρέχουν στους παραβάτες ένα φιλόξενο περιβάλλον στο διαδίκτυο
για παρενόχληση και κακοποίηση κοριτσιών.

Μέσα από τις διαφορετικές φάσεις των προβλεπόμενων εργαστηρίων και των ποικίλων
δραστηριοτήτων τους, θα επεκτείνουμε την αντίληψη των συμμετεχόντων μας σχετικά με το
φαινόμενο, παρέχοντας σε αυτούς σημαντικές πληροφορίες για το θέμα - τις οποίες σίγουρα δεν
έχουν συναντήσει πριν.
Επιπλέον, θα εργαστούμε για να κερδίσουμε την προσοχή και τη δέσμευσή τους σε πρακτικούς
τύπους ασκήσεων με μοναδικό σκοπό να αλλάξουμε τη συμπεριφορά τους όταν χρειάζεται (κυρίως τη
διαδικτυακή τους στάση) και, συνεπώς, να μειώσουμε, εντός του χώρου όπου οι νέοι 12 - 17
κοινωνικοποιούνται και συνδέονται, μια συνέχεια επιθέσεων που κυμαίνονται από ανεπιθύμητες
σεξουαλικές επιθέσεις, σεξιστικές και / ή ρατσιστικές προσβολές, έως συχνές, επιβλαβείς, τρομακτικές
και μερικές φορές απειλητικές για τη ζωή κακοποιήσεις που βιώνουν τα κορίτσια, και ιδίως εκείνοι με
άλλες ευπάθειες στο Διαδίκτυο. 

ΣΤΟΧΟΙ:

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  V

Η βία που βασίζεται στο φύλο έχει αναδυθεί ως ένα αυξανόμενο παγκόσμιο ζήτημα, με δυνητικά
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, λόγω του αυξανόμενου πεδίου του Διαδικτύου, της
ταχείας διάδοσης των γνώσεων για κινητά και της ευρείας χρήσης των κοινωνικών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, μαζί με την τρέχουσα βίαιη πανδημία εναντίον γυναικών και κοριτσιών.
Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι σε μία στις τρεις γυναίκες - ένα περιστατικό βίας έχει συμβεί στη ζωή τους
και ενώ η πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι αρκετά νέα και αυξανόμενη, μία στις δέκα γυναίκες αναφέρεται
ότι έχει βιώσει βία στον κυβερνοχώρο. Η βαρύτητα και ο επιπολασμός του φαινομένου καθίστανται πιο
προφανείς όταν λάβουμε υπόψη ότι τα περιστατικά αυτά συμβαίνουν από ηλικίες έως και 11 ετών.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο γίνεται γρήγορα μια απαίτηση για οικονομική ευημερία και θεωρείται όλο και
περισσότερο ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι αυτός ο
ψηφιακός δημόσιος χώρος είναι ένας ασφαλής και δυναμικός χώρος για όλους, συμπεριλαμβανομένων
των γυναικών και των κοριτσιών.

Διαδικτυακές και μη διαδικτυακές σχέσεις
5.1 Εισαγωγή

Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών,
και μπορεί να πραγματοποιηθεί στην τάξη.

Δραστηριότητες Ώρες
Το εργαστήριο 
περιλαμβάνει:

Φάση Ανάγνωσης (35 λεπτά)

Φάση Εφαρμογής (30 λεπτά)

Φάση Κριτικής (25 λεπτά)

Φάση Αξιολόγησης (30 λεπτά)
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Ο σκοπός κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής και εισαγωγικής δραστηριότητας θα είναι ουσιαστικά να
δοθεί μια πρώτη κατανόηση της φύσης του φαινομένου στο πλαίσιο στο οποίο οι μαθητές τείνουν να
κοινωνικοποιούνται και να αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο - λαμβάνοντας επίσης υπό υπόψη τη
μετατόπιση, που συμβαίνει στις σχέσεις των συμμετεχόντων μας και τη στάση απέναντι στους
συνομηλίκους τους όταν είναι συνδεδεμένοι σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν αλληλεπιδρούν
στον πραγματικό κόσμο έξω από τη φούσκα των «Social Media». 

Εξερευνώντας τα παραπάνω ζητήματα, ο εκπαιδευτικός που εμπλέκεται θα αφήσει τον καθένα να
μιλήσει για τον εαυτό του και στη συνέχεια να κάνει μια μικρή ομιλία σχετικά με τον μετασχηματιστικό
χαρακτήρα των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις διάφορες μορφές σεξιστικής βίας του
διαδικτυακού χώρου, παραθέτοντας επιλεγμένες αναφορές και εστιάζοντας κυρίως στον προ-κοινωνικό
κόσμο των μέσων δικτύωσης και στο σημερινό περιβάλλον όπου η επικρατούσα φύση του Διαδικτύου
επηρεάζει σχεδόν τα πάντα - συμπεριλαμβανομένων των σχέσεών τους. Οι δασκάλοι / εκπαιδευτικοί
πρέπει να διαβάσουν το έγγραφο 1.1 Συχνές μορφές βίας με βάση το φύλο και το έγγραφο 1.2 Η ζωή
πριν από το Διαδίκτυο.

Παράλληλα, παρέχοντας αυτές τις σύντομες παρουσιάσεις, θα ενθαρρύνους όλους να διακόπτουν
ευγενικά τις ερωτήσεις, ακόμη και τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις, εάν αισθάνονται ότι απαιτείται. Ο
σκοπός αυτής της εισαγωγής είναι να δώσει μια ιδέα στην ομάδα-στόχο μας για το τι ήταν η σχολική ζωή
και το γενικό διαδραστικό περιβάλλον πριν από το Διαδίκτυο. 
Η λογική πίσω από αυτό είναι ότι οι ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων αποκαλύπτουν ότι
πιθανότατα η πλειονότητα αυτών μεγάλωσε με το Διαδίκτυο και ενδεχομένως να μην έχουν βιώσει έναν
κόσμο χωρίς αυτήν την επαναστατική τεχνολογία - επομένως είναι πολύ πιο δύσκολο να φανταστεί πως
μπορεί να είναι ένας κόσμος όταν η συμπεριφορά μας δεν υπαγορεύεται από τους κανόνες των Social
Media.
Οι προαναφορές θα έχουν σχετικά παιχνιδιάρικο τόνο σε σχέση με τη λαϊκή κουλτούρα και θα
ταξινομούνται σε διαφορετικά σημεία με κάποιες σχετικές φωτογραφίες, ενώ οι διαφορετικοί τύποι
διαδικτυακής παρενόχλησης, που θα ακολουθήσουν, θα έχουν πιο προσεκτικό τόνο. 

Για να ενισχύσει αυτήν την έννοια, ο δάσκαλος θα προβάλει επίσης ένα σύντομο βίντεο με τον τίτλο
«Ζωή χωρίς έξυπνα τηλέφωνα - πώς ήταν». Το κλιπ έχει επίσης έναν παιχνιδιάρικο - αθώο τόνο στην
προσέγγισή του στο θέμα και δεν απαιτεί μετάφραση κατά την αναπαραγωγή. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης 35 Λεπτά

Μαυροπίνακας
Χαρτί
Στυλό/Μολίβια

Εργαλεία

5.2 Η ζωή πριν και μετά το Διαδίκτυο
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Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές θα κληθούν στον πίνακα για να γράψουν μερικές σύντομες
προτάσεις ή ακόμη και μεμονωμένες λέξεις για να περιγράψουν πως αντιλαμβάνονται αυτές
τις δύο χρονολογικές καταστάσεις - κάτω από δύο θεματικές κατηγορίες: τη μία που
περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση και τις σχέσεις των μαθητών πριν από το Διαδίκτυο και το
άλλο μετά το Διαδίκτυο. 

Με το τέλος αυτής της άσκησης, ο δάσκαλος θα ξεκινήσει μια συζήτηση μεταξύ των μαθητών
και θα τους ενθαρρύνει να δώσουν μια σύντομη εξήγηση για το τι έγραψαν, επισημαίνοντας
ταυτόχρονα τις αντιληπτές αναπόσπαστες διαφορές των διαδικτυακών και εκτός σύνδεσης
σχέσεων με τους συνομηλίκους τους - εστιάζοντας σε τύπους και μορφές αρνητικών
αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, από τη δική τους προοπτική. 

Δεδομένου ότι το βίντεο είναι λίγο μακρύ (7 λεπτά) με διαφορετικά παραδείγματα / ενότητες
- οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν εκ των προτέρων να επιλέξουν να δείξουν
τα μέρη που είναι πιο σχετικά με την ηλικιακή τους ομάδα και όχι όλα:
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Φάση Ανάγνωσης 35 Λεπτά

Παρόλο που η κύρια θεματική αυτού του συγκεκριμένου μέρους της εκπαίδευσής μας είναι να δώσουμε
στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη μετασχηματιστική φύση του Διαδικτύου σε
διάφορες πτυχές της ζωής μας - είναι σημαντικό να ενσταλάξουμε στην αντίληψή τους το γεγονός ότι
παρά τον χώρο (φυσικό ή διαδικτυακό) στο οποίο συμβαίνει ένα αδίκημα - παρενόχληση, οι
μακροπρόθεσμες συνέπειες στην ψυχική κατάσταση του θύματος είναι εξίσου σοβαρές και κρίσιμες για
τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης ενότητας της εκπαίδευσής μας, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός θα
επιδιώξει να ενθαρρύνει μια σύντομη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων αξιοποιώντας ένα σύνολο
καθοδηγητικών ερωτήσεων που μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με το διαφορετικό περιβάλλον /
ηλικιακή ομάδα κ.λπ. - και που θα περιστρέφονται γύρω από τους μετασχηματισμούς που
πραγματοποιούνται όταν πρόκειται για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή βία βάσει φύλου. 

Η/Υ / Τάμπλετ / Κινητό android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

164

Μήπως η εμπειρία αγοράς ενός διαδικτυακού καταστήματος (π.χ. ρούχα) μοιάζει με αυτήν
της αγοράς σε ένα φυσικό κατάστημα; Εάν όχι, ποιες είναι οι κύριες διαφορές κατά τη
γνώμη σας;
Όταν διαβάζετε ένα βιβλίο / μυθιστόρημα γραφικών, κ.λ.π. σε tablet ή υπολογιστή,
αισθάνεται το ίδιο με την ανάγνωση μιας έντυπης έκδοσής του; Εάν όχι, ποιες είναι οι
κύριες διαφορές κατά τη γνώμη σας;
Όταν συζητάτε-παρέα με έναν φίλο που γνωρίζετε ήδη στο διαδίκτυο, έχει το ίδιο
συναίσθημα όπως όταν το κάνετε έξω στον φυσικό κόσμο; Εάν όχι, ποιες είναι οι κύριες
διαφορές στη γνώμη σας;
Εάν κάποιος δημοσιεύσει ένα αρνητικό σχόλιο στα κοινωνικά σας μέσα, όταν το
διαβάσετε, αισθάνεται - σας ενοχλεί τόσο αρνητικά σαν να το είπε αυτό πρόσωπο με
πρόσωπο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την απάντησή σας.
Τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι οι συνέπειες της βίας που βασίζεται στο φύλο στη
συμπεριφορά / στάση / ψυχολογία του θύματος, όταν αυτή η βία κατευθύνεται προς
αυτήν στο διαδίκτυο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την απάντησή σας.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διαδικτυακής βίας βάσει φύλου
και της πραγματικής βίας στο φυσικό κόσμο; Επεκτείνετε λίγο τους λόγους πίσω από την
απάντησή σας. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας σειράς ερωτήσεων που θα μπορούσαν - όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να
προσαρμοστούν ανάλογα είναι αυτό που παρέχεται παρακάτω: 



Αυτή η δεύτερη δραστηριότητα στη θεματική μας διερευνά πώς σχηματίζονται οι σχέσεις μεταξύ
διαφορετικών ατόμων και πώς μπορούν να διαχειριστούν ή να συνυπάρξουν και να είναι εξίσου
σημαντικές και αβλαβείς με αυτές του φυσικού κόσμου. 
Ακολουθώντας μια ακολουθία καθοδήγησης, θα ερευνήσουν τα αποτελέσματα για τα θύματα
κοριτσιών από διαφορετικές οπτικές γωνίες (κοινωνικές, ψυχικές, συναισθηματικές κ.λπ.) που θα
τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την προοπτική τους σχετικά με τη σοβαρότητα και την παρανομία
αυτών των συμπεριφορών. 
Για την επίτευξη των παραπάνω, θα δοθούν στους συμμετέχοντες δύο διαφορετικά
ερωτηματολόγια κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις κατάστασης
- ζητώντας από αυτούς να αναλύσουν την απάντησή τους με δύο διαφορετικούς τρόπους και
πλαίσια - το ένα είναι η συμπεριφορική αντίδρασή τους στον φυσικό κόσμο και το άλλο είναι η
απάντησή τους στο Διαδίκτυο μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας (κυρίως των κοινωνικών
μέσων τους). 

Πριν ξεκινήσετε το δεύτερο μέρος αυτού του εργαστηρίου με το ερωτηματολόγιο μας n.2, οι
συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν, αν και σε αυτήν την
περίπτωση οι ερωτήσεις θα σχετίζονται ελαφρώς περισσότερο με την απάντηση και τις συνέπειες του
φαινομένου από μια διαδικτυακή προοπτική. 

Η δραστηριότητα θα ξεκινήσει με μια σύντομη εξήγηση του τρόπου με τον οποίο οι συμμετέχοντες θα
πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο (ένα μείγμα πολύ απλών και απλών κλειστών και ανοιχτού
τύπου ερωτήσεων). Τα σενάρια που παρουσιάζονται εν συντομία σε αυτούς, ζητώντας την απάντησή
τους θα έχουν σχετικά αθώο τόνο, ώστε να μπορούμε να επισημάνουμε σε μεταγενέστερο στάδιο τη
σοβαρότητα των προσωπικών συνεπειών για τα θύματα διαδικτυακής παρενόχλησης, σε αντίθεση με
αυτό που πολλοί θεωρούν «παιχνιδιάρικη» ή ακόμα και « αστεία »συμπεριφορά. 

Αφού συμπληρωθούν τα ερωτηματολόγια n.1 ανώνυμα - ο δάσκαλος θα ζητήσει από τους
συμμετέχοντες να διαβάσουν τυχαία δυνατές απαντήσεις σε δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Αφού το
κάνει, οι υπόλοιποι συμμετέχωντες θα γράψουν τρεις λέξεις που μπορούν να χαρακτηρίσουν καλύτερα
την απάντηση που μόλις άκουσαν, π.χ. θετική, λανθασμένη, φιλική κ.λ.π. και ο δάσκαλος θα συλλέξει
όλες τις απαντήσεις.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Διάφορα αντικείμενα
Χαρτί
Μολίβια / Στυλό

Εργαλεία

5.3 Κατανόηση των αόρατων συνεπειών της
Διαδικτυακής Βίας με βάση το Φύλο
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Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Η/Υ / τάμπλετ / κινητό με android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

66

Με τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία στο ερωτηματολόγιο n.1, οι τυχαίες απαντήσεις θα διαβαστούν
δυνατά (αυτή τη φορά από τον εκπαιδευτικό / δάσκαλο προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμία,
καθώς οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν ουσιαστικά να αναγνωρίσουν το στυλ γραφής ενός συμμαθητή).
Ομοίως, όπως πριν οι συμμετέχοντες θα γράψουν μερικές λέξεις που πιστεύουν ότι μπορούν να είναι οι
πιο αντιπροσωπευτικές από αυτά που μόλις άκουσαν. Αφού ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός μεταφέρει
αυτές τις λέξεις σε μια δεύτερη κατηγορία, θα ενθαρρύνει μια συγκριτική συζήτηση μεταξύ των
ευρημάτων των δύο τμημάτων του εργαστηρίου (ερωτηματολόγια 1 & 2), επισημαίνοντας την αντίθεση
μεταξύ συμπεριφορών εκτός σύνδεσης και διαδικτύου όπως αυτές αποτυπώνονται και στα δύο
ερωτηματολόγια.

Λόγω της πρακτικής φύσης αυτού του συγκεκριμένου μέρους του εργαστηρίου μας - μπορεί πραγματικά
να παραδοθεί τόσο σε διαδικτυακό όσο και σε περιβάλλον εκτός σύνδεσης με τον ίδιο τρόπο.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Οι μαθητές στη συνέχεια - όλοι ένας προς έναν θα σηκωθούν και θα διαβάσουν δυνατά την περιγραφή
της δημοσίευσης και τα αρνητικά σχόλια - αποκτώντας έτσι μια σύντομη ιδέα για τα αισθήματα που
αυτές οι αρνητικές λέξεις εγείρουν όταν εκφωνούνται δυνατά. 

Μπαίνοντας στην κρίσιμη φάση - σκοπός μας είναι να ενσταλάξουμε σταδιακά τους συμμετέχοντες την
αντίληψη ότι η διαδικτυακή μας συμπεριφορά μπορεί να αλλάξει τη διάθεση και εγκαίρως τη συνολική
ψυχολογική κατάσταση αυτών που βιώνουν τους διαφορετικούς τύπους παρενόχλησης λόγω κάποιου
εσωτερικού ή εξωτερικά χαρακτηριστικού που μπορεί να τους κατατάξει ως αδύναμους και ευάλωτους
στην υπόλοιπη ομάδα. Κάνοντας αυτό, ελπίζουμε να αυξήσουμε την ευσυνειδησία των μαθητών μας
όσον αφορά τις καταστροφικές επιπτώσεις της διαδικτυακής βίας στους διάφορους τύπους και
εκφράσεις της στο σχολικό περιβάλλον αλλά και τη μη τυπική εκπαίδευση.

Ακολουθώντας τη λογική που παρουσιάζεται στην εισαγωγική μας ενότητα στοχεύουμε στην ενίσχυση
της κριτικής αντίδρασης και της σκέψης των συμμετεχόντων, αυξάνοντας κυρίως τα επίπεδα συνείδησης
και συναισθηματικής νοημοσύνης με το φαινόμενο της διαδικτυακής παρενόχλησης που σχετίζεται με
το φύλο όπως επίσης και την επακόλουθη βία. 

Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει οι συμμετέχοντες μας να βρίσκονται στη θέση και την κατάσταση του
θύματος, ακόμη και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ώστε αυτοί να αποκτήσουν από μόνοι τους μια
ματιά για το τι σημαίνει να είσαι στη πλευρά της λήψης αρνητικών σχολίων.

Πριν από την υλοποίηση αυτού του τύπου άσκησης, θα δοθεί στους συμμετέχοντες ένα τυχαίο
παράδειγμα αναρτήσεν που έχει ληφθεί από το διαδίκτυο. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα
προετοιμάσουν επιλέγοντας τυχαίες δημοσιεύσεις που δημιουργήθηκαν στην τοπική γλώσσα πριν από
την εκπαίδευση - προσέξτε να μην αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες του αρχικού δημιουργού. 
Κάθε μία από αυτές τις δημοσιεύσεις θα κυκλοφορήσει σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή μεταξύ κάθε
μεμονωμένου συμμετέχοντα. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στη συνέχεια να γράψουν κάποια σχόλια που οι ίδιοι θα θεωρούσαν
αρνητικά και άσχημα και τα οποία πιθανότατα να έχουν ήδη δει να αναρτόνται σε συνομιλίες ή σχόλια
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Αυτά θα συλλεχθούν στη συνέχεια από τον δάσκαλο που θα τα μοιράσει ξανά τυχαία στους μαθητές -
προσέχοντας να μην παραδώσει ένα ολοκληρωμένο έγγραφο σε αυτόν που έγραψε τα σχόλιά του. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής  25 Λεπτά

Μαυροπίνακας
Χαρτί
Μολύβια/στυλό

Εργαλεία

5.4 Τι αισθήματα προκαλέι η Διαδικτυακή Βία με
βάση το Φύλο;
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 25 Λεπτά

Η/Υ / τάμπλετ / Κινητό με android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Η λογική και η ακολουθία της δραστηριότητάς μας στο διαδίκτυο θα ακολουθήσει τη
δραστηριότητα πρόσωπο με πρόσωπο, αν και υλοποιείται στο διαδίκτυο. Οι δημοσιεύσεις που
παρουσιάζονται στους μαθητές θα βρίσκονται μπροστά σε μια συσκευή με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, έτσι ώστε η συνολική αίσθηση να είναι οικεία.
Με τον ίδιο τρόπο όπως προηγουμένως οι συμμετέχοντες θα γράψουν τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις τους και οι συλλογικές απαντήσεις τους θα διανεμηθούν σε όλους τους
συμμετέχοντες και θα διαβάσουν δυνατά. 

Στο τέλος και των δύο δραστηριοτήτων, ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει μια συζήτηση μεταξύ των
συμμετεχόντων, ώστε όλοι να μπορούν να εκφράσουν με τα δικά τους λόγια τα συναισθήματα
που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να προκληθούν από διαδικτυακή παρενόχληση αυτού του
είδους σε ένα άτομο που δεν έχει κάνει τίποτα για να το αξίζει. 

68

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής



Αφού το κάνει, ο δάσκαλος θα ενθαρρύνει όλους να διαβάσουν δυνατά τις απαντήσεις τους - σε μια
προσπάθεια να ενσταλάξουν την εμπιστοσύνη στις σκέψεις και τη γνώμη τους σε ένα τόσο λεπτό θέμα -
και θα καλωσορίσουν τους υπόλοιπους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις δικές τους παρατηρήσεις
σχετικά με το τι εκφράστηκε δυνατά. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της τελικής συνεδρίασης θα είναι να προβληματιστούμε και να αξιολογήσουμε
ουσιαστικά τι διδάχθηκε κατά τα τρία πρώτα εργαστήρια μας, δίνοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία σε
όλους τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν στο μυαλό τους το πλήρες φάσμα ενός ενοχλητικού
φαινομένου όπως αυτό της Διαδικτυακής Βίας με βάση το φύλο και ταυτόχρονα να προσφέρουμε
σ’αυτούς μια πολύτιμη προοπτική για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στις σχέσεις με τους
συνομηλίκους τους.

Κατά τη διάρκεια του αρχικού μέρους αυτής της τελικής δραστηριότητας ο δάσκαλος θα επιδιώξει να
ανακτήσει από όλους τους συμμετέχοντες τις πρακτικές που θα ακολουθήσουν - μετά την πορεία των
τριών πρώτων δραστηριοτήτων – εφαρμόζωντας τα όσα έμαθαν στις καθημερινές τους διαδικτυακές
αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους.

 Με αυτόν τον τρόπο, μετά από μια σύντομη εξήγηση για την ανάγκη αυτής της στοχαστικής άσκησης, ο
δάσκαλος θα ζητήσει από τους μαθητές να σκεφτούν και να γράψουν σε ένα κομμάτι χαρτί, i. τι θα
αλλάξουν στο εξής κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων και της συμπεριφοράς τους, ii.
τι θα αποφύγουν να κάνουν, και iii. ο λόγος πίσω από αυτό. 

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά
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Μαυροπίνακας
Χαρτί
Μολύβια/στυλό

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

5.5  Πώς προχωράμε μπροστά;



Φάση Αξιολόγηγης  30 Λεπτά

Αναγνώριση των διαφορετικών τύπων επιθετικότητας
Κατανόηση των δικαιωμάτων τους ενάντια στην επιθετικότητα και την κακοποίηση
Αντιμετώπιση της επιθετικότητας προσωπικά ή μέσω αξιόπιστων ενηλίκων
Ανάπτυξη αξιών δικαιοσύνης και σεβασμού
Δημιουργία δεξιοτήτων για κριτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και ενσυναίσθηση 

Ομοίως με τη διαπροσωπική δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα ενθαρρυνθούν να εκφράσουν δυνατά
τις σκέψεις τους για την άσκηση / βιντεοπαιχνίδι εκφράζοντας ποια είναι τα κύρια μαθήματα με τα
οποία θα φύγουν από αυτήν τη σειρά εργαστηρίων. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου μέρους του εργαστηρίου ο δάσκαλος έχει διπλή επιλογή.
Μπορεί είτε να εφαρμόσει στο διαδίκτυο μια δραστηριότητα παρόμοια με αυτήν που προτείνεται στην
προσωπική συνεδρία, με τις κατάλληλες προσαρμογές ή μπορεί να κυκλοφορήσει και να καθοδηγήσει
τους συμμετέχοντες να παίξουν ένα βιντεοπαιχνίδι με το όνομα "Chuka, Break the silent" που
αναπτύχθηκε για το ηλικιακό εύρος των ομάδων στόχων μας με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες στα
εξής:

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να βοηθήσει τα νεαρά κορίτσια να αναπτύξουν τρόπους να
ανταποκριθούν στην ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική βία, αυξάνοντας ταυτόχρονα την
ευαισθητοποίηση των αγοριών και βοηθώντας τους να αναγνωρίσουν τέτοιες καταστάσεις. Παίζοντας
ως τον χαρακτήρα Chuka, μια 13χρονη γυναίκα YouTuber που αντιμετωπίζει μίσος και τέρατα σε έναν
εφιάλτη, τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν ενέργειες που τους βοηθούν να νικήσουν διάφορες μορφές
βίας βάσει φύλου.

Ο καθηγητής θα αφιερώσει λίγα λεπτά για να βοηθήσει τους μαθητές να εγγραφούν και να τους εξηγήσει
τα στοιχεία ελέγχου του παιχνιδιού (διαφορετικά για συσκευές πληκτρολογίου και αφής) - και στη
συνέχεια να τους αφήσει να παίξουν περίπου 10-15 λεπτά. 
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"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Η/Υ / τάμπλετ / κινητό με android
λογισμικό
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

http://www.chukagame.com/

Ο σύνδεσμος για το παιχνίδι:



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI
 
 

Η  "ΓΚΡΙ" ΖΩΝΗ
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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
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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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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI I
 
 

ΚΑΛΕΣ  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  ΣΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI I

Με τη βοήθεια θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων και καμπανιών επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν διαφορετικές δυναμικές με βάση τα στερεότυπα των φύλων
στην επικοινωνία. 
Το εργαστήριο θα προτείνει εκστρατείες από διαφορετικές περιόδους, που έχουν αναπτυχθεί για
διαφορετικά μέσα επικοινωνίας (εφημερίδες, τηλεόραση, κοινωνικά μέσα), προκειμένου να παρέχουν
μια ευρεία επισκόπηση. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με την πιθανή
χρήση στερεοτύπων φύλου και πώς μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των ανθρώπων. 

Θα εξετάσουν διαφημίσεις προϊόντων, διαφημίσεις και κοινωνικές εκστρατείες: μερικά από αυτά έχουν
βραβευτεί για την ευαισθησία τους, ενώ άλλα θεωρούνται αρνητικά από τους καταναλωτές. Μέσα από
τις προτεινόμενες δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες θα έχουν τα εφόδια για την κριτική ερμηνεία, ενώ
και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τα στερεότυπα των φύλων και τη δυναμική τους
στον τομέα της επικοινωνίας. 

Το εργαστήριο περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες συνολικής διάρκειας 2 ωρών, χωρισμένη σε Φάσεις
Ανάγνωσης (30 λεπτά), Εφαρμογής (30 λεπτά), Κριτικής (30 λεπτά) και Αξιολόγησης (30 λεπτά).
Απευθύνεται σε νέους/-ες ηλικίας 12 έως 17 ετών και μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε δια ζώσης,
είτε διαδικτυακά.

Καλές πρακτικές στην επικοινωνία
7.1 Εισαγωγή

Γνώση βασικών εννοιών που σχετίζονται με το ζήτημα του φύλου στην
επικοινωνία

Ικανότητα αναγνώρισης των στερεότυπων των φύλων

Ικανότητα αναγνώρισης και αποδόμησης στερεοτύπων / προκαταλήψεων
φύλου που είναι ενεργά στην επικοινωνία 

Κοινωνικό αντίκτυπο των στερεοτύπων των φύλων στη μαζική
επικοινωνία 

Στόχοι:
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Ο/Η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα σχετικά με καμπάνια καλλυντικών και προϊόντων
προσωπικής φροντίδας (2016), που εστιάζει στα στερεότυπα των φύλων.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Ανάγνωσης  30 Λεπτά

Η/Υ
Προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

7.2 Εικονίδια και στερεότυπα

Στην καμπάνια επικοινωνίας Lycia, μπορείτε να δείτε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διαφορετικό
υπόβαθρο. Τα εικονίδια αντιπροσωπεύουν τα στερεότυπα του φύλου που σχετίζονται συνήθως με
γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/-ΑΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY:
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Τι είδους φόντο έχουμε για τη γυναίκα; Και για τον άντρα;
Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα και χρώματα
σχετίζονται με γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα;
Συμφωνείτε με αυτές τις ενώσεις;
Πιστεύετε ότι ορισμένα αντικείμενα θα μπορούσαν να
μοιραστούν τα δύο φύλα (π.χ. πολλοί κομμωτές είναι
άνδρες)
Δεν είναι περιοριστικό να αναγνωρίζεις μια γυναίκα ή έναν
άνδρα μόνο με συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή
ενδιαφέροντα;
Γιατί η κοινωνία μας τείνει να κάνει αυτές τις διασυνδέσεις; 
Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός οδηγεί τους συμμετέχοντες
στην έννοια του στερεότυπου. 

Για να κατανοήσουμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές επικοινωνίας σε αυτό το
ζήτημα, πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια του στερεότυπου. 
Το στερεότυπο είναι μια προκαταρκτική, επαναλαμβανόμενη και συμβατική
ιδέα, ένα άκαμπτο σύνολο πεποιθήσεων που μεταδίδονται κοινωνικά μέσα
σε μια κουλτούρα αναφοράς, σχετικά με το τι είναι και πρέπει να είναι
συμπεριφορές, ρόλοι, επαγγέλματα, χαρακτηριστικά, φυσική εμφάνιση ενός
ατόμου, σε σχέση την ένταξη φύλου. Τα στερεότυπα κινδυνεύουν να
περιορίσουν τις ευκαιρίες των ανθρώπων σχετικά με το ποιες είναι οι
κοινωνικές και ατομικές φιλοδοξίες και ευκαιρίες τους και μπορούν να
συμβάλουν στη δημιουργία διακρίσεων λόγω φύλου. Για παράδειγμα:
γυναίκες που κάνουν δουλειές στο σπίτι και άνδρες που παρακολουθούν
αθλητισμό στην τηλεόραση, γυναίκες που φροντίζουν παιδιά και άνδρες που
πηγαίνουν στη δουλειά κ.λ.π. 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/-ΑΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/-ΑΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY:

μπλε χρώμα για άντρες και ροζ για γυναίκες
τα αγόρια παίζουν με μπουλντόζες και κορίτσια με κούκλες
η μαμά καθαρίζει το σπίτι και ο μπαμπάς χρησιμοποιεί το
τρυπάνι 

Ίσως από τότε που ήσασταν παιδί, έχετε βιώσει στερεότυπα
φύλου. Για παράδειγμα: 

Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να
παραθέσουν μερικά περαιτέρω παραδείγματα. 

Ο/Η ΔΑΣΚΑΛΟΣ-Α / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
 ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΝ ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ:

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 
ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ.



ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ/-A / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/-ΑΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟY:

Τι σας εντυπωσιάζει περισσότερο σε αυτό το διαφημιστικό;
Τι είδους μήνυμα σκοπεύει να μεταφέρει;
Πιστεύετε ότι αυτό το είδος επικοινωνίας είναι αποτελεσματικό; 

Σε αυτό το διαφημιστικό, η διάκριση έγκειται στο γεγονός ότι οι σερβιτόροι
θεωρούν δεδομένο ότι η μπύρα (αρσενικό στερεότυπο) είναι για τους άνδρες
και ότι το κοκτέιλ (ειδικά αν είναι ροζ) είναι για τις γυναίκες (καθώς και η
σαλάτα είναι για τις γυναίκες και το μπιφτέκι είναι για τους άνδρες), όταν στην
πραγματικότητα δεν είναι απολύτως αλήθεια. Ο στόχος είναι να κάνουμε τους
συμμετέχοντες να καταλάβουν ότι αυτή η διαφήμιση είναι ένα παράδειγμα του
τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αντιστρέψουμε τα στερεότυπα,
προκειμένου να τα κοροϊδέψουμε και να διαδώσουμε νέες ιδέες. 

Σύνδεσμος βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=dD6r53DWxwk

Εάν υπάρχει ακόμα χρόνος, ο δάσκαλος/-α ή ο/η
εκπαιδευτικός εμφανίζει το ακόλουθο βίντεο: 

Υπόμνημα για δάσκαλο / εκπαιδευτικό. Η Λουκία,
που κατηγορείται ότι πρότεινε σεξιστική
διαφήμιση, ζήτησε συγγνώμη λέγοντας «Δεν
ήταν πρόθεσή μας να προσβάλουμε κανέναν,
πράγματι θέλαμε να έχουμε το αντίθετο
αποτέλεσμα: να είμαστε ελαφρώς ειρωνικοί για
τα κλισέ και τα στερεότυπα των φύλων». 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΡΩΤΗΣΗ. 

Φάση Ανάγνωσης 15 Λεπτά

Η/Υ
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο
κλήσεις με δυνατότητα παρουσίασεων.

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Ο/Η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός μοιράζεται τη δική του οθόνη με τους συμμετέχοντες και δείχνει την
εικόνα σχετικά με την καμπάνια «Wo / MaN» της Lycia, καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής
φροντίδας (2016), που εστιάζεται στα στερεότυπα των φύλων. 
Στη συνέχεια, ακολουθεί τις οδηγίες της διαπροσωπικής δραστηριότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί η
όλη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν σε σίγαση το μικρόφωνό τους και να το
ανοίξουν μόνο όταν θέλουν να πουν κάτι. Επίσης, για να δείξει το βίντεο, ο καθηγητής / εκπαιδευτικός
μοιράζεται τη δική του οθόνη με τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια ακολουθεί τις οδηγίες της δια
ζώσης δραστηριότητας. 



Ο/Η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός δείχνει το σύνολο των εικόνων με το όνομα "Καλά και κακά
παραδείγματα" για καλές και κακές πρακτικές στην επικοινωνία.

Όλες οι εικόνες προέρχονται από την έκθεση του
UNDP (Πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων
Εθνών) «Ας μιλήσουμε για το φύλο. Οι 10 αρχές
επικοινωνίας προς ανάπτυξη που ανταποκρίνονται
στο φύλο (2018) επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον
οποίο η επικοινωνία μπορεί να επιβάλει ή να
ανατρέψει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Ο
στόχος είναι η εξάλειψη των διακρίσεων λόγω
φύλου και των στερεοτύπων φύλου σε όλους τους
τομείς της ζωής. Οι συμμετέχοντες βλέπουν μόνο το
σύνολο των εικόνων (που αριθμούνται από 1 έως
10), ενώ ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός έχει ένα
επιπλέον φύλλο με πληροφορίες σχετικά με το γιατί
οι εικόνες μπορούν να θεωρηθούν καλά ή κακά
παραδείγματα. Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός ζητά από
τους συμμετέχοντες να διαιρέσουν τις εικόνες σε
δύο κατηγορίες: θετικά παραδείγματα και κοινά
λάθη. Στη συνέχεια, για κάθε εικόνα, ο δάσκαλος / ο
εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να
σηκώσουν το χέρι τους για να ψηφίσουν εάν
βασίζονται σε στερεότυπα ή / και διακρίσεις ή όχι
και τους ζητούν να παρακινήσουν γιατί επέλεξαν μια
επιλογή αντί της άλλης. Στη συνέχεια, εξηγεί εάν
είναι στην πραγματικότητα ένα θετικό ή αρνητικό
παράδειγμα και γιατί.

Όταν όλες οι εικόνες έχουν ταξινομηθεί ως καλές
πρακτικές ή κοινά λάθη, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός
ενθαρρύνει τη συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων
με τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Η/Υ και προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

7.3 Καλές πρακτικές και κοινά λάθη
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Ποια στοιχεία καθορίζουν ότι μια εικόνα είναι θετικό ή αρνητικό παράδειγμα;
Σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν μια γυναίκα απεικονίζεται ενώ ράβει, είναι πάντα λάθος;
Πώς νιώθεις να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει μια δραστηριότητα που θεωρείται άκρως ανδρική
(Εικόνα αρ. 2); Είναι περίεργο;
Σας εκπλήσσει περισσότερο όταν βλέπετε τα καλά παραδείγματα (αντίστροφα στερεότυπα) ή τα
κακά παραδείγματα (με στερεότυπα);
Ποια εικόνα σε κάνει να αντανακλάς περισσότερο; 
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Πλαίσιο δάσκαλου/-ας /
εκπαιδευτικού:

Φάση Εφαρμογής 30 Λεπτά

Η/Υ
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Διαδικτυακό εργαλείο για βίντεο
κλήσεις, όπου μπορεί να γίνει
διαμοιρασμός οθόνης και παρουσίαση.

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Ο/Η δάσκαλος/-α / εκπαιδευτικός μοιράζεται τη δική του/της οθόνη με τους συμμετέχοντες και δείχνει
το σύνολο των εικόνων για καλές και κακές πρακτικές στην επικοινωνία. Στη συνέχεια, ακολουθεί τις
οδηγίες της διαπροσωπικής δραστηριότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί μια αποτελεσματική
εφαρμογή, οι συμμετέχοντες/-ουσες μπορούν να θέσουν σε σίγαση το μικρόφωνό τους και να το
ανοίξουν μόνο όταν θέλουν να πουν κάτι. 



Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα "Budweiser 1", που είναι μια διαφήμιση για την μπύρα
και ζητά από τους συμμετέχοντες να το σχολιάσουν.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής 30 Λεπτά

Η/Υ
Προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

7.4 Αλλάξτε την άποψή σας
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Στη συνέχεια, ο/η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός δείχνει την εικόνα "Budweiser 2", η οποία δείχνει την
πρώτη εικόνα μαζί με μια άλλη διαφήμιση που έγινε από την ίδια εταιρεία. Και οι δύο απεικονίζουν μια
γυναίκα και έναν άντρα, αλλά σε διαφορετικές καταστάσεις.

Πλαίσιο δάσκαλου/-ας / εκπαιδευτικού:
- Τι παρουσιάζεται σε αυτήν την εικόνα; 
- Όταν το βλέπεις, πώς νιώθεις; 
- Αντιλαμβάνεστε κάτι «λάθος» ή «άνισο»;
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Πλαίσιο δάσκαλου-ας / εκπαιδευτικού:
- Τι παρουσιάζεται στη δεύτερη εικόνα; 
- Πώς απεικονίζεται η γυναίκα και ο άντρας;
- Ποιες είναι οι ιδέες στις οποίες βασίζεται η αναπαράσταση των δύο
φύλων στην πρώτη εικόνα; Και στο δεύτερο;
- Αντιλαμβάνεστε τώρα κάποιο στερεότυπο σε μία εικόνα; Νιώσατε το ίδιο
όταν είδατε την πρώτη εικόνα για πρώτη φορά; 
- Εάν η αντίληψή σας έχει αλλάξει όταν είδατε τη δεύτερη εικόνα, τι
σημαίνει;

Ο στόχος είναι να κάνουμε τους συμμετέχοντες να αναλογιστούν το
γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει τόσο συχνά τα στερεότυπα που δεν τους
αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιοι. Μόνο όταν βρούμε διαφορετικούς και πιο
ίσους τρόπους για να εκπροσωπούμε γυναίκες και άνδρες και τη σχέση
τους, παρατηρούμε διακρίσεις που δεν συνειδητοποιήσαμε στο παρελθόν. 

Τώρα ζητήστε από τους συμμετέχοντες/-ουσες
 να προχωρήσουν περισσότερο στη συζήτηση.
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Αυτές οι δύο φωτογραφίες αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας που έκανε η Budweiser το 2019 για να
επαναπαρουσιάσει εκ νέου μερικές από τις σεξιστικές διαφημίσεις της που δημοσιεύθηκαν στις
δεκαετίες του 1950 και του 1960 για να απεικονίσει τις γυναίκες σε ένα πιο θετικό, ανεξάρτητο και
σύγχρονο φως. Στην πρώτη εικόνα μια γυναίκα προσφέρει μια μπύρα στον σύζυγό της ενώ εργάζεται
και μετατράπηκε σε μια εικόνα στην οποία το ίδιο ζευγάρι ολοκληρώνει μια κίνηση μαζί.
Η εταιρεία εξηγεί: «Η χώρα και ο πολιτισμός μας έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου - και η
διαφήμιση πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτό. Γι 'αυτό και φέτος, προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας, επαναπροσδιορίζουμε τις διαφημίσεις μας του παρελθόντος για καλύτερη απεικόνιση της
ισορροπίας και της ενδυνάμωσης. " 

30 Λεπτά

Η/Υ
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής

Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός μοιράζεται τη δική του οθόνη με τους συμμετέχοντες και δείχνει την εικόνα
«Budweiser 1» και στη συνέχεια «Budweiser 2». 
Στη συνέχεια, ακολουθεί τις οδηγίες της διαπροσπικής δραστηριότητας. Προκειμένου να διευκολυνθεί
μια αποτελεσματική εφαρμογή, οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν σε σίγαση το μικρόφωνό τους και
να το ανοίξουν μόνο όταν θέλουν να πουν κάτι. 



Στη συνέχεια, εμφανίζει το βίντεο: 

Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός ζητά από τους συμμετέχοντες να «τρέχουν σαν ένα κορίτσι», «να παλεύουν
σαν ένα κορίτσι», «να ρίχνουν σαν ένα κορίτσι».

Η/Υ
Προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης  30 Λεπτά

7.5 #ΣανΚορίτσι

Στο τέλος του βίντεο, ο/η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός ενθαρρύνει μια συζήτηση. 

Αυτό το βίντεο κέρδισε τα βραβεία Facebook Studio που αναγνωρίζουν το καλύτερο δημιουργικό έργο
στο Facebook. Είναι η επικοινωνία που εκστρατεύεται "#LikeAGirl". 
Το βίντεο πραγματοποιείται από την εταιρεία Leo Burnett για το Always, μια μάρκα για προϊόντα
γυναικείας υγιεινής. 
Το βίντεο δείχνει τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των νέων κοριτσιών, οι οποίοι καλούνται να
«τρέχουν σαν ένα κορίτσι», «να παλεύουν σαν ένα κορίτσι», «να ρίχνουν σαν ένα κορίτσι». Και το κάνουν
με αδέξιο τρόπο. Επίσης, τα νεότερα κορίτσια καλούνται να κάνουν το ίδιο και όταν το κάνουν, είναι πιο
φυσικά. Η ιδέα της Lauren Greenfield, που ανέπτυξε την ιδέα, ήταν να δείξει ότι κατά την εφηβεία τα
κορίτσια τείνουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους. 
Χρόνια έκθεσης σε άμεση και έμμεση επικοινωνία με βάση τα στερεότυπα του φύλου επηρεάζουν την
αντίληψή τους για το τι σημαίνει «σαν κορίτσι». 
Στην πραγματικότητα αυτά τα μηνύματα διαδίδουν διαφορές μεταξύ των φύλων, όπως για παράδειγμα
πως η ηγεσία, η δύναμη και η εξουσία είναι για τους άνδρες, όχι για τις γυναίκες. Αυτά τα στερεότυπα
αναπόφευκτα αποτυπώνονται στις αντιλήψεις των κοριτσιών και επηρεάζουν τη συμπεριφορά τους.
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Σύνδεσμος Βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIxA3o84syY



Πώς ενήργησες όταν σου ζήτησα να «τρέξεις σαν κορίτσι», «να παλεύεις σαν κορίτσι», «να ρίχνεις
σαν κορίτσι»;
Πώς ενεργούν οι άνθρωποι στο βίντεο;
Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι συμπεριφοράς: ποιος κάνει τι; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο
ομάδων;
Γιατί τα κορίτσια τρέχουν, πολεμούν και ρίχνουν με αδέξια και αδέξια τρόπο, ενώ τα νεότερα
κορίτσια είναι πιο φυσικά;
Γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή αντίληψης κατά την ανάπτυξή τους;

Γιατί τα νεαρά αγόρια λένε ότι η συμπεριφορά προσβάλλει τα κορίτσια, αλλά όχι την αδερφή του;
Εδώ θέλουμε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν ότι μερικές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι η
αποδοχή ή διάδοση στερεοτύπων φύλου αποτελεί αδίκημα για το φύλο και, στη συνέχεια, για όλους
εκείνους που ανήκουν σε αυτό το φύλο. Επομένως, για να καταλάβουμε εάν μια πρόταση ή
συμπεριφορά είναι διακριτική και προσβλητική, δεν πρέπει να το σκεφτούμε γενικά, αλλά πρέπει να
το εφαρμόσουμε σε κάποιον που αγαπάμε (τη μαμά μας, την αδερφή μας, τη φίλη μας) και να δούμε
πώς εμείς νιώθουμε γι 'αυτό. 

Τις τελευταίες δύο ώρες έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο σας για να δείτε την επικοινωνία;
Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή σας ζωή; 
Πιστεύετε ότι στο μέλλον θα έχετε την τάση να προσέχετε εάν μια διαφήμιση κρύβει στερεότυπα; 

Εάν έχετε χρόνο, μπορείτε επίσης να κάνετε την ακόλουθη ερώτηση.

Στη συνέχεια, ο/η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός κάνει μερικές τελικές ερωτήσεις στους
συμμετέχοντες. 

Προκειμένου να διευκολυνθεί μια αποτελεσματική εφαρμογή, οι συμμετέχοντες μπορούν να θέσουν σε
σίγαση το μικρόφωνό τους και να το ανοίξουν μόνο όταν θέλουν να πουν κάτι. 

Ο/Η δάσκαλος-α / εκπαιδευτικός ακολουθεί τις οδηγίες της διαπροσωπικής δραστηριότητας. Μοιράζεται
τη δική του οθόνη με τους συμμετέχοντες για να δείξει το βίντεο. 
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Πλαίσιο δάσκαλου-ας / εκπαιδευτικού:

Φάση Αξιολόγησης  25 Λεπτά

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Πλαίσιο δάσκαλου-ας / εκπαιδευτικού:



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI I I  
 
 
 

ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΣΑΣ

1
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  VI I I

Η άνοδος του Διαδικτύου μας έδωσε νέα επίπεδα δημιουργικότητας, καινοτομίας και ενημερωμένων
γενεών, ιδίως μεταξύ των παιδιών και των νέων. Ωστόσο, αυτή η συνδεσιμότητα έχει γίνει επίσης ένα
όχημα για ακραιότητες και βλάβες. Αν και τα παιδιά έχουν εκτεθεί εδώ και πολύ καιρό σε βία και
εκμετάλλευση, το Διαδίκτυο και οι νέες τεχνολογίες έχουν αλλάξει την κλίμακα, τη μορφή και τον
αντίκτυπο της κακοποίησης των νέων παντού.

Οι ζωές και οι εμπειρίες των παιδιών διαμορφώνονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο. Πάνω
από 200.000 παιδιά συνδέονται καθημερινά και 800 εκατομμύρια χρησιμοποιούν ενεργά τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Οι ζωές των παιδιών διαμορφώνονται τώρα πίσω από μια οθόνη και κάθε μέρα,
τα παιδιά καταδύονται βαθύτερα σε πλατφόρμες που δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλειά
τους. Καθώς λαμβάνουν πληροφορίες, δημιουργούν φιλίες και κάνουν συνδέσεις, εμφανίζονται
ανησυχητικές τάσεις που απειλούν παιδιά όλων των ηλικιών - ακόμη και εκείνα που είναι πολύ μικρά
για να μιλήσουν.

Όλοι ξοδεύουμε ένα γελοίο χρόνο στο διαδίκτυο. Με το Διαδίκτυο στην τσέπη σας, στο σχολείο, στη
δουλειά και στο σπίτι, είναι αδύνατο να το ξεφύγετε. Γι 'αυτό ο εκφοβισμός στο διαδίκτυο μπορεί να σας
κάνει να νιώσετε αδύναμους να ζήσετε τη ζωή σας. Έχουμε συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες, ώστε
να μπορείτε να κατανοήσετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο
και πού μπορείτε να λάβετε βοήθεια εάν τις χρειάζεστε. 

Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο, εξηγώντας το πρόβλημα και τονώνοντας το
ενδιαφέρον των νέων που θα διαδώσουν περαιτέρω τις πληροφορίες μεταξύ των φίλων τους. Τα
εργαστήρια θα υλοποιηθούν σε ομαδική μορφή εργασίας, σε ένα ασφαλές και προστατευτικό
περιβάλλον όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να μάθουν, να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και
να μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο. 

να εκπαιδεύσουν και να εξοικειώσουν τους νέους με τα
ζητήματα της διαδικτυακής βίας, ιδίως του διαδικτυακού
εκφοβισμού, δηλαδή της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών με
σκοπό να προσβάλουν, να ταπεινώσουν, να απειλήσουν, να
παρενοχλήσουν ή να κακοποιήσουν κάποιον.
να παρέχουν παραδείγματα ώστε τα παιδιά να
εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Διαδικτύου.
να διδάξουν στα παιδιά και τους νέους πώς να
αναγνωρίζουν το πρόβλημα και να προστατεύονται.
να προώθούν την αλλαγή της συμπεριφοράς. 

Αυτές οι τέσσερις φάσεις του εργαστηρίου στοχεύουν::

Εξαρτάται από εσάς
8.1 Εισαγωγή
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Φάση Ανάγνωσης  30 Λεπτά

10 Λεπτά - Είναι πολύ σημαντικό στην αρχή να γνωριστούμε, γι 'αυτό τα πρώτα 5 λεπτά θα μιλήαετε για
τον εαυτό σας. Πρώτα θα πείτε το μικρό σας όνομα, την ηλικία και τον χρόνο που αφιερώνετε στον χώρο
του διαδικτύου. Ο τελευταίος πρόκειται να δώσει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις στο
Διαδίκτυο για την ομάδα με την οποία συνεργάζεστε, ώστε να έχετε μια ιδέα για τις βασικές γνώσεις τους
(Για παράδειγμα, εάν υπάρχει ένα παιδί που δεν ξοδεύει καθόλου χρόνο στο Διαδίκτυο μάλλον είναι
λιγότερο εξοικειωμένος με την πιθανότητα διαδικτυακής βίας και θα ξέρετε με πόσες λεπτομερείς θα
συνεχίσετε)

20 Λεπτά – Μοιραστείτε μια ιστορία με την ομάδα σχετικά με κάποιον που βίωσε διαδικτυακή βία
(έφηβος ή παιδί, ή ένα ενήλικο άτομο, ώστε να μπορείτε να δείξετε στους συμμετέχοντες ότι δεν υπάρχει
ηλικία για αυτό και ότι όλοι μπορούν να είναι θύματα στο Διαδίκτυο). Μπορείτε επίσης να κάνετε μια
παρουσίαση PowerPoint, ξεκινώντας από την παρουσίαση των τύπων εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο ή
χαρτογράφησης του χειρότερου που θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς: «Παρόλο που το λογισμικό
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να βοηθήσει στην προστασία από ορισμένες απειλές, το πιο
σημαντικό μέτρο ασφάλειας είναι η ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά σας. 

Μετά από αυτό θα μπορούσατε να μοιραστείτε την ιστορία, ώστε η ομάδα να καταλάβει πώς θα
μπορούσε να συμβεί σε όλους και γιατί πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Διαδίκτυο.

Η πρώτη δραστηριότητα αυτού του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη γνώση για το περιβάλλον του
Διαδικτύου - είναι ασφαλές μέρος ή παγίδα για τα περισσότερα παιδιά που το χρησιμοποιούν. Ο στόχος
αυτής της φάσης ανάγνωσης είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με το φαινόμενο «Cybercrime»
και επίσης να κατανοήσουν τι είναι η διαδικτυακή κακοποίηση και εκμετάλλευση, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας και διανομής παιδικής πορνογραφίας, καθώς και της εμπορικής σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών, δελεασμός, προσέλκυση και περιποίηση, εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο,
παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και καταδίωξη στον κυβερνοχώρο, καθώς και έκθεση σε επιβλαβές
περιεχόμενο. 
Για να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον της ομάδας, είναι καλύτερα να αρχίσουμε να δουλεύουμε σε όσα
ήδη γνωρίζουν σχετικά με αυτό το θέμα.

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Η/Υ
Προβολέας
PowerPoint Παρουσίαση
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

8.2 Είναι το Διαδίκτυο ασφαλές μέρος;

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

CONVEY Greece Survivors 
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Φάση Ανάγνωσης 30 Λεπτά

Στην online επιλογή αυτής της δραστηριότητας μπορείτε να κάνετε το ίδιο. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πλατφόρμα ή ένα πρόγραμμα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε την
επιφάνεια εργασίας σας, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να δουν την παρουσίαση του PowerPoint και
το βίντεο σχετικά με την ιστορία (Για παράδειγμα Microsoft Teams).
Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρόμοια πλατφόρμα ή πρόγραμμα, μπορείτε πάντα να
μοιραστείτε όλες τις πληροφορίες. 

Η/Υ
Προβολέας
PowerPoint Παρουσίαση
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

199

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα



Οι μαθησιακοί στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν τη σημασία της
συγκατάθεσης και της υπεύθυνης χρήσης των κοινωνικών μέσων και του διαδικτυακού χώρου. 

Γι 'αυτό θα βάλουμε κάθε συμμετέχοντα στα παπούτσια κάποιου άλλου.

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να γράψει σε χαρτί τη χειρότερη περίπτωση διαδικτυακής βίας. 
Όλοι έχουν κάποια ιδέα τι μπορεί να είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε κάποιον στο
Διαδίκτυο. Αυτό θα δώσει μια ιδέα για τις γνώσεις τους σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.
Δεν είναι απαραίτητο να είναι μια μακρά ιστορία, απλά θα πρέπει να τους κάνει να σκεφτούν και να
δείξουν το χειρότερο σενάριο. 
Θα μπορούσε να είναι κάποια εξωπραγματική ιστορία ή κάτι που συμβαίνει σε αυτούς ή σε κάποιον
φίλο τους. 
Δεν χρειάζεται να επισημαίνετε ονόματα και ιδιωτικά γεγονότα. 
Αφού είναι έτοιμοι ζητήστε από μερικούς από αυτούς να μοιραστούν την ιστορία τους. Επισημάνετε τη
σημασία της γνώσης σχετικά με το τι επιλέγει ο καθένας να μοιραστεί και με ποιον.

Η απεριόριστη και μη εποπτευόμενη χρήση των κοινωνικών μέσων και η ανταλλαγή πληροφοριών /
εικόνων / βίντεο με μη αξιόπιστα άτομα ή άγνωστα άτομα μπορεί να δημιουργήσει μια διαδικασία που
καθίσταται αδύνατο να σταματήσει, στην οποία κάποιος μοιράζεται ή δημοσιεύει κάτι για εσάς που
παραπλανά το κοινό και δημιουργεί μια διαφορετική, μη επιθυμητή ή μη πραγματική εικόνα σας χωρίς
τη συγκατάθεσή σας. Αυτό μπορεί επίσης να συμβεί για εκδίκηση, σε περίπτωση αγώνα ή επιχειρήματος.
Μπορείτε να αναφερθείτε εδώ στην έννοια της εκδίκησης πορνό ως παράδειγμα.
Όταν αισθάνεστε ότι η συζήτηση έχει καλύψει όλα τα κύρια σημεία, ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να
δημιουργήσει ένα έγγραφο που περιέχει μεταξύ 5 και 10 κουκκίδες σχετικά με το τι ΔΕΝ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ στο
διαδίκτυο για να αποφύγετε μια ανεπιθύμητη κατάσταση όπως αυτή που μόλις συζητήσατε. Αφήστε
τους λίγα λεπτά να βρουν κάποιες ιδέες. 
Τώρα ζητήστε τους να εκφράσουν τη λίστα τους και να γράψουν τα σημεία τους σε ένα φύλλο χαρτιού
για ολόκληρη την ομάδα. 

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Διάφορα αντικείμενα
Η/Υ και Προβολέας
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία
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"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

8.3 Βρεθείτε στη Θέση μου



Σκεφτείτε πριν μοιραστείτε: Θα εξετάσω προσεκτικά τι μοιράζομαι και με ποιον, και θα κρατήσω
εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες στον εαυτό μου (όπως η διεύθυνση του σπιτιού μου, η
τρέχουσα τοποθεσία ή η επιχείρηση άλλων ατόμων).
Ελέγξτε ότι είναι πραγματικό: Θα προσέχω για ηλεκτρονικό ψάρεμα και απάτες, και θα αναφέρω
αμφισβητήσιμη δραστηριότητα κάθε φορά.
Προστατέψτε τα πράγματα σας: Θα αναλάβω την ευθύνη για την προστασία σημαντικών
πληροφοριών δημιουργώντας ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης με χαρακτήρες,
αριθμούς και σύμβολα.
Να σέβεστε ο ένας τον άλλο: Θα διαδώσω τη θετικότητα και θα χρησιμοποιήσω τις δεξιότητες
που έχω μάθει για να αποκλείσω και να αναφέρω αρνητικές συμπεριφορές.
Όταν αμφισβητείται, συζητήστε: Θα χρησιμοποιήσω τη φωνή μου όταν παρατηρήσω
ακατάλληλη συμπεριφορά και θα αναζητήσω έναν αξιόπιστο ενήλικα για να συζητήσω καταστάσεις
που με κάνουν να νιώθω άβολα. Επειδή αυτό είναι που χρειάζεται για να είναι ένας ασφαλής και
άφοβος εξερευνητής στο διαδικτυακό κόσμο.

Φάση Εφαρμογής 40 Λεπτά

Χαρτί
Στυλό / μολύβια για κάθε
συμμετέχοντα/-ουσα
Η/Υ
Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Αυτό θα γίνει οι κατευθυντήριες γραμμές της ομάδας για το πώς να μείνετε ασφαλείς
σε κοινωνικά μέσα και Διαδίκτυο.

Μπορείτε να αφήσετε τις οδηγίες στον τοίχο του δωματίου.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Η δραστηριότητα θα είναι η ίδια με την επιλογή πρόσωπο με πρόσωπο εκτός από τη χρήση του
πίνακα.
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Συζητήστε με την ομάδα ποιες είναι οι θετικές και αρνητικές πτυχές του Διαδικτύου. Μπορείτε να τα
επισημάνετε στο flipchart ενώ συζητάτε με τους συμμετέχοντες. 

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητας

Φάση Κριτικής 40 Λεπτά

Δείκτες
Μαρκαδόροι
Flipchart
PowerPoint Παρουσίαση

Εργαλεία

8.4 Λαμβάνω δράση!

Το Διαδίκτυο έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν:

Το Διαδίκτυο φέρνει κάθε είδους πληροφορίες για τους χρήστες του Διαδικτύου, από τοπικά
εστιατόρια έως διεθνή νέα.
Το Διαδίκτυο παρέχει μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των άμεσων
μηνυμάτων.
Χάρη στο Διαδίκτυο, οι άνθρωποι μπορούν να αναλάβουν δράση και να αποφύγουν δυσμενείς
περιστάσεις. Για παράδειγμα, ο τυφώνας, οι καταιγίδες και τα ατυχήματα μπορούν να εντοπιστούν
μέσω του Διαδικτύου. 
Το Διαδίκτυο επέτρεψε την ανταλλαγή ιδεών και υλικού μεταξύ επιστημόνων, καθηγητών
πανεπιστημίων και φοιτητών, εκτός από την παροχή διακομιστών, κέντρων πόρων και διαδικτυακών
εργαλείων για τις ερευνητικές και ερευνητικές τους δραστηριότητες.

Επιπλέον, εκατομμύρια βιβλία, περιοδικά και άλλο υλικό είναι διαθέσιμα μέσω του Διαδικτύου λόγω της
ψηφιοποίησης υλικού δημόσιων τομέων από βιβλιοθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
Αυτή η ενέργεια επιτρέπει στους ανθρώπους να μάθουν όλα τα νέα πράγματα..

Πρέπει να συμπεριλάβετε επίσης το αρνητικό μέρος της χρήσης του. 
Για παράδειγμα: Μερικές φορές, το Διαδίκτυο μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα,

όπως: 
Μπορείτε να βρείτε παράνομο ή ακατάλληλο υλικό στο Διαδίκτυο.
Ορισμένα άτομα τα τελευταία χρόνια έχουν κατεβάσει παράνομα μουσική ή άλλο υλικό που
προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Αυτή η ενέργεια είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μουσική
βιομηχανία και οδήγησε σε πολλές αγωγές.
Ο εθισμός στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα μπορεί να διαταράξει τον τρόπο ζωής και την
επαγγελματική δραστηριότητα ενός ατόμου.
Ορισμένοι εγκληματίες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διάδοση ιών υπολογιστών ή ακόμη και
την υποκλοπή πιστωτικών καρτών ή τραπεζικών στοιχείων για ψευδείς σκοπούς. 

Μετά από αυτήν τη συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό να σημειώσετε όλα τα εθνικά μέσα που έχετε για
προστασία κατά τη χρήση του Διαδικτύου. 
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Εδώ μπορείτε να κάνετε μια μικρή παρουσίαση σχετικά με το πώς να "ΔΡΑΣΕΤΕ ΔΡΑΣΗ" - Εάν κάποιος
σας παρενοχλεί στο διαδίκτυο ή οι αναρτήσεις του απειλούν ή βλάπτουν απέναντί σας, αναφέρετέ τα
στα κοινωνικά μέσα.
Η αναφορά ενδέχεται να μην είναι πάντα μια εγγυημένη προσέγγιση, αλλά είναι ένα καλό πρώτο βήμα
για την αντιμετώπιση επιβλαβούς περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όταν αναφέρονται, ενδέχεται να
καταργηθεί η ανάρτησή τους ή να ανασταλεί / διαγραφεί ο λογαριασμός τους ανάλογα με την
κατάσταση. Η αναφορά δεν θα εμποδίσει το άτομο να επικοινωνήσει ξανά μαζί σας, οπότε φροντίστε να
το αποκλείσετε επίσης. Παραδείγματα για το υλικό που πρέπει να παρουσιάσετε στην ομάδα για τα
διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 1. Αναφορά Λογαριασμών, 2. Facebook, 3. Instagram, 4 Twitter. 
Στο τέλος μπορείτε να μοιραστείτε με τον συμμετέχοντα ότι για παράδειγμα στη Βουλγαρία υπάρχει μια
επίσημη ιστοσελίδα όπου μπορείτε να αναφέρετε εγκλήματα στον κυβερνοχώρο:

Δείτε τον σύνδεσμο:
https://www.cybercrime.bg/bg/cyberbu/

40 Λεπτά

Διαδικτυακή Πλατφόρμα για
συναντήσεις
Καλή Σύνδεση στο Διαδίκτυο

Εργαλεία

Αυτές θα μπορούσαν να είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα περισσότερα παιδιά και εφήβους.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

Φάση Κριτικής

Η δραστηριότητα θα είναι η ίδια με την επιλογή πρόσωπο με πρόσωπο.
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Ο στόχος είναι η μέτρηση της στάσης και η αλλαγή της συμπεριφοράς στην ομάδα-στόχο. Στην αρχή ο
συμμετέχων πρέπει να απαντήσει σε μερικές γενικές ερωτήσεις σχετικά με το τι ξέρει για αυτό το θέμα
και το τέλος πρέπει να γράψει τι έχουν μάθει και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς και μερικές
προτάσεις βελτιώσεων.

Σε αυτήν την τελευταία δραστηριότητα θα αξιολογήσουμε τη μάθηση του εργαστηρίου. Προκειμένου να
εκτιμηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου, η ομάδα συνομηλίκων θα πρέπει να
συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο (προ-ερωτηματολόγιο) πριν από το εργαστήριο και ένα
ερωτηματολόγιο στο τέλος του εργαστηρίου. 

Στυλό
Τυπωμένα ερωτηματολόγια

Εργαλεία

"Δια Ζώσης"
Δραστηριότητα

Φάση Αξιολόγησης 10 Λεπτά

8.5 Από σένα εξαρτάται!

Είναι το Διαδίκτυο ένα ασφαλές μέρος; 
Έχετε μάθει τι είναι η διαδικτυακή παρενόχληση;
Έχετε μάθει τι είναι το έγκλημα στον κυβερνοχώρο;
Έχετε μάθει τι είναι η διαδικτυακή κατάχρηση;
Έχετε μάθει τι είναι η παιδική πορνογραφία;
Έχετε μάθει τι είναι το πορνό εκδίκησης;
Έχετε μάθει τι είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση
των παιδιών;
Έχετε μάθει πώς να παραμένετε ασφαλείς στο
Διαδίκτυο;
Ήταν χρήσιμο το εργαστήριο για εσάς; 
Σας άρεσαν οι δραστηριότητες στο εργαστήριο;
Έχετε προτάσεις για βελτίωση;

Προτεινόμενες ερωτήσεις:

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι δραστηριότητες και το περιεχόμενό τους πρέπει να προετοιμάζονται
ανάλογα με την ηλικία του κοινού!
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Φάση Αξιολόγησης  10 Λεπτά

Η διαδικτυακή έκδοση αυτής της δραστηριότητας θα είναι διαδικτυακά ερωτηματολόγια αξιολόγησης
για κάθε συμμετέχοντα.

"Διαδικτυακή"
Δραστηριότητα

 Διαδικτυακά Ερωτηματολόγια
Tools
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΙς
ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΔΩ.

αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε υπό το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και
Ιθαγένειας (Αριθμός σύμβασης επιχορήγησης: 856696 — ON-OFF — REC-AG-2018/REC-
RDAP-GBV-AG-2018)  ON-OFF Project - https://on-offproject.eu/

Αυτό το έργο έχει άδεια δικαιωμάτων κοινής χρήσης Creative Common
AttributionNonCommercial - ShareAlike 4.0 International license
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CYBER BULLYING IS
BULLYING.

HIDING BEHIND A
SCREEN DOESN'T

MAKE IT LESS
HATEFULL.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.on-offproject.eu
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