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ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ)



2 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ  2000-2006)

ΜΕΤΡΟ 4.1.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ.

«Παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων

σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία»
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ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας συνδέεται µε την πράξη 4.1.1.δ. «Παραγωγή βοη-

θητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκ-

παιδευτική διαδικασία» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

(«Προγράµµατα υποστήριξης της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

για γυναίκες»).

Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).
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ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ

ΓΙΑ ΤΙΣ/ ΤΟΥΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ 

Τι είναι γυναίκα; Σας βεβαιώνω πως δε γνωρίζω. Και ούτε πιστεύω πως γνωρίζετε 

κι εσείς. Δεν πιστεύω πως µπορεί κανείς να µάθει, µέχρις ότου αυτή εκφραστεί σε 

όλες τις τέχνες και σε όλα τα επαγγέλµατα που είναι διαθέσιµα στους ανθρώπους.

(Virginia Woolf, 1931)
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    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Π.Θ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ

  Μαραγκουδάκη Ε. Δεληγιάννη - Κουϊµτζή Β. Καντζάρα Β. Γκασούκα Μ.
    Επ. Καθηγήτρια Καθηγήτρια Λέκτορας Διδάσκουσα
    µε το Π.Δ. 407

   Μαυρογιώργος Γ. Ζιώγου - Καραστεργίου Σ. Παραδείση Μ.
       Καθηγητής Καθηγήτρια Λέκτορας

       Νούτσος Χ. Κογκίδου Δ. Στρατηγάκη Μ.
        Καθηγητής Καθηγήτρια Επ. Καθηγήτρια

     Παλαιολόγου Α. Τρέσσου Ε.
     Επ. Καθηγήτρια Αν. Καθηγήτρια 

         Σιάνου Ε.
    Αν. Καθηγήτρια  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ EΡΓΟΥ
Εξωτερικοί Συνεργάτες/Συνεργάτιδες και Διορισµένοι/Διορισµένες Εκπαιδευτικοί*

µε έδρα τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα

ΤΟ ΥΛΙΚΟ
Το έντυπο υλικό περιλαµβάνει:

ü  Βιβλίο-εγχειρίδιο για τις/τους εκπαιδευτικούς (ασκήσεις ευαισθητοποίησης)

ü  Βιβλίο - εγχειρίδιο για τις/τους νηπιαγωγούς

ü  Βιβλίο - Φύλο και Νέα επαγγέλµατα

ü  Βιβλίο - Δοκίµια

ü  Φυλλάδια συµπληρωµατικά των σχολικών εγχειριδίων

Το ηλεκτρονικό υλικό περιλαµβάνει:

ü  Οπτικοακουστικό / πολυµεσικό υλικό
      2 CD-ROM και 2 DVD - 1 για κάθε ηλικιακή οµάδα  (11-15 χρονών και 15-18 χρονών)
      1 CD-ROM για τους/τις νηπιαγωγούς

ü  Δικτυακό τόπο

* Στην ιστοσελίδα του Έργου αναφέρονται τα ονόµατα των µελών της ερευνητικής οµάδας του Έργου, όπως 
και των Στελεχών του ΥΠΕΠΘ και των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην πιλοτική εφαρµογή του υλικού στα 
σχολεία.
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1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ*

Ανοίγοντας το Πρώτο Μέρος του Εγχειριδίου αυτού θα παρουσιάσουµε τη συζή-

τηση που γίνεται στη σχετική βιβλιογραφία αναφορικά µε την κοινωνικοποίηση των 

νηπίων στο ρόλο του φύλου. Αυτή κρίνεται απαραίτητη γιατί θεµελιώνει και το συνο-

λικό πλαίσιο παρέµβασης που προτείνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία του Νηπια-

γωγείου. Εκείνο που θα µας απασχολήσει κυρίως είναι το πώς τα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας διαµορφώνουν, εσωτερικεύουν και αφοµοιώνουν πρότυπα συµπεριφοράς, 

στάσεων, κανόνων, αξιών ως προς το φύλο, που είναι αποδεκτά στην κοινωνία, όπου 

ζουν και αναπτύσσονται. Η Tibbets (1979) υποστηρίζει ότι η κοινωνικοποίηση ως προς 

το ρόλο του φύλου περιλαµβάνει «τις διαφορετικές διαδικασίες και µέσα που χρησι-

µοποιούνται για να προετοιµάσουν τα αρσενικού και θηλυκού γένους άτοµα για τους 

ρόλους που η κοινωνία ορίζει ως κατάλληλους για το φύλο τους». Η συνειδητοποίηση 

από το παιδί του βιολογικού του φύλου και η αφοµοίωση των χαρακτηριστικών του 

κοινωνικού του φύλου γίνεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι η διαφορετική 

αλληλεπίδραση των µελών της κοινωνίας µε κάθε παιδί ανάλογα µε το αν πρόκειται 

για αγόρι ή για κορίτσι. Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται µε τη σταδιακή ανάπτυξη των 

γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού και την ικανότητα του να µιµείται πρότυπα - πραγ-

µατικά ή συµβολικά - του ίδιου µε αυτό φύλου.

Σήµερα είναι πια ευρύτατα παραδεκτό ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προ-

σωπικότητας και τρόποι συµπεριφοράς των φύλων και κατ’ επέκταση οι διαφορετικοί 

ρόλοι που στο κάθε φύλο αποδίδονται, είναι κοινωνικά και όχι βιολογικά προκα-

θορισµένοι. Με άλλα λόγια οι βιολογικές διαφορές που εντοπίζονται στα δύο φύλα 

δεν επηρεάζουν παρά έµµεσα την ανάπτυξη του ρόλου του φύλου, µέσω των τυπικών 

κοινωνικών αντιδράσεων στις διαφορές αυτές (Cahill S.E., 1983). Είναι πιθανό στις δι-

άφορες κοινωνίες να τροποποιούνται κάπως οι παραδοσιακοί ρόλοι που αποδίδονται 

στους άνδρες και στις γυναίκες, ανάλογα µε την κουλτούρα και τα κοινωνικά στερεό-

τυπα της κάθε κοινωνίας.

* Η ενότητα αυτή βασίζεται εν πολλοίς στη σχετική ενότητα (Κεφάλαιο Δεύτερο, «Κοινωνικοποίηση ως 
προς το ρόλο του φύλου κατά την προσχολική ηλικία») του βιβλίου της Μαραγκουδάκη, Ε. (2005), 
(Δ΄ έκδοση), Εκπαίδευση και Διάκριση των φύλων. Παιδικά αναγνώσµατα στο νηπιαγωγείο, Οδυσσέας, 
Αθήνα, σελ. 84-102.
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1.2. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Σχετικά µε τη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου, για το πώς 

δηλαδή τα παιδιά φτάνουν να συνειδητοποιήσουν το φύλο τους, να ενστερνιστούν, να 

αναπτύξουν και να αποδεχτούν ό,τι και όσα θεωρούνται τυπικά και κοινωνικά απο-

δεκτά για το φύλο τους, έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες, τις σηµαντικότερες των 

οποίων θα παρουσιάσουµε συνοπτικά αµέσως παρακάτω.

Η ψυχαναλυτική θεωρία µε ιδρυτή της τον Freud (1856-1937) δεν ασχολήθηκε άµε-

σα µε τις διαδικασίες κοινωνικοποίησης των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου. Ο 

Freud κυρίως ασχολήθηκε µε τα στάδια ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού. Στις 

διάφορες εργασίες του φαίνεται να υποστηρίζει ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας και οι διαφορετικοί ρόλοι των φύλων είναι συνέπεια της διαφορετι-

κής ανατοµικής κατασκευής των γεννητικών οργάνων των φύλων, που διαπιστώνεται 

τόσο από τα αγόρια όσο και από τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του φαλλικού σταδίου 

και της ασυνείδητης ερωτικής επιθυµίας, που αισθάνονται τα παιδιά για το γονέα του 

αντίθετου φύλου. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού τα αγόρια αισθάνονται έντονο 

το φόβο ευνουχισµού ως τιµωρία για την ασυνείδητη ερωτική τους επιθυµία προς τη 

µητέρα, ενώ τα κορίτσια διαπιστώνουν την ανατοµική έλλειψη του πέους και αισθάνο-

νται φθόνο προς τον πατέρα και επιθετικότητα προς τη µητέρα, που τους «στέρησε» 

το πέος. Τα δύο αυτά διαφορετικά συναισθήµατα που τα παιδιά βιώνουν στο πλαίσιο 

της πυρηνικής οικογένειας είναι κατά την ψυχαναλυτική θεωρία η κύρια αιτία για τη 

διαµόρφωση και εκδήλωση διαφορετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας. 

Η αυτοπεποίθηση, η λογική και γενικά όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσωπι-

κότητας του αντρικού φύλου θεωρούνται συνέπεια του ότι τα άτοµα αρσενικού γένους 

βίωσαν έντονα κατά το στάδιο αυτό το φόβο ευνουχισµού και του ότι κατάφεραν να 

αποφύγουν τη συγκεκριµένη τιµωρία και να διασώσουν το πολύτιµο για αυτά γεννητι-

κό τους όργανο. Από την άλλη, η παθητικότητα, ο ναρκισσισµός, η εξάρτηση και γενικά 

όλα τα χαρακτηριστικά που αναπτύσσουν τα κορίτσια καθώς και η τάση τους να παί-

ζουν µε κούκλες και να αποκτήσουν παιδιά – κυρίως αρσενικού φύλου – θεωρούνται 

από τον Freud ως µια προσπάθεια των κοριτσιών να αντισταθµίσουν το φθόνο που 

βιώνουν για το πέος.

Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η ψυχαναλυτική θεωρία υποστηρίζει ότι οι διαφορε-

τικοί ρόλοι και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των δύο φύλων οφείλονται στις 

βιολογικές διαφορές τους και στους διαφορετικούς τρόπους και µέσα τα όποια αγό-
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ρια και κορίτσια ηλικίας 4 έως 6 περίπου ετών χρησιµοποιούν για να αντιµετωπίσουν 

το λεγόµενο Οιδιπόδειο σύµπλεγµα. Η θεωρία του Freud, δέχτηκε αυστηρή κριτική 

(Eisenstein, 1984, Williams, 1987) και χαρακτηρίστηκε ακόµα και ως άκρως ανδροκε-

ντρική, ως απλουστευτική και περιοριστική.

Μια διαφορετική θεωρία µέσω της οποίας προσεγγίζεται το θέµα της κοινωνικο-

ποίησης ως προς το ρόλο του φύλου είναι η θεωρία της κοινωνικής µάθησης. Ειδικά 

σε σχέση µε τις διαδικασίες διαµόρφωσης και εσωτερίκευσης των χαρακτηριστικών, 

που θεωρούνται αναµενόµενα για κάθε φύλο, ο Mischel (1966, 1973) ήταν αυτός που 

στηρίχθηκε στη θεωρία του Bandura για την κοινωνική µάθηση και την επέκτεινε και 

στις διαδικασίες διαµόρφωσης της ταυτότητας φύλου. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα άτοµα από πολύ πρώιµη ηλικία µαθαίνουν και εσω-

τερικεύουν τους αναµενόµενους για κάθε φύλο ρόλους και τρόπους συµπεριφοράς. 

Η εκµάθηση των ρόλων αυτών γίνεται µε τους ίδιους ακριβώς µηχανισµούς µέσω των 

οποίων, σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης, µαθαίνεται και κάθε είδους 

κοινωνική συµπεριφορά. Οι µηχανισµοί αυτοί είναι η παρατήρηση, η µίµηση, η αµοιβή 

ή η τιµωρία και η γενίκευση. Κατά τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης τα παιδιά από 

τις πρώτες στιγµές της ζωής τους έρχονται σε επαφή µε πρότυπα, είτε πραγµατικά είτε 

συµβολικά, των οποίων τη συµπεριφορά καλούνται να µιµηθούν. Τα παιδιά, δηλαδή, 

αρχικά παρατηρούν τη συµπεριφορά των ατόµων, που απαρτίζουν το άµεσο κοινωνικό 

περιβάλλον τους π.χ των γονιών τους. Στη συνέχεια µιµούνται τις συµπεριφορές που 

έχουν παρατηρήσει και ανάλογα µε την αντίδραση των άλλων, την επιδοκιµασία ή την 

αποδοκιµασία τους ή αλλιώς ανάλογα µε την αµοιβή ή την τιµωρία που άµεσα ή έµ-

µεσα εισπράττουν, γενικεύουν αυτή τη συµπεριφορά, δηλαδή την υιοθετούν ή όχι. Για 

παράδειγµα, τα αγόρια είναι πιθανό να παρατηρούν στα πλαίσια των παραδοσιακών 

ρόλων που οι γονείς διαδραµατίζουν στο σπίτι τη µητέρα τους να µαγειρεύει. Θέλοντας 

να µιµηθούν τη συγκεκριµένη συµπεριφορά είναι πιθανό να αρχίζουν να παίζουν µε 

κατσαρόλες και µε κουτάλια. Οι γονείς ερχόµενοι αντιµέτωποι µε µια τέτοια συµπερι-

φορά συνήθως την αποδοκιµάζουν λέγοντας ότι “τα αγοράκια δεν παίζουν µε κατσα-

ρόλες!”. Το παιδί εισπράττει την αποδοκιµασία των γονιών του και συνειδητοποιεί ότι 

η ενασχόληση µε δουλειές του σπιτιού είναι καθαρά γυναικεία υπόθεση, γενικεύοντας 

τη συµπεριφορά του. Και η θεωρία της κοινωνικής µάθησης έχει δεχθεί σκληρή κρι-

τική κυρίως στο ότι δίνει έµφαση σε εξωτερικούς παράγοντες και επιδράσεις και στο 

ότι αγνοεί τη συµβολή του ίδιου του παιδιού στη διαδικασία κοινωνικοποίησής του ως 

προς το ρόλο του φύλου (Weitz, 1977, Lewis, Weinraub, 1979).
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Μια άλλη θεωρία, που έχει προταθεί σχετικά µε τη διαδικασία απόκτησης ταυτότη-

τας φύλου, είναι η αναπτυξιακή γνωστική θεωρία µε κύριο εκφραστή της τον Köhlberg. 

Ο Köhlberg στηρίχθηκε στη θεωρία του Piaget για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού 

και υποστήριξε ότι η απόκτηση ταυτότητας φύλου σχετίζεται µε την ανάπτυξη των γνω-

στικών του ικανοτήτων (Maccoby, 1966). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα παιδιά, αγόρια 

και κορίτσια, όταν οι γνωστικές τους ικανότητες τους το επιτρέψουν, συνειδητοποιούν 

ότι ο κόσµος αποτελείται από δύο ειδών “όντα”, τους άνδρες και τις γυναίκες. Ταυ-

τόχρονα συνειδητοποιούν ότι τα “όντα” αυτά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

γενικά φέρονται και λειτουργούν διαφορετικά. Στη συνέχεια τα παιδιά συνειδητοποι-

ούν ότι και τα ίδια ανήκουν σε µια από τις δύο αυτές κατηγορίες, είναι δηλαδή αγόρια 

ή κορίτσια και υιοθετούν συµπεριφορές που τα οµόφυλα προς αυτά πρότυπά τους 

έχουν διαδραµατίσει. Τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ύπαρξη αγοριών/

κοριτσιών, ανδρών/γυναικών και εντάσσουν τους/τις ενήλικες, τα άλλα παιδιά αλλά και 

τον εαυτό τους σε µια από τις δύο αυτές κατηγορίες γύρω στην ηλικία των 2,5-3 ετών. 

Κατά την ηλικία αυτή, ωστόσο, δεν είναι ακόµη σε θέση να συνειδητοποιήσουν ακριβώς 

τους λόγους για τους οποίους γίνεται η κατηγοριοποίηση αυτή και αποδίδουν τη δια-

φοροποίηση των φύλων σε εξωτερικά κυρίως χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πιθανό 

να µεταβάλλονται - όπως το ντύσιµο, τα µαλλιά, το αν φοράνε κοσµήµατα ή όχι κ.ά. Με 

άλλα λόγια τα παιδιά στην ηλικία αυτή και ως περίπου τα 6 ή 7 τους χρόνια δεν έχουν 

αποκτήσει την έννοια της σταθερότητας του φύλου. Δεν µπορούν, δηλαδή, να συνειδη-

τοποιήσουν ότι ο µπαµπάς τους θα παραµείνει άνδρας ακόµη και αν αποκτήσει µακριά 

µαλλιά και ότι εκείνο που τον ξεχωρίζει από τη µητέρα τους είναι βιολογικό - ανατοµικό 

και δε στηρίζεται στην εξωτερική τους εµφάνιση ή στις δραστηριότητές τους. 

Μια άλλη θεωρία που προτάθηκε προκειµένου να περιγραφεί η διαδικασία κοι-

νωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύλου είναι η θεωρία της συµβολικής αλληλεπί-

δρασης, κύριος εκφραστής της οποίας υπήρξε ο G.H Mead (1863-1934). Για τον Mead 

(1934) κύριο ρόλο στη διαδικασία απόκτησης ταυτότητας διαδραµατίζει η επικοινωνία 

και η αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα της ίδιας κοινωνίας. Η αλληλεπίδραση 

αυτή γίνεται µέσω σηµαντικών συστηµάτων συµβόλων. Τα άτοµα, δηλαδή, σύµφωνα 

µε τη θεωρία του Mead, στην καθηµερινή τους επαφή και επικοινωνία χρησιµοποιούν 

µια σειρά από σύµβολα ή αλλιώς έναν κώδικα, ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός και 

κατανοητός. Ο κώδικας αυτός αποτελείται από σύµβολα, όπως είναι οι χειρονοµίες, 

η µιµική, οι εκφράσεις του προσώπου και κυρίως η γλώσσα, η οποία αποτελεί και τον 

τελειότερο κώδικα επικοινωνίας.
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Πέρα από την έννοια των συµβόλων η θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης 

ασχολήθηκε και µε την έννοια «πράγµατα» αναφερόµενη σε καθετί που µπορεί να 

αντιληφθεί ένα άτοµο από αντικείµενα ως ιδέες ή άλλα άτοµα (Muhlbaumer, 1985). 

Οι άνθρωποι είναι δυνατόν να αντιδρούν προς τα «πράγµατα» ανάλογα µε τη «ση-

µασία» που έχουν τα πρώτα για αυτούς και οι αντιδράσεις τους είναι αυτές που στην 

ουσία νοηµατοδοτούν και τη σηµασία των πραγµάτων. Κατά τη θεωρία της συµβολικής 

αλληλεπίδρασης το παιδί αποκτά την ταυτότητα του φύλου του µε τον ίδιο τρόπο που 

συνειδητοποιεί και τη σηµασία όλων των υπόλοιπων πραγµάτων, µέσω δηλαδή των 

αντιδράσεων των άλλων. Το παιδί, αγόρι ή κορίτσι, παρατηρεί τις αντιδράσεις «των 

άλλων» και µέσω αυτών προσδιορίζει και το ίδιο τον εαυτό του και διαµορφώνει την 

εικόνα του εαυτού αλλά και την ταυτότητα του. Η λέξη «άλλος» έχει διττή σηµασία 

σύµφωνα µε τη θεωρία στην οποία αναφερόµαστε. Από τη µια είναι οι «σηµαντικοί 

άλλοι» και από την άλλη ο «γενικευµένος άλλος». Ο «γενικευµένος άλλος» στην ουσία 

είναι το σύνολο της κοινωνίας µέσα στην οποία ζούµε, οι κανόνες, οι αντιλήψεις και 

γενικά η κουλτούρα των ατόµων που την απαρτίζουν. Οι «σηµαντικοί άλλοι» αντίθετα, 

είναι τα άτοµα των οποίων η γνώµη και οι αντιλήψεις έχουν ιδιαίτερη σηµασία για µας 

και µας επηρεάζουν σε κάθε µας πράξη ή απόφαση. Κατά τα πρώιµα στάδια της ζωής 

του ατόµου οι «σηµαντικοί» γι’ αυτό άλλοι είναι τα µέλη της πυρηνικής κυρίως οικο-

γένειας του, οι γονείς και τα αδέλφια του. Ανάλογα µε τα στερεότυπα και τις απόψεις 

που επικρατούν σε κάθε κοινωνία οι αντιδράσεις των σηµαντικών για το παιδί άλλων 

στις συµπεριφορές του, τροποποιούνται ανάλογα µε το φύλο. Με αυτόν τον τρόπο η 

αρχική εικόνα που τα παιδιά αποκτούν για τον εαυτό τους σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό 

µε το φύλο τους, το οποίο ουσιαστικά επηρεάζει και τις αντιδράσεις των άλλων.

Σηµαντική για τη διαδικασία απόκτησης ταυτότητας είναι η χρήση λεκτικών συµ-

βόλων–ετικετών–που οι «σηµαντικοί άλλοι» χρησιµοποιούν για να δηλώσουν στο 

παιδί το φύλο του και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του. Έτσι το παιδί γύρω στην 

ηλικία των 2 ή 2,5 ετών είναι σε θέση να αποδίδει στον εαυτό του και στα άλλα άτο-

µα γύρω του µια φυλετική ετικέτα ανάλογα µε το αν είναι αγόρι ή κορίτσι, άνδρας 

ή γυναίκα και να σχετίζει την ετικέτα αυτή µε ανάλογους τρόπους συµπεριφοράς. 

Απαραίτητη, µε άλλα λόγια, προϋπόθεση προκειµένου το παιδί να αποκτήσει ταυ-

τότητα φύλου είναι η απόκτηση της ικανότητας να αποδίδει µια φυλετική ταυτότητα 

στα άτοµα γύρω του ανάλογα µε το αν εντάσσονται στην κατηγορία «άνδρας» ή 

«γυναίκα».

Το παιδί γύρω στην ηλικία των 2 ή 2,5 ετών έχει αρχίσει να διαµορφώνει µια υπο-
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τυπώδη φυλετική ταυτότητα, η οποία ωστόσο δεν έχει αποκτήσει σταθερότητα. Είναι, 

δηλαδή, συνήθως ικανό να διακρίνει αν κάποιο άτοµο είναι άνδρας ή γυναίκα, αλλά ως 

κριτήριο για την κατηγοριοποίηση αυτή τις περισσότερες φορές χρησιµοποιεί εξωτερι-

κά χαρακτηριστικά (π.χ µακριά µαλλιά ) και όχι ανατοµικά στοιχεία. Παρ’ όλα αυτά, 

το παιδί είναι σε θέση να συνειδητοποιήσει τη σηµασία που αποδίδεται στην ταυτότητα 

του φύλου του µια και αυτή είναι που θα προσδιορίσει τη θέση του στον κοινωνικό του 

περίγυρο. Για το λόγο αυτό το παιδί, χωρίς βέβαια να συνειδητοποιεί ακριβώς το γιατί, 

αξιολογεί θετικά τη φυλετική του ταυτότητα και προσπαθεί να την εδραιώσει και να 

την επικυρώσει µέσω της επικοινωνίας του µε τα άλλα άτοµα. Σύµφωνα µε τη θεωρία 

αυτή, το παιδί οδηγείται στην απόκτηση της ταυτότητας του φύλου του µέσω της µίµη-

σης οµόφυλων προς αυτό µοντέλων – προτύπων. Η µίµηση των µοντέλων αυτών επι-

φέρει θετικές αντιδράσεις για το παιδί, γεγονός που συνακόλουθα ενισχύει τη µίµηση 

αυτή και το οδηγεί στο να οικειοποιηθεί συµπεριφορές «αρµόζουσες» προς το φύλο 

του, προκειµένου να εξασφαλίσει την επιδοκιµασία και την αποδοχή των άλλων.

Όπως είναι φανερό όλες οι θεωρίες για την απόκτηση της ταυτότητας του φύλου 

που παρουσιάστηκαν δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη µίµηση ζωντανών ή συµβολικών 

προτύπων, που το παιδί συναντά στο περιβάλλον του, αρχικά στο οικογενειακό και στη 

συνέχεια στο ευρύτερα κοινωνικό. Αναφορικά µε την ηλικιακή οµάδα που εδώ µελετά-

µε, παιδιά δηλαδή ηλικίας 3 έως 6 ετών, η κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του φύλου 

τους πραγµατοποιείται από δύο κυρίως φορείς κοινωνικοποίησης, από την οικογένεια 

και από το νηπιαγωγείο.

Όσον αφορά την οικογένεια, οι διαδικασίες κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο 

του φύλου, αρχίζουν από τη γέννηση κιόλας του παιδιού. Με τη γέννηση του παιδιού 

η διαδικασία απόκτησης ταυτότητας του φύλου στα πλαίσια της οικογένειας γίνεται 

µε δύο κυρίως τρόπους (Maccoby, Jacklin, 1974). Ένας τρόπος είναι η ίδια η συµπερι-

φορά των γονιών µέσα στα οικογενειακά πλαίσια και ο καταµερισµός των εργασιών 

στο σπίτι ανάλογα µε τους παραδοσιακούς ως προς το φύλο τους ρόλους. Ο δεύτερος 

τρόπος σχετίζεται µε τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς τους, των απαιτήσεων και 

γενικά της αλληλεπίδρασής τους µε τα παιδιά τους ανάλογα µε το αν είναι αγόρια ή 

κορίτσια.

Θα παρακάµψουµε τη µεγάλη συζήτηση που έχει προκληθεί για τη συµβολή της οι-

κογένειας στην κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του φύλου και θα εστιάσουµε στην 

ανάλυση που έχει ως επίκεντρο το νηπιαγωγείο.
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1.3. ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα παιδιά µέσα από την οικογένειά τους, που αποτελεί έναν κυρίαρχο φορέα κοι-

νωνικοποίησης, αποκτούν την ταυτότητα του φύλου τους και φτάνουν στις τάξεις του 

νηπιαγωγείου έχοντας ήδη εγχαράξει στη συνείδησή τους ορισµένες στερεότυπες αντι-

λήψεις αναφορικά µε τους διαφορετικούς ρόλους και συµπεριφορές των δύο φύλων. 

Aπό την ηλικία των 2-2,5 ετών, όπως προαναφέρθηκε, έχουν ήδη αρχίσει να δια-

µορφώνουν µια αντίληψη σχετικά µε το φύλο τους και το φύλο των άλλων γύρω τους 

(Thomson, 1975). Η αντίληψη αυτή γίνεται λίγο πιο ξεκάθαρη γύρω στην ηλικία των 3 

ετών, κατά την οποία είναι πια σε θέση όχι µόνο κατηγοριοποιούν τα άτοµα µε βάση 

το φύλο τους αλλά και να αποδίδουν συγκεκριµένα αντικείµενα και δραστηριότητες σε 

άνδρες ή σε γυναίκες. Μέσα από τις καθηµερινές τους εµπειρίες τα παιδιά µπορούν 

να θεωρήσουν ως «γυναικεία» αντικείµενα ή δραστηριότητες π.χ ένα κραγιόν, µια 

φούστα, το πλύσιµο των πιάτων, το µαγείρεµα, ενώ ως «ανδρικά» ένα κουστούµι, µια 

γραβάτα, ένα κατσαβίδι κ.ά, αλλά και να διακρίνουν τα κατεξοχήν «γυναικεία» από 

τα κατεξοχήν «ανδρικά» επαγγέλµατα, π.χ. αεροσυνοδός–γυναίκα, πιλότος–άνδρας. 

Ως την ηλικία αυτή τα παιδιά χρησιµοποιούν ως κριτήριο για την κατηγοριοποίηση 

ανδρών και γυναικών µε βάση το φύλο τους εξωτερικά κυρίως χαρακτηριστικά και 

όχι βιολογικά – ανατοµικά δεδοµένα. Δεν έχουν αποκτήσει, θα λέγαµε, την έννοια της 

σταθερότητας του φύλου, η οποία είναι καθοριστική για την κοινωνικοποίησή τους 

ως προς το φύλο και η οποία σύµφωνα µε τη θεωρία του Mead, αποκτάται γύρω στην 

ηλικία των 7 ετών. Νεότερες, ωστόσο, µελέτες υποστηρίζουν ότι η απόκτηση της έν-

νοιας της σταθερότητας του φύλου σχετίζεται µε τη γενικότερη νοητική ανάπτυξη του 

παιδιού και χρονολογικά εντάσσεται στην ηλικία των 4 έως 6 ετών (Markus, Overton, 

1978, Gouze, Nadelman, 1980).

Σε σχέση µε τον εαυτό τους έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά ήδη από τα 3 τους χρόνια 

προτιµούν να παίζουν µε παιδιά ίδιου µε αυτά φύλου (Hartup, 1970), παίζουν µε παι-

χνίδια τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους (Blakemore, La Rue, Dlejnik, 

1979), αξιολογούν θετικότερα ότι αποδίδεται στο φύλο τους (Brown, 1956) και γενικά 

θα υποστηρίζαµε ότι έχουν την τάση να παρατηρούν και να µιµούνται τους τρόπους 

συµπεριφοράς και τις αντιδράσεις οµόφυλων προς αυτά µοντέλων (Markus, Overton, 
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1978). Επίσης, κατά την ηλικία αυτή τα παιδιά έχουν ήδη εσωτερικεύσει έναν µεγάλο 

αριθµό κοινωνικών αντιλήψεων και προσδοκιών σχετικών µε το φύλο τους, από τις 

οποίες είναι δύσκολο να απαλλαγούν (Hampson, Hampson, 1965).

Όσον αφορά στην υιοθέτηση των στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά µε 

τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των δύο φύλων από παιδιά προ-

σχολικής ηλικίας, έχουν γίνει δύο σηµαντικές παρατηρήσεις. Αρχικά έχει διαπιστωθεί 

ότι τα αγόρια φέρουν περισσότερες σεξιστικές αντιλήψεις σε σχέση µε τα κορίτσια 

κατά την προσχολική ηλικία και ότι σε όλες τις ηλικίες προτιµούν να ακολουθούν πιστά 

µόνο ό,τι και όσα θεωρούν ότι αρµόζουν και είναι αποδεκτά για το φύλο τους (Brown, 

1956, Minuchin, 1965). Μια τέτοια διαπίστωση θα µπορούσε να δικαιολογηθεί αν λά-

βουµε υπόψη µας τον αυστηρότερο τρόπο µε τον οποίο οι γονείς αντιδρούν και απο-

δοκιµάζουν τα αγόρια, όταν υιοθετούν συµπεριφορές που προσιδιάζουν στο γυναικείο 

φύλο, είτε γιατί φοβούνται και προσπαθούν να αποτρέψουν µια πιθανή µελλοντική 

οµοφυλοφιλία (Maccoby, Jacklin, 1974), είτε γιατί, καθώς ο ρόλος του ανδρικού φύλου 

έχει περισσότερα προνόµια και κοινωνικό κύρος απ’ ότι αυτός του γυναικείου, αξιολο-

γείται θετικότερα τόσο από τους γονείς όσο και από τα παιδιά (Feinman, 1981).

Μια δεύτερη διαπίστωση σχετικά µε τις στερεότυπες αντιλήψεις που τα παιδιά υιο-

θετούν για τους ρόλους των δύο φύλων είναι ότι αυτές σχετίζονται µε το κοινωνικοοικο-

νοµικό επίπεδό τους. Συγκεκριµένα, έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά, που προέρχονται 

από τα κατώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα έχουν περισσότερο στερεότυπες και 

παραδοσιακές αντιλήψεις για τα φύλα σε σχέση µε τα παιδιά, που προέρχονται από τα 

µεσαία και ανώτερα κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα και ότι γενικά οι δραστηριότητες 

και οι τρόποι συµπεριφοράς τους συµφωνούν προς τα παραδοσιακά στερεότυπα των 

φύλων (Rabban, 1950, Minuchin, 1965). 

Γενικά, λοιπόν, θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι τα παιδιά φτάνοντας στο 

νηπιαγωγείο έχουν ήδη γνωρίσει τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα. Γνωρίζουν το 

φύλο τους και το φύλο των άλλων γύρω τους και ταυτόχρονα είναι σε θέση να κατηγο-

ριοποιούν τις δραστηριότητες, τα επαγγέλµατα και τα αντικείµενα που στερεότυπα θε-

ωρούνται ότι χρησιµοποιούνται από άνδρες ή από γυναίκες. Ωστόσο, η ηλικία φοίτησης 

στο νηπιαγωγείο αποτελεί µια αποφασιστικής σηµασίας περίοδο, καθώς στην ηλικία 

των 3.5 έως 5.5 ετών τα παιδιά οριοθετούν πλήρως το ρόλο του φύλου τους. Γι’ αυτό το 
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λόγο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίηση σε θέµατα ισότητας των δύο 

φύλων, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας συµβιβάζονται εύκολα στις απαιτήσεις της/

του νηπιαγωγού, έχουν ιδιαίτερη ανάγκη της αποδοχής της/του και ταυτόχρονα έχουν 

την τάση να συµµορφώνονται µε οτιδήποτε τους λέγεται για το φύλο τους, αλλά και να 

µιµούνται τρόπους συµπεριφοράς και αντιδράσεις οµόφυλων προς αυτά µοντέλων.

Στο σηµείο αυτό θα ήταν σηµαντικό να αναφερθούµε σε ορισµένους τρόπους, 

πρακτικές και διαδικασίες που υλοποιούνται στο νηπιαγωγείο και χρησιµοποιούν οι 

νηπιαγωγοί, συνειδητά ή ασυνείδητα, για την κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς 

το φύλο τους. 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί ένα θεσµό και είναι υπεύθυνο για την αγωγή και εκπαί-

δευση παιδιών προσχολικής ηλικίας και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών, 

λεκτικών και γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού, περισσότερο συστηµατικά και ορ-

γανωµένα από ότι αυτό παρέχεται στην οικογένεια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει 

διαπιστωθεί ότι και οι νηπιαγωγοί, όπως άλλωστε και τα µέλη της οικογένειας του 

παιδιού, αλλά και του άµεσου κοινωνικού του περιβάλλοντος, αλληλεπιδρούν δια-

φορετικά µε τα παιδιά και έχουν διαφορετικές προσδοκίες από αυτά ανάλογα µε το 

φύλο τους (Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977, Hartley, 1980, Witcher, 1984). Συγκεκριµένα, αν 

ζητηθεί από το διδακτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων να περιγράψει τα παιδιά της 

τάξης του, θα διαπιστώσουµε ότι γενικά υπάρχει η τάση τα αγόρια να περιγράφονται 

ως άτακτα, ανυπάκουα, επιθετικά, ενώ τα κορίτσια ως υπάκουα, φρόνιµα, ευγενικά, 

ευαίσθητα και δειλά. Είναι χαρακτηριστική η ευκολία και η ετοιµότητα µε την οποία 

οι νηπιαγωγοί αποδίδουν στα παιδιά αυτές τις ιδιότητες, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

αναφέρονται κυρίως σε διαφορές των φύλων και όχι σε ατοµικές διαφορές. 

Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι τα παιδιά, λόγω της διαφορετικής κοινωνι-

κοποίησής τους από την οικογένειά τους µε βάση το φύλο τους, είναι πιθανό να εκδη-

λώνουν στερεότυπες συµπεριφορές και χαρακτηριστικά προσωπικότητας ανάλογα µε 

το φύλο τους. Εκείνο, ωστόσο, που υποστηρίζεται είναι ότι οι νηπιαγωγοί αρκούνται 

στο να εντοπίζουν αυτές τις διαφοροποιήσεις και δεν παρεµβαίνουν προκειµένου 

να τις αµβλύνουν ή και να τις εξαλείψουν. Αντιθέτως µάλιστα, συνεχίζοντας και οι 

ίδιες/οι να έχουν διαφορετικό τρόπο συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης µε τα παιδι-

ά ανάλογα µε το αν είναι αγόρια ή κορίτσια, τις σταθεροποιούν και τις διαιωνίζουν. 
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Για παράδειγµα, έχει διαπιστωθεί (Serbin, O’Leary, Kent, Tonich, 1973, Cherry, 1975) 

ότι οι νηπιαγωγοί επαινούν συχνά τα κορίτσια για την υπακοή τους και χρησιµοποιούν 

τη συµπεριφορά τους ως παράδειγµα προς µίµηση για τα αγόρια ενώ από την άλλη, 

επειδή θεωρούν τα αγόρια πιο επιθετικά, τα προσέχουν περισσότερο, αλληλεπιδρούν 

συχνότερα µαζί τους και γενικά έχουν την τάση να τα τιµωρούν συχνότερα και σκληρό-

τερα από τα κορίτσια. Φαίνεται όµως, ότι η διαφορετική αυτή αντιµετώπιση συντελεί 

στη διαιώνιση αυτής της συµπεριφοράς, δηλαδή, τα αγόρια να εξακολουθούν να είναι 

επιθετικά και ανυπάκουα και τα κορίτσια υπάκουα και συνεργάσιµα.

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι οι νηπιαγωγοί έχουν την τάση να προσέχουν τα αγόρια 

περισσότερο, ακόµη και όταν βρίσκονται µακριά τους, ενώ τα κορίτσια τα προσέχουν 

µόνο όταν τις/ τους πλησιάζουν, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία των 

αγοριών και την προσκόλληση των κοριτσιών (Serbin. et al 1973). Από την άλλη, φαίνε-

ται ότι οι νηπιαγωγοί, όταν τα κορίτσια ζητούν τη βοήθειά τους σε κάποια δραστηριό-

τητα, αντί να τους δώσουν οδηγίες ολοκληρώνουν οι ίδιες ή οι ίδιοι τη δραστηριότητα, 

ενώ στα αγόρια φαίνεται ότι δίνουν 8 φορές περισσότερες οδηγίες από ότι στα κορί-

τσια (Serbin. et al 1973). 

Μια άλλη τάση που παρατηρείται στο νηπιαγωγείο είναι ότι τόσο το διδακτικό προ-

σωπικό όσο και η οµάδα των συνοµηλίκων ενισχύει τα παιδιά να παίζουν µε παιχνίδια, 

που θεωρούνται τυπικά και αρµόζουν µε το φύλο τους. Έτσι και µέσα στις τάξεις του 

νηπιαγωγείου παρατηρείται τις περισσότερες φορές τα αγόρια να παίζουν παιχνίδια 

κινητικά, παιχνίδια περιπέτειας και καταστροφών, ενώ τα κορίτσια να παίζουν συχνά 

µε κούκλες και µικρογραφίες ειδών οικιακή χρήσης (Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977). 

Μια επιπλέον πρακτική που οι νηπιαγωγοί υιοθετούν στα πλαίσια των παιδαγωγι-

κών πρακτικών τους στο νηπιαγωγείο είναι ο διαχωρισµός των παιδιών σε οµάδες µε 

συχνότερο κριτήριο το φύλο τους (Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977). Συγκεκριµένα διαπιστώ-

θηκε ότι οι νηπιαγωγοί βάζουν τα παιδιά να συναγωνίζονται σε θέµατα πειθαρχίας και 

τάξης, αλλά και σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια και συχνά αποδίδουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία στο φύλο και όχι στα ίδια τα παιδιά. Είναι, για παράδειγµα, 

δυνατό σε µια δραστηριότητα να πουν « Μπράβο, κέρδισαν τα αγόρια γιατί είναι πιο 

γρήγορα!». Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται στα παιδιά και των δύο φύλων ο ανταγωνι-

σµός, αλλά και παγιώνονται οι στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε τις διαφορές στις 

δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Έχει επίσης, παρατηρηθεί ότι οι νηπια-
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γωγοί συχνά αναθέτουν στα παιδιά δραστηριότητες, που προσιδιάζουν στους µελλο-

ντικούς τους ρόλους. Για παράδειγµα, ζητούν συχνά από τα κορίτσια να µαζέψουν τα 

παιχνίδια ή να τακτοποιήσουν την αίθουσα, κάτι που σπάνια ζητούν από τα αγόρια. 

Επιπρόσθετα, είναι πιθανότερο οι νηπιαγωγοί να επαινέσουν ένα κορίτσι για τα 

ρούχα ή την προσεγµένη εξωτερική εµφάνιση, από ό,τι ένα αγόρι (Delamont, 1980). 

Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούν και ενισχύουν στα κορίτσια την ωραιοπάθεια και τη 

συνεχή ενασχόληση µε την εξωτερική τους εµφάνιση. Έτσι, ενώ οι νηπιαγωγοί φαίνε-

ται να ενισχύουν στα κορίτσια τη φιλαρέσκεια, στα αγόρια ενισχύουν τη σκληρότητα 

και τον έλεγχο της ευσυγκινησίας. Φαίνεται, δηλαδή, να επαινούν τα αγόρια για το 

θάρρος τους και την ικανότητά τους να προστατεύουν µόνα τους τον εαυτό τους από 

τους άλλους, ενώ πολλές φορές τα αποθαρρύνουν από το να κλαίνε, χρησιµοποιώντας 

εκφράσεις όπως «Οι άνδρες δεν κλαίνε!».

Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα υποστηρίζαµε ότι το νηπιαγωγεί-

ο αποτελεί ένα θεσµό στον οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα παγιώνονται και διαιωνίζο-

νται οι στερεότυπες και παραδοσιακές ως προς τα φύλα αντιλήψεις. Τόσο η οικογένεια 

όσο και το νηπιαγωγείο χρησιµοποιούν ανάλογους µηχανισµούς και πρακτικές για την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το φύλο τους. Οι κυρίαρχες αντιλήψεις και 

πρακτικές για τα δύο φύλα προσφέρονται για ανίχνευση, καταγραφή και συστηµατική 

εκπαιδευτική παρέµβαση µε σκοπό την αποδόµησή τους και την πρόταση για ισότιµη 

µεταχείριση των δύο φύλων στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Το υλικό και οι προτά-

σεις που ακολουθούν µπορούν να συµβάλουν σε αυτή την υπόθεση.

Εκφράζοντας συναισθήµατα
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1.4. ΟΤΑΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑ

 Η σπουδαιότητα της ανάγνωσης βιβλίων στη γλωσσική, γνωστική και κοινωνική 

ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στην αισθητική τους καλλιέργεια και γενι-

κότερα στην αγωγή και κοινωνικοποίησή τους είναι µεγάλη. Το διδακτικό προσωπικό 

είναι ελεύθερο να επιλέγει ποια βιβλία θα χρησιµοποιεί µε βάση από τη µια µεριά την 

επιστηµονική του κατάρτιση αναφορικά µε τις γενικές αρχές νοητικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης των παιδιών, τις ικανότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και από 

την άλλη την προσωπική του ενηµέρωση, γνώµη και αξιολόγηση των βιβλίων για παι-

διά προσχολικής ηλικίας. 

 Αυτό που ιδιαίτερα µας ενδιαφέρει εδώ είναι η σηµασία και η συµβολή τους στην 

κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το ρόλο των φύλων. Σεξιστικά θεωρούνται τα 

βιβλία στα οποία εγγράφεται διάκριση των φύλων ως προς τους ρόλους, τα επαγγέλ-

µατα, κτλ. κατά τα παραδοσιακά στερεότυπα. Μη σεξιστικά θεωρούνται τα βιβλία στα 

οποία οι ρόλοι, τα επαγγέλµατα των χαρακτήρων δεν οριοθετούνται µε βάση το φύλο.

 Για την ανίχνευση και διαπίστωση της διάκρισης των φύλων ως προς τον τρόπο που 

προβάλλονται και σκιαγραφούνται στα παιδικά βιβλία µπορούµε να χρησιµοποιήσου-

µε τους ανάλογους δείκτες:

Α. Η θέση των φύλων στην οικογένεια. Όταν αναφερόµαστε στη θέση, ανιχνεύουµε, 

όσο αφορά τους ενήλικες τον καταµερισµό των ρόλων και τη κατανοµή εξουσίας και 

κύρους ανάµεσα στα δύο φύλα, µε βάση ποιος ή ποια έχει την ευθύνη για τα οικονοµι-

κά της οικογένειας, για τις δουλειές του νοικοκυριού και για τη φροντίδα και περιποίη-

ση των παιδιών, καθώς επίσης και ποιος ή ποια προβάλλεται ως το κυρίαρχο πρόσωπο, 

δηλαδή δίνει λύσεις, επιβάλλει τιµωρίες και ποινές ή παίρνει αποφάσεις, κλπ.

Όσον αφορά τα παιδιά, εξετάζουµε τις δραστηριότητες και τις ασχολίες στις οποί-

ες προβάλλονται να συµµετέχουν ή να αντιγράφουν-µιµούνται, τη δυναµική των δια-

προσωπικών τους σχέσεων και τη θέση των αγοριών και των κοριτσιών στο χώρο της 

οικογένειας.

Β. Η θέση των φύλων στο χώρο της εργασίας. Όσον αφορά τους και τις ενήλικες εάν 

είναι εργαζόµενοι και εργαζόµενες και τα επαγγέλµατά τους. Όσον αφορά τα ζώα 

από ποιον ή ποια γίνεται η αναζήτηση και η εξασφάλιση της τροφής. Για τα παιδιά, 
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αν τα αγόρια και τα κορίτσια παρουσιάζονται να επιθυµούν και να φιλοδοξούν, όταν 

µεγαλώσουν να ασκήσουν κάποιο επάγγελµα και ποιο.

Γ. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας των φύλων. Η κατηγορία αυτή είναι πολύ γενι-

κή και γι΄αυτό το λόγο µπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες που αφορούν, τη κοινω-

νική συµπεριφορά, τις νοητικές ικανότητες και τα συναισθήµατα.

Χαρακτηριστικά που εντάσσονται στη κοινωνική συµπεριφορά είναι:

1) Η Επιθετικότητα. Επιθετικότητα σηµειώνεται όταν ένα πρόσωπο ή ζώο ανα-

φέρεται ότι χτυπά κάποιον άλλο (σωµατική επιθετικότητα) ή του λέει κάτι για να το 

δυσαρεστήσει ή να το πειράξει (λεκτική επιθετικότητα). Στη λεκτική επιθετικότητα 

περιλαµβάνεται και η κοροϊδία. 

2) Η Στοργικότητα. Η στοργικότητα µπορεί να σηµειώνεται κάθε φορά που ένα 

πρόσωπο ή ένα ζώο αναφέρει ότι χαϊδεύει, αγκαλιάζει ή φιλάει κάποιο άλλο πρόσωπο 

ή ζώο. Λεκτική στοργικότητα σηµειώνεται κάθε φορά που η στοργή, η τρυφερότητα, 

η αγάπη και γενικά τα θετικά συναισθήµατα κάποιου προσώπου ή ζώου προς κάποιο 

άλλο δηλώνεται ή εκφράζεται µε λέξεις.

3) Η Εξάρτηση-Προσκόλληση. Η εξάρτηση-προσκόλληση σηµειώνεται κάθε φορά 

που ένα πρόσωπο ή ζώο προβάλλεται να χρειάζεται ή να ζητά τη βοήθεια ή την ενθάρ-

ρυνση κάποιου άλλου, προκειµένου να καταφέρει κάτι.

4) Η Ανεξαρτησία. Ανεξαρτησία σηµειώνεται κάθε φορά που παιδιά-πρόσωπα ή 

ζώα-προβάλλονται να παίρνουν αποφάσεις που τα αφορούν και να κάνουν µόνα τους 

ότι απαιτείται για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

5) Η αυτοπεποίθηση. Ορίζεται µε το πόσο µεγάλη εµπιστοσύνη έχει κάποιο άτοµο 

στις ικανότητές του.

6) Η Ανυπακοή. Ανυπακοή σηµειώνεται κάθε φορά που ένα παιδί-πρόσωπο ή ζώο- 

παρουσιάζεται να κάνει κάτι, π.χ. να πηγαίνει περίπατο στο δάσος, κλπ. παρά τις συµ-

βουλές και τις συστάσεις των ενηλίκων για το αντίθετο.

7) Η Φιλαρέσκεια. Ένα πρόσωπο ή ζώο είναι φιλάρεσκο όταν παρουσιάζεται να εν-

διαφέρεται ή να ασχολείται µε την όσο το δυνατόν ωραιότερη και τελειότερη εξωτερική 

του εµφάνιση µε/ή χωρίς ταυτόχρονη δήλωση ότι απώτερος σκοπός του είναι να αρέσει 

και να θαυµάζεται αντίστοιχα από τα άλλα πρόσωπα ή ζώα γύρω του. Επίσης, αν ισχυ-

ρίζεται ότι είναι όµορφο και ότι αποτελεί αντικείµενο θαυµασµού από τον περίγυρο.

Χαρακτηριστικά που εντάσσονται στις νοητικές ικανότητες είναι:
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1) Η Επινοητικότητα ή ικανότητα επίλυσης προβλήµατος. Ένα πρόσωπο ή ένα ζώο 

διαθέτει τη συγκεκριµένη ικανότητα κάθε φορά που προβάλλεται να αντιµετωπίζει µε 

επιτυχία ή να βρίσκει ικανοποιητική λύση σε διάφορα προβλήµατα που προκύπτουν 

και που απασχολούν είτε το ίδιο, είτε κάποιο/κάποια άλλο/άλλη.

2) Η Δηµιουργικότητα. Σηµειώνεται όταν ένα πρόσωπο ή ένα ζώο παρουσιάζεται 

να φτιάχνει κάτι πρωτότυπο, να παρουσιάζει κάτι καινούριο και µοναδικό.

3) Η Παρατήρηση. Σηµειώνεται κάθε φορά που ένα πρόσωπο ή ζώο προβάλλεται ή 

αναφέρεται ότι παρατηρεί ή παρακολουθεί κάτι σκόπιµο ή τυχαίο.

4) Η Περιέργεια. Σηµειώνεται όταν ένα πρόσωπο ή ένα ζώο υποβάλλει ερωτήσεις, 

προκειµένου να πληροφορηθεί και να µάθει για ότι ακούει ή βλέπει γύρω του.

5) Η Γνώση. Σηµειώνεται όταν ένα πρόσωπο ή ένα ζώο παρουσιάζεται να γνωρίζει 

και να κατέχει πληροφορίες για πρόσωπα, γεγονότα, ζώα, φυσικά φαινόµενα, κλπ.

Χαρακτηριστικά που εντάσσονται στα συναισθήµατα είναι:

1) Η Χαρά. Είναι ένα πολύ ευχάριστο συναίσθηµα που συνδέεται µε εκπλήρωση 

και ικανοποίηση επιθυµίας, επίτευξη στόχου και γενικά µε κάτι που προκαλεί ευαρέ-

σκεια και η εκδήλωσή της είναι είτε λεκτική, είτε σωµατική.

2) Η Στενοχώρια-Λύπη. Είναι το συναίσθηµα που βιώνεται κατά την αντιµετώπιση 

µιας δυσκολίας ή δυσάρεστης κατάστασης.

3) Ο Φόβος. Ορίζεται ως ένα δυνατό συναίσθηµα που προκαλείται από την αντίλη-

ψη κινδύνου που συνεπάγεται αναστάτωση-αναταραχή και συχνά µια επιθυµία κρυψί-

µατος και διάσωσης.

4) Ο Θυµός. Ορίζεται ως µία έντονη συναισθηµατική κατάσταση που προκαλείται 

από αδικαιολόγητη παρέµβαση, από λεκτική ή σωµατική επιθετικότητα που κάποιο 

πρόσωπο ή ζώο δέχεται ή από µαταίωση για ότι συναινεί ή συµβαίνει.

5) Η Ζήλια. Σηµειώνεται κάθε φορά που αναφέρεται ότι ένα πρόσωπο ή ζώο ζηλεύ-

ει τις ικανότητες, τις δεξιότητες ή τα υλικά αγαθά των άλλων.

Δ. Τα Παιχνίδια των αγοριών και των κοριτσιών. Η κατηγορία αυτή αναφέρεται στα 

είδη των παιχνιδιών, ατοµικών και οµαδικών, που παίζουν τα αγόρια και τα κορίτσια.

Όσον αφορά την εικονογράφηση των βιβλίων εντοπίζουµε δύο κυρίως δείκτες, τη 

συχνότητα και τον τρόπο που τα πρόσωπα και τα ζώα των δύο φύλων παρουσιάζονται. 

Όταν κυρίως αναφερόµαστε στον τρόπο εξετάζουµε το χώρο παρουσίασης των φύλων 
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(µέσα ή έξω από το σπίτι), την ενδυµασία των δύο φύλων, το µέγεθος της φιγούρας των 

δύο φύλων, τη στάση του σώµατός τους στην εικόνα, αν παρουσιάζονται τα αγόρια και 

οι άνδρες σε κίνηση, ενώ οι γυναίκες και τα κορίτσια σε στάση και παρακολούθηση ή 

το αντίστροφο και τέλος τις δραστηριότητες των φύλων στην εικόνα.*

Οι παραπάνω δείκτες που παραθέσαµε δεν είναι µοναδικοί ούτε αποκλειστικοί. Εί-

ναι δυνατόν να εµπλουτίζονται και να τροποποιούνται, ανάλογα µε τις πρωτοβουλίες, 

ή την προηγούµενη εµπειρία. Ουσιαστικά, σας έχουµε προτείνει ένα «παράδειγµα» µε-

θοδολογικής προσέγγισης στην ανίχνευση και καταγραφή στερεοτυπικών αντιλήψεων 

στα παιδικά βιβλία για τα νήπια.

Η ανίχνευση και η καταγραφή στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών είναι µια 

µεθοδολογική επιλογή και ως τέτοια αποτελεί το πρώτο βήµα για οποιαδήποτε µορφή 

παιδαγωγικής παρέµβασης µε στόχο την απάλειψή τους. Σε αυτό έρχονται επικουρικά 

οι «παραδειγµατικές» προτάσεις παρεµβάσεων που σας προτείνουµε µε το υλικό που 

έχετε στα χέρια σας σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.

Μαγειρεύω για τους φίλους και τις φίλες µου

* Οι δείκτες που παραθέσαµε πιο πάνω προέρχονται από το βιβλίο της Μαραγκουδάκη, Ε. (2005) ό.π. 
σελ. 155-164.
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1.5. ΓΙΑΤΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Το εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας προσφέρει σε όσες και όσους εργάζονται 

µε παιδιά προσχολικής ηλικίας µια σειρά δραστηριοτήτων, ιδεών και θεµατικών ενοτή-

των, που βασίζονται στις αρχές του αναλυτικού προγράµµατος του Νηπιαγωγείου και 

τις αναπτυξιακές ικανότητες και δυνατότητες των παιδιών.

Το υλικό εστιάζει στην προβληµατική γύρω από τα κυρίαρχα στερεότυπα για το φύλο, 

όπως αυτά προτείνονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, γύρω από το λόγο, τις πράξεις, τις 

εικόνες, τις δραστηριότητες, κ.ά., µε απώτερο στόχο το διδακτικό προσωπικό να είναι σε 

θέση να τα ανιχνεύει, να τα καταγράφει και να τα επανεξετάζει στην καθηµερινή εκπαιδευ-

τική του πράξη µε τα νήπια. Η παραγωγή βοηθητικού εκπαιδευτικού υλικού για την εισαγω-

γή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτεύχθηκε έπειτα από ανα-

ζήτηση και διερεύνηση έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, που 

σχετίζεται µε τη θεµατική των στερεοτύπων των φύλων κυρίως στην προσχολική ηλικία.

Από τα ευρήµατα συµπεραίνουµε ότι όσον αφορά στο θεωρητικό µέρος που σχε-

τίζεται µε τα στερεότυπα των φύλων και αναφέρεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

υπάρχει περιορισµένη σχετική βιβλιογραφία, τόσο ελληνική, όσο και ξένη. Εντοπί-

ζουµε επίσης κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραµµές, ιδέες και γενικές αρχές, που 

απευθύνονται σε παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής και σχετίζονται µε το σχεδιασµό 

δραστηριοτήτων, τη στάση τους απέναντι στους γονείς και µε ερεθίσµατα προβληµα-

τισµού για τη δική τους στάση απέναντι στα σεξιστικά στερεότυπα. Τις προτάσεις-

δραστηριότητες τις παραθέτουµε στην ενότητα «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ». 

Έτοιµες δραστηριότητες δεν εντοπίστηκαν παρά µόνο κάποιες σχετικές αναφορές για 

παιδιά Δηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. 

Διεθνείς Οργανισµοί, όπως η Ε.Ε. ή η Unesko, είναι ευαισθητοποιηµένοι γύρω από 

θέµατα ισότητας των φύλων. Στο Παγκόσµιο Εκπαιδευτικό Φόρουµ που πραγµατο-

ποιήθηκε στο Dakar τον Απρίλιο του 2000, Education for All (EFA), όλες οι χώρες 

δεσµεύτηκαν να µειώσουν την ανισότητα των φύλων στην πρωτοβάθµια και δευτερο-

βάθµια εκπαίδευση µέχρι το 2005, ενώ διατυπώθηκε η συλλογική δέσµευση µέχρι το 

2015 για φυλετική ισότητα στην εκπαίδευση. Αυτή τη στιγµή σύµφωνα µε στοιχεία της 
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Unesko το 57% από τα 104 εκατοµµύρια που δεν πηγαίνουν σχολείο είναι κορίτσια και 

τα 2/3 από τα 860 εκατοµµύρια αµόρφωτων ενηλίκων είναι γυναίκες.

Ο σχεδιασµός των ενδεικτικών δραστηριοτήτων του προτεινόµενου υλικού βασίστη-

κε τόσο στο ΔΕΠΠΣ (Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών, Παιδα-

γωγικό Ινστιτούτο, ΦΕΚ 1366/18-10-2001, τχ. Β. και ΦΕΚ 303 και 304/13-03-2003, τχ. 

Β, τόµοι Α΄και Β΄) για το νηπιαγωγείο, όσο και στα πορίσµατα της σχετικής βιβλιογρα-

φίας, ελληνικής και ξένης.

Ελπίζουµε και ευχόµαστε η δουλειά µας να βοηθήσει όσες και όσους ασχολούνται 

µε την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας, να προβληµατιστούν και να κατευ-

θυνθούν έτσι ώστε µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας να προστατεύσουν τα νήπια 

από τις περιοριστικές επιρροές των έµφυλων στερεοτύπων.

Eυχαριστούµε τις Νηπιαγωγούς Βραζιτούλη Ευγενία, Κωνσταντινίδη Μάρθα, Μάστορα 

Ελευθερία, Μπουκοµάνη Θεοδώρα από το Ν. Ιωαννίνων, τις Νηπιαγωγούς Αποστο-

λίδου Χαρίκλεια, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Νικολούλη Μαρία, Προύσα Θεοδώρα και 

Τσιακπινίδου Γεωργία από τη Θεσσαλονίκη, καθώς και τις Συµβούλους Προσχολικής 

Αγωγής Καµπέρη Ελένη και Βοζίκη Αγγελική που συµµετείχαν στην πιλοτική εφαρµογή 

του προγράµµατος και µας βοήθησαν µε τις παρατηρήσεις τους και την παραχώρηση 

φωτογραφιών και εργασιών των παιδιών των Νηπιαγωγείων τους.
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1.6. ΠΩΣ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ;

Το υλικό που προτείναµε περιλαµβάνει το σχεδιασµό µιας σειράς δραστηριοτήτων, 

ιδεών και θεµατικών προσεγγίσεων και είναι διαρθρωµένο, στις παρακάτω επιµέρους 

ενότητες.

• Γνωριµία µε τον εαυτό µας και µε τα άλλα παιδιά

• Συναισθήµατα και φύλο 

• Ρόλοι των δύο φύλων στην οικογένεια

• Δραστηριότητες/παιχνίδια και φύλο 

• Άµβλυνση στερεοτύπων που σχετίζονται µε το επάγγελµα, την τέχνη, τον πολιτι-

σµό, την ιστορία, τον αθλητισµό, τα ΜΜΕ

• Ανίχνευση και περιορισµό προκαταλήψεων σχετικών µε το φύλο, που εµφανίζο-

νται στην παιδική λογοτεχνία 

Ακολουθούν θεµατικές προσεγγίσεις µε τίτλο «Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα» και 

«Άνθρωποι στη δουλειά», που περιλαµβάνουν φάσεις και δραστηριότητες. 

Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων περιλαµβάνει στόχους και διαδικασίες εφαρ-

µογής τους. Για την υλοποίηση τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των θεµατικών 

προσεγγίσεων παρέχεται έντυπο υλικό (φωτογραφίες, κείµενα), στην ιστοσελίδα http:

//www.isotita-epeaek.gr και στο CD-ROM, που λειτουργεί υποστηρικτικά και βασίζε-

ται στη θεµατική τους. Κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες µπορούν να υλοποιηθούν 

είτε ανεξάρτητα, είτε µέσα από τις θεµατικές ενότητες.

Σηµειώνουµε ότι το υλικό που παρέχεται στο διδακτικό προσωπικό είναι ενδεικτι-

κό και υποστηρικτικό για να χρησιµοποιηθεί µε δηµιουργικό τρόπο και λειτουργεί ως 

ερέθισµα ευρύτερου προβληµατισµού και σχεδιασµού δραστηριοτήτων. Άλλωστε, η 

παρέµβαση όσων εργάζονται µε παιδιά προσχολικής ηλικίας πάνω στη θεµατική του 

φύλου δε µπορεί να είναι αποσπασµατική και επιλεκτική. Για να είναι αποτελεσµατι-

κή θα χρειαστεί να είναι συστηµατική, ενιαία και συνολική, ώστε να προσδιορίζει το 

σύνολο των παραµέτρων, των διαδικασιών και των υποκειµένων που εµπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.

Όσοι και όσες στρατεύονται σε µία υπόθεση καταπολέµησης των κυρίαρχων στε-

ρεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών για τα φύλα λαµβάνουν υπόψη την ηλικία των 

παιδιών, τις ατοµικές ιδιαιτερότητές τους, την κοινωνικοπολιτιστική τους προέλευση, τη 

θρησκεία τους κ.ά. Βασικοί παράγοντες στην όλη υπόθεση είναι η τοπική κοινωνία που 

εντάσσεται το νηπιαγωγείο, το εποπτικό υλικό που διαθέτει, οι δυνατότητες πρόσβασης 

σε πηγές πληροφορίας, η προσωπικότητα και η ψυχοσύνθεση των νηπιαγωγών και ο 

σχεδιασµός του καθηµερινού τους προγράµµατος. Κρίνεται απαραίτητη προϋπόθεση η 

στενή και συνεχής συνεργασία των νηπιαγωγών µε τις οικογένειες των νηπίων.
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Μου αρέσει να παίζω στο κουκλόσπιτο µε τους φίλους µου

Όσοι και όσες εργάζονται µε παιδιά προσχολικής ηλικίας σήµερα ευαισθητο-

ποιούνται, ώστε να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις καθηµερινές πρακτικές τους στο 

Νηπιαγωγείο όσον αφορά στην εγκαθίδρυση ενός µη σεξιστικού περιβάλλοντος στην 

τάξη τους. Καλούνται να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, έτσι ώστε τα 

βιβλία, το παιδαγωγικό υλικό, οι δραστηριότητες, οι φωτογραφίες, και οποιοδήποτε 

άλλα υλικά που χρησιµοποιούν στην καθηµερινή τους εκπαιδευτική διαδικασία να 

είναι απαλλαγµένα από στερεότυπα και παραδοσιακούς ρόλους σε ό,τι αφορά τα δύο 

φύλα. Καλό είναι να επανεξετάζουν και τις δικές τους αντιλήψεις και στάσεις σχετικά 

µε τους ρόλους των δύο φύλων. Τα βασικά ερωτήµατα στα οποία καλούνται να δώσουν 

απαντήσεις είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

• Ποια είναι η επίδραση που ασκώ στα παιδιά για την κατανόηση από µέρους τους 

του τι σηµαίνει να είναι κανείς αγόρι ή κορίτσι;

• Τι κάνω στην καθηµερινή µου πρακτική που να βοηθάει τα παιδιά να εντάξουν 

τον εαυτό τους και τους άλλους στην κατηγορία «αγόρι» ή «κορίτσι»;

• Πως συµπεριφέροµαι ως εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας; Για παράδειγµα, 

όταν παρατηρώ τα παιδιά συλλέγω πληροφορίες για συµπεριφορές που συνδέονται µε 

το φύλο και τις στάσεις τους;

• Ποιες είναι οι πρακτικές, οι στάσεις και οι αντιλήψεις που έχω ως νηπιαγωγός 

σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά µου απέναντι στα παιδιά; Συνδέονται µε το φύλο του 

παιδιού;

Οι απαντήσεις που δίνονται σε αυτά τα ερωτήµατα προσφέρονται για τον επανα-

προσδιορισµό των αντιλήψεων και των πρακτικών µας παρεµβάσεων στην παιδαγω-

γική µας σχέση µε τα νήπια. 
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1.7. ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δεν είναι πάντα εύκολο να απευθύνει κανείς αποτελεσµατικές «συνταγές» εκ-

παιδευτικών παρεµβάσεων για το διδακτικό προσωπικό σε ένα πεδίο κοινωνικής 

τοπογραφίας ενός νηπιαγωγείου µε παιδιά που προσδιορίζονται από διαφορετικές 

κοινωνικές, πολιτισµικές και υλικές προϋποθέσεις. Ωστόσο, κρίναµε σκόπιµο στην 

περίπτωση παιδαγωγικών παρεµβάσεων για την αποδόµηση των κυρίαρχων στερεοτυ-

πικών αντιλήψεων για τα φύλα, να κωδικοποιήσουµε κάποιες ενδεικτικές προτάσεις, 

ώστε αυτές να αποτελούν καθοδηγητικούς δείκτες οργάνωσης των επιλογών στην κα-

θηµερινή εργασία. 

Παρατηρείτε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων: Ξεκινή-

στε παρατηρώντας το παιχνίδι των παιδιών κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστη-

ριοτήτων. Πώς διαφοροποιείται το παιχνίδι ανάλογα µε το φύλο των παιδιών; Κάθε 

πέντε λεπτά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού σηµειώστε ποιοι µαθητές και 

ποιες µαθήτριες παίζουν µε ποιους και ποιες και σε ποιες γωνιές. Ξανακοιτάξτε τις 

σηµειώσεις σας. Μπορεί να εκπλαγείτε.

Συµµετέχετε σε παιχνίδια, που δεν είναι αντιπροσωπευτικά του φύλου σας: Αν 

είστε γυναίκα παιδαγωγός, συµµετάσχετε µε τα παιδιά στη γωνιά, για παράδειγµα, 

του οικοδοµικού υλικού ή στη γωνιά του µαραγκού και δείξτε ότι απολαµβάνετε την 

ενασχόληση µε το συγκεκριµένο υλικό. Αν είστε άνδρας παιδαγωγός, συµµετάσχετε µε 

τα παιδιά στα παιχνίδια µε τις κούκλες και τα κουζινικά. Το παράδειγµά σας θα δείξει 

στα παιδιά ότι µπορούν να ασχοληθούν µε όλες τις γωνιές, που υπάρχουν στην τάξη, 

ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Να είστε σε εγρήγορση: Πρέπει να είστε συνεχώς σε εγρήγορση στο θέµα των στερε-

οτύπων ως προς το ρόλο των φύλων και οι παρεµβάσεις σας να µην περιορίζονται µόνο, 

όταν διαπιστώνετε στερεοτυπικές συµπεριφορές, στάσεις και σχόλια από τα παιδιά. 

Μέσα από την καθηµερινή σας πρακτική πρέπει να εγχαράξετε στα παιδιά την αντίλη-

ψη ότι οι δραστηριότητες και οι ρόλοι δε διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο.

Αναδείξτε τη σταθερότητα του φύλου: Αξιοποιείστε ποικίλες δραστηριότητες, 

προκειµένου τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι τα ρούχα, το µήκος των µαλλιών 

ή οι προτιµήσεις στο παιχνίδι δεν είναι αυτά που διαφοροποιούν τα αγόρια από τα 

κορίτσια, αλλά οι ανατοµικές – βιολογικές διαφορές. Δώστε έµφαση στο γεγονός της 

µονιµότητας του φύλου.
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«Όλα τα παιδιά µπορούν να παίζουν µε όλα τα παιδιά και µε όλα τα παιχνίδια»: 

Με τη σύµφωνη γνώµη των παιδιών υιοθετήστε πρακτικές, που στοχεύουν στην απο-

φυγή της στερεότυπης ενασχόλησης των παιδιών µε «αγορίστικα» ή «κοριτσίστικα» 

παιχνίδια. Διαµορφώστε στην τάξη σας έναν κανόνα, όπως για παράδειγµα, «Αγόρια 

και κορίτσια µπορούν να παίζουν µε όλα τα παιχνίδια».

Ενθαρρύνετε τις διαφυλικές παρέες: Όταν βλέπετε αγόρια και κορίτσια να παί-

ζουν µαζί, να ενισχύετε παρόµοιες συµπεριφορές και στάσεις σχολιάζοντας, για 

παράδειγµα, «Η Κατερίνα και ο Γιώργος φτιάχνουν ένα σπίτι µε το οικοδοµικό υλι-

κό». Κάνοντας τέτοιες επισηµάνσεις εγχαράσσετε στα παιδιά στάσεις και αξίες, που 

στοχεύουν στην εξάλειψη ή άµβλυνση πιθανών στερεότυπων αντιλήψεων και συµπε-

ριφορών.

Παρουσιάστε πρότυπα σε παραδοσιακούς και µη παραδοσιακούς ρόλους: Παρου-

σιάστε στα παιδιά πρότυπα, που διακρίνονται για τις ικανότητές τους, την εµπιστοσύ-

νη, την αλληλοβοήθεια σε παραδοσιακούς και µη παραδοσιακούς ρόλους. Αναζητήστε 

αυτά τα πρότυπα σε παιδικές ιστορίες, φωτογραφίες και εικόνες από περιοδικά, εκ-

παιδευτικά DVD κ.ά.

Προσκαλέστε στην τάξη σας άτοµα που εργάζονται σε µη παραδοσιακά για το 

φύλο τους επαγγέλµατα: Προγραµµατίστε συναντήσεις ή επισκέψεις σε άτοµα, που 

εργάζονται σε µη στερεότυπα ως προς το φύλο τους επαγγέλµατα όπως, για παράδειγ-

µα, γυναίκες ηλεκτρολόγους, άνδρες κοµµωτές, κλπ. Αρχίστε πρώτα από τους γονείς 

των ίδιων των παιδιών, εάν υπάρχουν αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Ενισχύστε τα παιδιά να απαλλαγούν από σεξιστικές αντιλήψεις, στάσεις, αξίες 

και συµπεριφορές: Όταν αντιλαµβάνεστε σχόλια, όπως για παράδειγµα, «Στα κορί-

τσια δεν αρέσει να παίζουν µε τα αυτοκίνητα», πρέπει να παρεµβαίνετε λέγοντας, για 

παράδειγµα, «Μπορεί να είναι αλήθεια ότι σε µερικά κορίτσια δεν αρέσουν τα αυτο-

κίνητα. Αλλά υπάρχουν κάποια κορίτσια που βρίσκουν τα αυτοκίνητα πολύ ενδιαφέ-

ροντα. Εγώ είµαι κορίτσι και µου αρέσει να παίζω µε τα αυτοκίνητα».

Εντοπίστε στερεοτυπικές δηλώσεις: Εντοπίστε και καταγράψτε τυχόν σεξιστικές 

δηλώσεις των παιδιών και προσπαθήστε να αναδοµήσετε αντίστοιχες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις µέσα από την καθηµερινή σας πρακτική. Για παράδειγµα, αν εντοπίσε-

τε εκφράσεις του τύπου «Τα αγόρια δεν παίζουν µε τα κουζινικά», δηµιουργήστε 

διαφυλικές οµάδες στη γωνιά της κουζίνας και δώστε στα αγόρια πρωταγωνιστικό 

ρόλο.
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Διαβάστε βιβλία απαλλαγµένα από φυλετικά στερεότυπα: Επιλέξτε και διαβάστε 

στα παιδιά βιβλία, που να παρουσιάζουν άντρες, γυναίκες, κορίτσια, αγόρια, ζώα κ.ά. 

σε µη παραδοσιακά για το φύλο τους επαγγέλµατα, ρόλους και χαρακτηριστικά προ-

σωπικότητας. Αξιοποιείστε το περιεχόµενό τους για να συζητήσετε διάφορα θέµατα, 

όπως π.χ. ότι υπάρχουν πολλά αγόρια που τους αρέσει να παίζουν µε κούκλες. Επίσης, 

ενθαρρύνετε τα κορίτσια να µιλήσουν για τα «αγορίστικα παιχνίδια» και κατά πόσο 

τους αρέσει να παίζουν µε αυτά. Χρησιµοποιείστε το δικό σας παράδειγµα για να δεί-

ξετε στα παιδιά ότι τα παιχνίδια δε συνδέονται µε το φύλο.

Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή σε παιχνίδια στην αυλή και παιχνίδια ρόλων: Παρατη-

ρήστε εάν τα κορίτσια έχουν ισότιµη πρόσβαση στα παιχνίδια της αυλής. Οργανώστε 

παιχνίδια ρόλων γύρω από θέµατα, που αφορούν π.χ. την καθαριότητα ενός σπιτιού ή 

εστιατορίου, µανάβικου, νοσοκοµείου, ψιλικατζίδικου, πυροσβεστικής και συνδυάστε 

τα µε οµαδικά παιχνίδια στην αυλή.

Δηµιουργήστε ένα άλµπουµ-βιβλίο: Ζητήστε από τα παιδιά να φέρουν π.χ. φωτο-

γραφίες ή άλλο υλικό µε δραστηριότητες που κάνουν οι γονείς τους µέσα κι έξω από 

το σπίτι (π.χ. η µαµά στον κήπο, ο µπαµπάς στο σούπερ-µάρκετ κ.ά). Αξιοποιείστε το 

υλικό και δηµιουργήστε καταστάσεις προβληµατισµού γύρω από τη διαφορετικότητα 

των ρόλων.

Ενισχύετε την ισότιµη συµµετοχή των αγοριών και των κοριτσιών στην τάξη: 

Όλα τα παιδιά πρέπει να συµµετέχουν στον ίδιο βαθµό στις ποικίλες δραστηριότητες/

ρουτίνες που γίνονται στην τάξη. Για παράδειγµα, σκόπιµο θα ήταν όλα τα παιδιά να 

βοηθούν τη νηπιαγωγό ή το νηπιαγωγό νηπιαγωγό τόσο στο καθάρισµα όσο και στην 

τακτοποίηση της τάξης.

Αναδιοργανώνετε το χώρο της τάξης: Οργανώστε, για παράδειγµα, τη γωνιά του 

κουκλόσπιτου δίπλα στη γωνιά του οικοδοµικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο παρέχετε 

περισσότερες ευκαιρίες για συντροφικό παιχνίδι µεταξύ των αγοριών και των κορι-

τσιών. Ο χώρος της κάθε γωνιάς κρίνεται σκόπιµο να είναι άνετος και ευέλικτος, ώστε 

να ευνοείται η δραστηριοποίηση περισσότερων αγοριών και κοριτσιών. 

Εµπλουτίζετε τη θεατρική γωνιά µε υλικά και για ανδρικούς και για γυναικείους 

ρόλους: Για παράδειγµα, καπέλα όλων των τύπων, µπέρτες, ζώνες, τσάντες, παπού-

τσια, κουτιά που να περιέχουν εργαλεία και κουζινικά κ.ά. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να 

χρησιµοποιούν όλα τα υλικά. 
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1.8. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ! ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Συζητήστε µε τους γονείς, προκειµένου να διερευνήσετε τις όποιες δικές τους 

προκαταλήψεις σε σχέση µε τους ρόλους, τα επαγγέλµατα και τα χαρακτηριστικά προ-

σωπικότητας των δύο φύλων. Ενηµερώστε τους για το περιεχόµενο και τους στόχους 

του συγκεκριµένου προγράµµατος παρέµβασης και προσπαθήστε να επιτύχετε τόσο τη 

συγκατάβασή τους για την υλοποίηση του συγκεκριµένου προγράµµατος, όσο και την 

ενεργητική συµµετοχή τους στις ποικίλες δραστηριότητές του.

Ενηµερώστε τους γονείς για τους τρόπους µε τους οποίους τα παιδιά είναι δυνατό 

να επωφεληθούν από την ενασχόλησή τους µε διαφορετικού τύπου παιχνίδια. Ενηµε-

ρώστε τους γονείς σε µία συνέλευση ή µε ένα γράµµα στο σπίτι.

Ενθαρρύνετε τους γονείς να µην αγοράζουν στα παιδιά τους παραδοσιακά «αγο-

ρίστικα» και «κοριτσίστικα» παιχνίδια: Προτείνετέ τους, για παράδειγµα, να αγορά-

ζουν στα κορίτσια πέρα από τα παραδοσιακά παιχνίδια και παιχνίδια, που ενισχύουν 

την κινητικότητα, εφευρετικότητα, τη φαντασία κ.ά, όπως για παράδειγµα, παιχνίδια 

κατασκευών. Αντίστοιχα στα αγόρια να αγοράζουν µεταξύ άλλων και παιχνίδια, που 

ενισχύουν την τρυφερότητα, την ευαισθησία, την έκφραση συναισθηµάτων κ.ά., όπως 

για παράδειγµα, λούτρινα παιχνίδια. 

Δώστε έµφαση στη σηµασία της µεταµφίεσης στα παιχνίδια ρόλων: Ενηµερώστε 

τους γονείς για την παιδαγωγική σκοπιµότητα των µεταµφιέσεων τόσο για τα αγόρια 

όσο και για τα κορίτσια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Συλλέξτε φωτογραφίες που να απεικονίζουν ανδρικές και γυναικείες φιγούρες σε 

στερεότυπες δραστηριότητες, ρόλους, επαγγέλµατα κ.ά. Αξιοποιείστε τες µε στόχο να 

ευαισθητοποιήσετε τους γονείς για τα ερεθίσµατα που δέχονται τα παιδιά τους, π.χ. 

από τα ΜΜΕ και ταυτόχρονα προτείνετε να σχολιάζουν και να συζητούν µε τα παιδιά 

τέτοιου είδους σεξιστικά ερεθίσµατα. 
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Βοηθήστε τους γονείς να επισηµαίνουν περιπτώσεις γλωσσικού σεξισµού σε 

συσκευασίες παιχνιδιών, σε βιβλία, σε κάρτες µε ευχές, στα Μέσα Μαζικής Επικοι-

νωνίας κ.ά, όπως για παράδειγµα, βιβλίο µε τίτλο «Ο µικρός ερευνητής». Παράλληλα 

προτείνετε στους γονείς, όταν εντοπίζουν αντίστοιχα παραδείγµατα, να τα σχολιάζουν 

και να τα συζητούν µε τα παιδιά τους.

Ενθαρρύνετε τους γονείς να επανεξετάζουν ενδεχόµενες προκαταλήψεις τους. 

Συζητήστε µαζί τους και δώστε τους ερεθίσµατα να αναρωτηθούν για τις δικές τους 

αξίες, στάσεις, αντιλήψεις αναφορικά µε το φύλο των παιδιών τους και τις αναµενόµε-

νες από αυτά συµπεριφορές. Για παράδειγµα : 

• Μήπως περιµένω από τα παιδιά µου να συµπεριφερθούν διαφορετικά ανάλογα 

µε το εάν είναι αγόρι ή κορίτσι;

• Μήπως έχω διαφορετικές προσδοκίες σε σχέση µε τις ικανότητες και δεξιότητες 

ανάλογα µε το φύλο του παιδιού µου;

• Μήπως αγοράζω στα παιδιά µου παραδοσιακά ως προς το φύλο τους παιχνίδια; 

• Μήπως καταµερίζω τις εργασίες του σπιτιού στα παιδιά µου ανάλογα µε το φύλο 

τους; 

             Η µαµά πλένει τα πιάτα                                      Ο µπαµπάς σφουγγαρίζει

           κι ο µπαµπάς µαγειρεύει                                         κι η µαµά σκουπίζει
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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2.1. ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟ Υ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΓΥΡΩ ΜΟ Υ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø ανιχνεύσουν τυχόν στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά µε την εξωτερική εµφάνιση 

ατόµων διαφορετικού φύλου, π.χ. µήκος µαλλιών, χρώµα ρούχων, κοσµήµατα κ.λ.π.

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι η διαφορετικότητα των φύλων δεν απορρέει και δεν 

εξαρτάται από τις διαφορές στην εξωτερική εµφάνιση των ατόµων.

Ø  αναγνωρίσουν τη διαφορετικότητα και τη µοναδικότητα των χαρακτηριστικών 

του κάθε ατόµου, ανεξάρτητα από το φύλο του.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Δείχνουµε στα παιδιά την πιο πάνω εικόνα και τους θέτουµε ερωτήµατα, όπως: 

• Τα παιδιά που δείχνει η παραπάνω εικόνα είναι αγόρια-κορίτσια;

• Από πού το συµπεραίνετε; 

• Εάν φορούσαν τα αγόρια τα ρούχα των κοριτσιών και τα κορίτσια αντίστοιχα 

αυτά των αγοριών θα άλλαζε και το φύλο τους;

• Παρατηρήστε ένα φίλο και µια φίλη σας. Έχουν στο ίδιο σηµείο τα µάτια τους, τη 

µύτη τους, το στόµα τους; 

• Περιγράψτε το χρώµα των µατιών του παιδιού, που κάθεται δίπλα σου.

• Έχουν όλοι οι άντρες κοντά µαλλιά;

• Έχουν όλες οι γυναίκες µακριά µαλλιά;

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες-φωτογραφίες από περιοδικά, εφηµερίδες, βιβλία, 

κλπ. ανδρών και γυναικών µε εξωτερικά χαρακτηριστικά µη «συµβατά» µε το φύλο 

τους (άντρες µε µακριά µαλλιά, σκουλαρίκια, σκωτσέζους µε φούστες, κλπ) και σχολι-

άζουµε.

v Φτιάχνουµε τα διαβατήριά µας-ταυτότητες που θα τα χρησιµοποιήσουµε στα τα-

ξίδια µας. Βάζουµε πάνω το αποτύπωµά µας που µας κάνει µοναδικούς και το συγκρί-

νουµε µε αυτά των άλλων παιδιών.

v Ζητούµε από τα παιδιά να κάνουν ταξινοµήσεις σύµφωνα µε το χρώµα των µαλ-

λιών και των µατιών τους.

v Καλούµε τα παιδιά να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να περιγρά-

ψουν πώς φαίνονται.

v Μαθαίνουµε σχετικά τραγούδια, όπως για παράδειγµα, το τραγούδι των µα-

τιών:
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Σε βλέπω και µε βλέπεις

Με µάτια γαλανά/καστανά/πράσινα

Που λάµπουν αληθινά.

Τα µάτια σου είναι µεγάλα/στρογγυλά/σχιστά

Και όµορφα

Τα πιο ωραία στον κόσµο ολόγυρα.

Μάτια µπλέ, µάτια µαύρα

Μάτια γκρι και καστανά, τα πιο ωραία µάτια είναι των φίλων µας, παιδιά.

ή

εναλλακτικά µπορούµε να τραγουδήσουµε κάνοντας τις αντίστοιχες κινήσεις το τρα-

γούδι µε τίτλο «ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ», ή ακόµη ανάλογα µε τα λόγια ζωγραφίζουµε αυτά 

που ακούµε. 

Αυτός ο κύκλος είναι το κεφάλι µου

Κι αυτό το στόµα που λέει τα λόγια µου.

Αυτά είναι τα µάτια µου για να µπορώ να δω,

Η µύτη για να µυρίζω και τα αυτιά µου για να ακούω.

Γύρω, τριγύρω έχω µαλλιά

Κι έχω και καπέλο για ζεστασιά.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ

ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  κατανοήσουν τις ανατοµικές οµοιότητες και διαφορές των δύο φύλων

Ø  οικοδοµήσουν την έννοια της σταθερότητας του φύλου τους ανεξάρτητα από τα 

εξωτερικά τους χαρακτηριστικά

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Δίνουµε στα νήπια παζλ γυναικείων και ανδρικών ανθρώπινων σωµάτων και τα 

ενθαρρύνουµε να κάνουν συγκρίσεις, καθώς τα συναρµολογούν.
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v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες από βιβλία µε θέµα το σώµα και την αναπαραγωγή 

και συζητούµε γύρω από τα διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά γεννητικά όργανα 

των δύο φύλων. 

v Χρησιµοποιούµε επιτραπέζια παιχνίδια µε θέµα το ανθρώπινο σώµα. Παίζοντας 

συζητούµε για τα όργανα από τα οποία αποτελείται ο άνθρωπος και εστιάζουµε και 

στη διαφορετικότητα του φύλου.

v Πληροφορούµαστε για το ρόλο που παίζουν τα δύο φύλα στη σύλληψη µιας νέας 

ζωής. Βλέπουµε φωτογραφίες από έγκυες γυναίκες. Ζητάµε από τα παιδιά να µας φέ-

ρουν τυχόν υπερηχογραφήµατα από το σπίτι τους στα οποία απεικονίζονται τα ίδια. 

v Ζητούµε από τα παιδιά να γίνουν ζευγάρια διαφορετικού φύλου και να εντοπί-

σουν τις οµοιότητες του σώµατός τους και να τις περιγράψουν.

v Ζητούµε από τα ετερόφυλα ζευγάρια να συγκρίνουν το µέγεθος της πατούσας, 

της παλάµης, των ποδιών τους και των χεριών τους. 

v Χωριζόµαστε σε δύο οµάδες ανάλογα µε το φύλο µας. Απλώνουµε ένα κοµµάτι 

χασαπόχαρτο στα πάτωµα, λίγο µεγαλύτερο από το ύψος ενός παιδιού. Ζητάµε από 

το παιδί, κορίτσι από τη µία οµάδα αγόρι από την άλλη, να ξαπλώσει πάνω στο χαρτί. 

Σχεδιάζουµε το περίγραµµα του σώµατός του χρησιµοποιώντας ένα µαρκαδόρο ή ένα 

στυλό. Ζητούµε και από τις δύο οµάδες να εµπλουτίσουν το περίγραµµα µε ανατοµικά 

στοιχεία, καρδιά, πνεύµονα, εγκέφαλο, γεννητικά όργανα, και να µας παρουσιάσουν 

αντίστοιχα ένα αγόρι και ένα κορίτσι.

v Ζητούµε από τα παιδιά να φέρουν στην τάξη µας φωτογραφίες των γονιών τους 

από µικρή ηλικία έως και σήµερα και να εντοπίσουνε τις ορατές ανατοµικές διαφορές, 

που συντελέστηκαν στο σώµα τους. 

v Παροτρύνουµε τα νήπια να πάνε στη γωνιά µεταµφίεσης και να ντυθούν όπως 

αυτά επιθυµούν.



40 41

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  ενισχύσουν την ατοµική τους ταυτότητα και να µιλήσουν για τον εαυτό τους και 

τις προτιµήσεις τους.

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν αντικείµενα, δραστηριότητες, αθλήµατα κ.ά. 

που αρέσουν εξίσου στα αγόρια και στα κορίτσια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από κάθε παιδί να φτιάξει µια αφίσα µε θέµα τον εαυτό του µε τη 

χρήση ποικίλων υλικών. Μπορούν, για παράδειγµα, να βάλουν στο κέντρο µια φω-

τογραφία τους ή ακόµη και να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους. Στη συνέχεια ζητούµε 

από τα παιδιά να την εµπλουτίσουν µε ό,τι αυτά θεωρούν αντιπροσωπευτικό για 

τα ίδια. Μπορούν π.χ. να ζωγραφίσουν το αγαπηµένο τους αντικείµενο, παιχνίδι, 

το αγαπηµένο τους ζώο, να κολλήσουν και άλλες φωτογραφίες, ή και να ζωγραφί-

σουν τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, να βρουν εικόνες από περιοδικά, να κόψουν 

και να κολλήσουν το αγαπηµένο τους άθληµα, τον αγαπηµένο τους ήρωα ή την 

αγαπηµένη τους ηρωίδα, να γράψουν το ύψος τους, το βάρος τους, να βάλουν το 

δαχτυλικό τους αποτύπωµα, κλπ.

Όλες οι αφίσες των παιδιών αναρτώνται σε ένα χώρο στην τάξη, που θα µπορούσε 

να έχει τον τίτλο «ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΩ». Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να συγκρίνουν 

και να σχολιάσουν τις αφίσες, δίνοντας έµφαση στις οµοιότητες και τις διαφορές αγο-

ριών και κοριτσιών αναφορικά µε τα αγαπηµένα τους πρόσωπα, αντικείµενα, αθλήµα-

τα κ.ά. Για παράδειγµα: 

- Τα αµαξάκια είναι το αγαπηµένο παιχνίδι µόνο των αγοριών; Υπάρχει κάποιο 

κορίτσι που ζωγράφισε για αγαπηµένο παιχνίδι ένα αυτοκίνητο;

- Ο σούπερµαν είναι αγαπηµένος ήρωας µόνο των αγοριών;

- Το πιάνο είναι το αγαπηµένο µουσικό όργανο µόνο των κοριτσιών;
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Οι αφίσες των παιδιών παραµένουν σε αυτό το χώρο κατά τη διάρκεια όλης της χρο-

νιάς και κάθε παιδί µπορεί σε αυτό το διάστηµα να τις εµπλουτίζει µε νέα προσωπικά 

δεδοµένα, τα οποία µπορεί να είναι και παρατηρήσεις των άλλων παιδιών γι’ αυτόν 

(π.χ. ο Θοδωρής είναι αστείος όταν κάνει γκριµάτσες).

v Ζητούµε από τα παιδιά να γίνουν δηµοσιογράφοι και να παίρνουν συνεντεύξεις 

το ένα από το άλλο. Οι ερωτήσεις µπορεί ενδεικτικά να είναι του τύπου:

• Ποιο είναι το αγαπηµένο σου παιχνίδι;

• Πώς σου αρέσει να περνάς τον ελεύθερο χρόνο σου;

• Ποιο είναι το αγαπηµένο σου βιβλίο, τραγούδι;

• Ποια είναι η αγαπηµένη σου ταινία;

v Αποµαγνητοφωνούµε τις απαντήσεις. Φτιάχνουµε δύο λίστες αγόρια-κορίτσια 

και καταγράφουµε, µε γράµµατα, κολάζ ή ζωγραφική τις απαντήσεις. Σχολιάζουµε και 

εντοπίζουµε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα φύλα.



42 43

EΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ 

Τα παιδιά να:

Ø  εξοικειωθούν µε τα συναισθήµατά τους και να µάθουν να τα εκφράζουν.

Ø  εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους για να εκφράσουν συναισθήµατα.

Ø  κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι, άνδρες-γυναίκες, 

βιώνουν συναισθήµατα ίδιας έντασης σε παρόµοιες καταστάσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες, φωτογραφίες και των δύο φύλων. Φροντίζουµε να 

απεικονίζονται και οι άνδρες και οι γυναίκες σε ανάλογες καταστάσεις, π.χ. γυναίκα 

να κλαίει, άνδρα να κλαίει, να γελάει, ή γυναίκες και άνδρες µαζί να πανηγυρίζουν, 

κλπ. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να εξωτερικεύσουν τα συναισθήµατά τους. Προσπα-
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θούµε να ανιχνεύσουµε τυχόν προκαταλήψεις που έχουν σχετικά µε το φύλο και την 

έκφραση των συναισθηµάτων κάνοντας ερωτήσεις όπως:

• Τι φαντάζεστε ότι αισθάνεται αυτός ο άνδρας ή αυτή η γυναίκα σ’ αυτή την εικό-

να;

• Εσείς πότε αισθάνεστε ανάλογα;

• Πιστεύετε ότι τα αγόρια και τα κορίτσια νιώθουν τα ίδια συναισθήµατα;

Ζητούµε από τα παιδιά να κατηγοριοποιήσουν τις φωτογραφίες ανάλογα µε τα συ-

ναισθήµατα που εκφράζουν. Παρατηρούµε εάν είναι άνδρες-γυναίκες και εάν µπορεί 

και τα δύο φύλα να βιώνουν ανάλογες συναισθηµατικές καταστάσεις.

v Φτιάχνουµε µάσκες που να εκφράζουν συναισθήµατα και παίζουµε µε αυτές.

v Με τη βοήθεια µιας ψηφιακής µηχανής το ένα παιδί φωτογραφίζει το άλλο σε χα-

ρακτηριστικές εκφράσεις. Τις προβάλλουµε στον υπολογιστή και τις εκτυπώνουµε. Τις 

εκθέτουµε σε µια γωνιά για να τις βλέπουµε, τις χρησιµοποιούµε στο παρουσιολόγιό 

µας ή όπου αλλού θέλουµε.

v Δίνουµε στα παιδιά χάρτινους κύκλους και τα προτρέπουµε να ζωγραφίσουν 

πρόσωπα, «φάτσες» µε διάφορες εκφράσεις χρησιµοποιώντας όποια υλικά επιθυµούν. 

Στη συνέχεια ζητούµε από κάθε παιδί να µας πει:

• Τι φύλο είναι τα ανθρωπάκια που ζωγράφισε;

• Πώς νοµίζει ότι αισθάνονται αυτά τα ανθρωπάκια;

• Για ποιο λόγο νοµίζει ότι αισθάνονται έτσι;

• Αν το ανθρωπάκι ήταν του αντίθετου φύλου θα αισθανόταν το ίδιο;

Μπορούµε να φτιάξουµε όλοι µαζί τη δική µας ιστορία χρησιµοποιώντας τις φατσο-

δηµιουργίες µας. 

Μέσα σ’ ένα καπέλο ρίχνουµε τις «φάτσες». Καλούµε ένα παιδί να τραβήξει µία 

και του ζητούµε να µας αναφέρει ένα περιστατικό που το έκανε να αισθανθεί ανάλο-

γα.
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ΜΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Η ανάπτυξη της συνοχής της οµάδας µέσα από την παρουσίαση των συναισθη-

µάτων.

Ø  Η κατανόηση και αναγνώριση από τα παιδιά συναισθηµάτων διαφορετικής 

έντασης.

Ø  Η εξοικείωση των παιδιών στην έκφραση των συναισθηµάτων τους µε ποικίλους 

τρόπους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Χωρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες. Δύο παιδιά κρατούν τεντωµένο ένα πανί και ζη-

τούµε από την πρώτη οµάδα να περάσει πίσω από αυτό. Τα υπόλοιπα παιδιά στέκονται 

και παρακολουθούν. Κάθε φορά που η νηπιαγωγός ή ο νηπιαγωγός αναφέρεται σε ένα 

συναίσθηµα, τα παιδιά που κρατούν το πανί το κατεβάζουν, έτσι ώστε να εµφανίζονται τα 

κεφάλια των παιδιών της οµάδας που παίζει. Κάθε παιδί µε το δικό του τρόπο εκφράζει 

αυτό που συνειρµικά αισθάνεται ακούγοντας τη λέξη. Οι οµάδες εναλλάσσονται πίσω 

από το πανί, µέχρις ότου να συµµετάσχουν όλα τα παιδιά. Η επιλογή µουσικής υπόκρου-

σης ενδείκνυται.

Τα συναισθήµατα που αναφέρονται από τη νηπιαγωγό ή το νηπιαγωγό µπορεί εν-

δεικτικά να είναι:

v Λύπη      

v Απογοήτευση

v Ευχαρίστηση      

v Νευρικότητα

v Ενθουσιασµός      

v Ανακούφιση 

v Χαρά  

v Θυµός 

v Υπερηφάνεια      

v Έκπληξη

v Ντροπή       

v Φόβος

v Ζήλια
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

v Μπαίνει ένα παιδί πίσω από το πανί και µιµείται ένα συναίσθηµα. Τα άλλα προ-

σπαθούν να το µαντέψουν.

v Χρησιµοποιούµε υφάσµατα και µουσική και δηµιουργούµε τρεις χώρες, π.χ. της 

χαράς, της λύπης, του φόβου. Κάθε χώρα έχει το δικό της χρώµα. Όταν βρισκόµαστε 

σ’ αυτή µπορεί να µας συµβαίνουν διάφορα γεγονότα.

v Φτιάχνουµε µία λίστα µε καταστάσεις που µας προκαλούν συναισθήµατα µέσα 

στην τάξη. Τις συζητούµε. 
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  πραγµατοποιούν αντιστοιχίσεις ένα προς ένα. 

Ø  αναπτύξουν, να αναγνωρίσουν και να εκφράσουν συναισθήµατα µε ποικίλους 

τρόπους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά της τάξης να αντιστοιχίσουν ένα προς ένα τα αγόρια και 

τα κορίτσια. Παροτρύνουµε τα παιδιά να συγκρίνουν εάν τα σύνολα είναι ίσα ή περισ-

σεύουν αγόρια ή κορίτσια.

Στη συνέχεια ζητούµε από τα παιδιά να επιλέξουν µια φίλη ή ένα φίλο του αντίθε-

του φύλου και να γίνουν ζευγάρια. Τους δίνουµε από µια µεγάλη κόλα χαρτί και υλικά 

ζωγραφικής και τους ζητούµε να ζωγραφίσουν το ένα το άλλο. Όταν ολοκληρωθεί η 

συγκεκριµένη διαδικασία, ζητούµε από τα παιδιά να µας πουν πως αισθάνονται για το 

φίλο ή τη φίλη τους που ζωγράφισαν. 

v Παρουσιάζουµε στα παιδιά πίνακες ζωγραφικής µε πρόσωπα που εκφράζουν 

έντονα συναισθήµατα, π.χ. την «Κραυγή» του Μουνχ, το «Χαµίνι» του Γύζη, την «Απο-

στήθιση» του ίδιου, κλπ.

Ζητούµε από τα παιδιά να παρατηρήσουν τους πίνακες και τους θέτουµε ερωτήσεις, 

του τύπου:

•  Τι απεικονίζει ο πίνακας;

• Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο;

• Τι πιστεύετε ότι αισθάνεται;

• Γιατί άραγε να αισθάνεται έτσι;

• Αν είσαστε εσείς στη θέση του για ποιο λόγο θα αισθανόσαστε έτσι;

• Εσείς τι αισθάνεστε κοιτώντας τον πίνακα κλπ.
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ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΩ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Ο εµπλουτισµός λεξιλογίου για την έκφραση των συναισθηµάτων που βιώνουν 

τα παιδιά.

Ø  Η αναγνώριση των συναισθηµάτων και η αιτιολόγησή τους.

Ø  Η συνειδητοποίηση ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια µπορούν να βιώνουν 

ίδια συναισθήµατα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες από δραστηριότητες ανδρών και γυναικών, προ-

σέχοντας να µην απεικονίζουν γυναικείες και αρσενικές φιγούρες σε παραδοσιακούς 

ρόλους. Ζητούµε από τα παιδιά να φτιάξουν δύο κατηγορίες:

1. «Πράγµατα που µου αρέσει να κάνω» και

2. «Πράγµατα που δε µου αρέσει να κάνω».

Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους. Συζητούµε γύρω από 

αυτές προτρέποντάς τα να εκφράσουν τα συναισθήµατά τους. Εστιάζουµε κυρίως και 

δίνουµε έµφαση σε δραστηριότητες που τα παιδιά της τάξης µάς δηλώνουν ότι τους αρέ-

σει να κάνουν και σε συναισθήµατα που δεν είναι στερεότυπα ως προς το φύλο τους.

v Διαβάζουµε βιβλία που αναφέρονται στα συναισθήµατα και συζητούµε µε τα 

παιδιά πώς αισθάνονται αυτά σε ανάλογες περιπτώσεις. Μέσα από συζήτηση και µε 

κατάλληλες ερωτήσεις τονίζουµε στα παιδιά ότι τόσο οι άνδρες-αγόρια, όσο και οι γυ-

ναίκες-κορίτσια είναι δυνατό να βιώνουν και να εκφράζουν ανάλογα συναισθήµατα.

v Απλώνουµε µία κόλλα χαρτί και ζητούµε από τα παιδιά κάθε φορά που θα ανα-

φέρουµε ένα συναίσθηµα, χαρά, λύπη, θυµός, έκπληξη κλπ., να ζωγραφίζουν αυτό που 

αισθάνονται και θέλουν. Για την πραγµατοποίηση της δραστηριότητας χρησιµοποιού-

µε ανάλογη µουσική.
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2.2. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ

2 . 2 .  Η  Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  Μ Ο Υ
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ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø συνειδητοποιήσουν ότι η ενασχόληση µε ενδοοικιακές εργασίες αφορά εξίσου το 

ανδρικό και το γυναικείο φύλο.

Ø ασχοληθούν µε µη παραδοσιακές για το φύλο τους ενδοοικιακές εργασίες.

Ø  οικοδοµήσουν την έννοια της ισότητας αναφορικά µε τους ρόλους των δύο φύλων 

µέσα στην οικογένεια. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά να µας φέρουν φωτογραφίες, που να απεικονίζουν τα 

µέλη της οικογένειάς τους σε καθηµερινές ασχολίες µέσα στο σπίτι. Ενθαρρύνουµε 

τα παιδιά να σχολιάσουν τις καθηµερινές ασχολίες των µελών της οικογενείας τους 

µέσα στο σπίτι. Μέσα από συζήτηση τα παιδιά εντοπίζουν και συγκρίνουν ποιος/ποια 

ασχολείται µε τι.

v Κόβουµε από περιοδικά φωτογραφίες που παρουσιάζουν άνδρες και γυναίκες 

σε παραδοσιακούς ρόλους. Δείχνουµε µία-µία τις φωτογραφίες και ενθαρρύνουµε τα 

παιδιά να δραµατοποιήσουν τις ασχολίες, που απεικονίζονται σε αυτές. Στη δραµα-

τοποίηση γίνεται αντιστροφή ρόλων, όπου τα αγόρια δραµατοποιούν τις ασχολίες/

εργασίες που κάνουν οι γυναίκες/κορίτσια και αντίστοιχα τα κορίτσια δραµατοποιούν 

τις «ανδρικές» ασχολίες/εργασίες. Η χρήση ειδών ενδυµασίας, όπως για παράδειγµα, 

καπέλα, ποδιές, φόρµες εργασίας, τσάντες κ.ά, εµπλουτίζει τη δραστηριότητα και την 

κάνει πιο ενδιαφέρουσα. Η µουσική µπορεί να είναι επιλογή των ίδιων των παιδιών. 

v Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κάνουν προτάσεις 

για το πώς θα µπορούσαν να βοηθήσουν στις δουλειές του σπιτιού. Καταγράφουµε τις 

προτάσεις των παιδιών σε ένα µεγάλο πίνακα τον οποίο κρεµάµε σε κάποιο σηµείο 

στην τάξη. Μπορούµε εάν θέλουµε να γράψουµε κι ένα τίτλο του τύπου: «Κι εγώ µπο-
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ρώ να βοηθήσω στις δουλειές του σπιτιού µου». Τα παιδιά συµπληρώνουν ζωγραφίζο-

ντας ή κολλώντας εικόνες.

v Φτιάχνουµε µαζί µε τα παιδιά ένα πίνακα µε τα ονόµατά τους. Κάθε εβδοµάδα 

µπορούν να σηµειώνουν δίπλα από το όνοµά τους, να κολλούν, να ζωγραφίζουν ποιες 

δουλειές έκαναν στο σπίτι τους.

v Παίζουµε θεατρικό παιχνίδι µε θέµα «µια συνηθισµένη ηµέρα στην οικογένειά 

µου». Η κατανοµή των ρόλων και των εργασιών θα φροντίσουµε να είναι απαλλαγµένη 

από στερεότυπες αντιλήψεις και παραδοχές. Για παράδειγµα, στο θεατρικό παιχνίδι 

ένα αγόρι θα αναλάβει να σφουγγαρίσει ένα κορίτσι να αλλάξει µία λάµπα κ.ά.

Ο µπαµπάς κι η µαµά µαγειρεύουν
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«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ:  ΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ»

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι η ενασχόληση µε ενδοοικιακές εργασίες δεν αφορά απο-

κλειστικά και µόνο το γυναικείο φύλο.

Ø ασχοληθούν µε µη παραδοσιακές για το φύλο τους ενδοοικιακές εργασίες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά να παίξουν όλα µαζί, αγόρια-κορίτσια, στο κουκλόσπιτο. 

Έχουµε φροντίσει ήδη από την αρχή της χρονιάς να εµπλουτίσουµε αυτή τη γωνιά µε 

ανδρικές και γυναικείες κούκλες και ρούχα. Τα παιδιά µε τη δική µας βοήθεια µοιρά-

ζουν τους ρόλους. Φροντίζουµε ο καταµερισµός να είναι ισοδύναµος σε ό,τι αφορά 

τόσο την εκπροσώπηση των δύο φύλων όσο και τις εργασίες, που θα αναλάβουν. 

v Προσκαλούµε τα παιδιά µιας άλλης τάξης για να τους κάνουµε το τραπέζι. Στον 

καταµερισµό των ρόλων και των εργασιών φροντίζουµε ώστε τα αγόρια και τα κορί-

τσια να αναλάβουν µη παραδοσιακές ως προς το φύλο τους εργασίες.

v Φωτογραφίζουµε τις δραστηριότητες των παιδιών και µε κατάλληλες ερωτήσεις 

τα παιδιά τις σχολιάζουν. 

Πηγαίνω το µωρό µου βόλτα
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø Να αναδείξουµε ότι ο ρόλος του πατέρα ως γονέα είναι εξίσου σηµαντικός µε το 

ρόλο της µητέρας.

Ø Να δώσουµε ευκαιρίες στα παιδιά να συνεργαστούν µε τον πατέρα τους στις δρα-

στηριότητες του νηπιαγωγείου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Συζητούµε µε τα παιδιά για τους µπαµπάδες τους, πώς αισθάνονται γι΄ αυτούς, 

τι κάνουν συνήθως µαζί τους, ποιο είναι το επάγγελµά τους, τι θα ήθελαν από αυτούς 

κλπ. 

v Προσκαλούµε όλους τους µπαµπάδες µία ηµέρα στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια 

της επίσκεψης τα παιδιά τούς κάνουν ερωτήσεις, όπως:

• Είσαι ευχαριστηµένος από τη δουλειά σου;

• Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο να κάνεις;

• Με τι συνήθως ασχολείσαι όταν γυρίζεις στο σπίτι;

• Ποια δουλειά που να αφορά το σπίτι σού αρέσει περισσότερο να κάνεις;

• Ποια δραστηριότητα είναι αυτή που σε ευχαριστεί περισσότερο να κάνεις µε το 

παιδί ή τα παιδιά σου;

v Παιδιά και µπαµπάδες ζωγραφίζουν µαζί, παίζουν µαζί, τραγουδάνε κ.ά.

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να φτιάξουν δώρα µε τη χρήση ποικίλων υλικών και να 

τα προσφέρουν στους µπαµπάδες τους. 



54 55

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Να συµµετάσχουν οι γονείς στη δική µας παρέµβαση για την εξάλειψη των φυλε-

τικών ανισοτήτων στο νηπιαγωγείο.

Ø  Να αποβάλλουν οι γονείς ενδεχόµενες σεξιστικές ή στερεότυπες πρακτικές µε 

τις οποίες µεγαλώνουν τα παιδιά τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ενηµερώνουµε τους γονείς για το πρόγραµµα που υλοποιούµε στην τάξη µας 

σχετικά µε την ισότητα των φύλων. Επισηµαίνουµε στους γονείς την αναγκαιότητα της 

δικής τους συµµετοχής και βοήθειας. Προλαβαίνουµε µε αυτό τον τρόπο ενδεχόµενες 

αντιρρήσεις τους και τους κάνουµε αρωγούς στο έργο µας.

v Προτείνουµε στους γονείς ενδεικτικές δραστηριότητες, εύκολες και διασκεδα-

στικές, που µπορούν να κάνουν στο σπίτι µαζί µε τα παιδιά τους, συµβάλλοντας µε 

αυτόν τον τρόπο και οι ίδιοι στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Μερικές από αυτές µπορεί να είναι για τα αγόρια:

- Να τα ενθαρρύνουν να ταχτοποιούν µαζί τους τα ψώνια

- Να τα προτρέπουν να τους βοηθούν να διπλώνουν ή να απλώνουν τα ρούχα

- Να ταχτοποιούν τη ντουλάπα τους

- Να ταχτοποιούν τα πράγµατά τους

- Να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού

- Να στρώνουν το τραπέζι ή να βοηθούν στο µαγείρεµα

- Να φροντίζουν τα ζώα, εάν υπάρχουν στο σπίτι κλπ.

Μερικές από αυτές µπορεί να είναι για τα κορίτσια:

- Να τα ενθαρρύνουν να χρησιµοποιούν εργαλεία για επιδιορθώσεις πραγµάτων 

στο σπίτι.



54 55

- Να τα ωθούν σε εξερευνήσεις, ανακαλύψεις, σπορ κλπ.

- Να τα ενθαρρύνουν να συµµετέχουν στην ενασχόληση µε τον κήπο

- Να τους ζητούν να βοηθούν στο πλύσιµο του αυτοκινήτου κ.ά.

- Συζητούµε για τους διάφορους τύπους οικογένειας και διαβάζουµε ανάλογα βιβλί-

α. Πρέπει να προσέχουµε ιδιαίτερα και να γνωρίζουµε εάν υπάρχουν παιδιά µονογο-

νεϊκών οικογενειών, παιδιά υιοθετηµένα, ορφανά. 

- Καλούµε τα µέλη των οικογενειών των παιδιών στην τάξη.

- Ζωγραφίζουµε µαζί µε τις οικογένειές µας. 

- Φτιάχνουµε αφίσες µε τα µέλη των οικογενειών. Δίπλα σε κάθε πρόσωπο µπορού-

µε γράφοντας ή ζωγραφίζοντας, να δώσουµε στοιχεία για τη δουλειά τους, τα ενδιαφέ-

ροντά τους, τις προτιµήσεις τους κλπ.

- Συνθέτουµε τραγούδια.

- Χορεύουµε όλοι και όλες µαζί.
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2.3. ΠΑΙΧΝΙΔΙ2 . 3 .  Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να: 

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα» παιχνί-

δια και γωνιές. 

Ø  απαλλαγούν από τυχόν στερεότυπες αντιλήψεις για το παιχνίδι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Με τη χρήση των παιχνιδιών που υπάρχουν στην τάξη µας οργανώνουµε δραστη-

ριότητες, ώστε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν «αγορίστικα» και 

«κοριτσίστικα» παιχνίδια. Για παράδειγµα: 

Καλούµε ένα κορίτσι και ένα αγόρι στη γωνιά του οικοδοµικού υλικού. Τους ζητού-

µε να καθίσουν πλάτη µε πλάτη. Τους δίνουµε πανοµοιότυπες οµάδες από τουβλάκια. 

Ενθαρρύνουµε το κορίτσι να χτίσει κάτι και να το περιγράψει στο αγόρι, που στη συ-

νέχεια θα προσπαθήσει να το αντιγράψει. Όταν τελειώσουν συγκρίνουν τις δύο κατα-

σκευές και αξιολογούν το αποτέλεσµα.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Καλούµε ένα αγόρι κι ένα κορίτσι στη γωνιά της κουζίνας. Τοποθετούµε τον ένα 

απέναντι από τον άλλο και τους ζητούµε να «µαγειρέψουν κάποιο φαγητό». Το αγόρι 

«µαγειρεύει» το φαγητό και παράλληλα δίνει οδηγίες και οδηγεί βήµα - βήµα το κορί-

τσι, έτσι ώστε να ακολουθήσει τη δική του συνταγή. 

v Μοιράζουµε τα κοµµάτια ενός παζλ σε µια οµάδα παιδιών διαφορετικού φύλου 

και τα συνθέτουν. 

v Αγόρι και κορίτσι χτυπώντας εναλλάξ ένα µπαλόνι προσπαθούν να το φτάσουν 

σε µία απόσταση φροντίζοντας να µην πέσει στο έδαφος. 

v Κάνουµε ψηφοφορία στην τάξη µας θέτοντας στα παιδιά ερωτήµατα όπως: 

• Πιστεύετε ότι µόνο αγόρια πρέπει να παίζουν µε αυτοκίνητα;

• Πιστεύετε ότι µόνο τα κορίτσια πρέπει να παίζουν µε κούκλες;

Ψηφίζουµε µε κίτρινο χαρτί για το ΝΑΙ και µε κόκκινο για το ΟΧΙ. Συζητούµε το 

αποτέλεσµα της ψηφοφορίας.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Να ενισχύσουµε την αυτοεικόνα των αγοριών και των κοριτσιών.

Ø  Να ενθαρρύνουµε τα παιδιά να δηµιουργούν µεικτού φύλου οµάδες στο παιχνί-

δι.

Ø  Να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα» παι-

χνίδια στην αυλή. 

Ø  Να απαλλαγούν από τυχόν στερεότυπες αντιλήψεις για το παιχνίδι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Στο χώρο της αυλής του σχολείου µας παίζουµε το παιχνίδι «Ακολουθήστε τον ή 

την αρχηγό». Ζητούµε από ένα παιδί να πάρει το ρόλο του ή της αρχηγού και από τα 

υπόλοιπα να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνει. Καλούµε όλα τα παιδιά µε τη σειρά να 

παίρνουν αυτό το ρόλο. 

v Ζητούµε από τα παιδιά να χωριστούν σε µικτές οµάδες. Κάθε µία παίζει και ένα 

διαφορετικό παιχνίδι κάθε φορά, π.χ. κρυφτό, µπάλα, σχοινάκι, κυνηγητό, µήλα, πο-

δόσφαιρο κλπ. 

v Οργανώνουµε δραστηριότητες και παιχνίδια στην αυλή και φροντίζουµε ώστε 

όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να συµµετέχουν σε όλα τα παιχνίδια. Μπορούµε 

να ζητήσουµε από τα παιδιά, αφού χωριστούνε σε µικτές οµάδες, να παίζουνε κυκλικά 

µε κάθε παιχνίδι/δραστηριότητα. 
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ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν «αγορίστικες» και «κοριτσί-

στικες» γωνιές παιχνιδιού.

Ø  Να οργανώσουµε το περιβάλλον, τις δραστηριότητες και τα υλικά µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αποτρέπονται στερεότυπες συµπεριφορές και επιλογές σε σχέση µε το παιχνίδι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Συνδέουµε, για παράδειγµα, το κουκλόσπιτο µε τη γωνιά του οικοδοµικού υλι-

κού, ώστε να µη διαχωρίζονται ως «κοριτσίστικη» και «αγορίστικη» γωνιά.

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να επιλέγουν νέες γωνιές στα πλαίσια του ελεύθερου 

παιχνιδιού (π.χ. ζητούµε µια µέρα από τα κορίτσια να παίξουν στη γωνιά του µαρα-

γκού, ή στη γωνιά των φυσικών επιστηµών, ή στη γωνιά του υπολογιστή, ενώ τα αγόρια 

να παίξουν στη γωνιά του κουκλόσπιτου, της µουσικής, ή στη γωνιά της βιβλιοθήκης).

v Φροντίζουµε η γωνιά του θεάτρου να είναι εµπλουτισµένη από υλικά, που να 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από τα δύο φύλα. Ζητούµε από τα παιδιά να µας 

βοηθήσουν στην επιλογή των υλικών. 

v Ιδιαίτερη προσοχή δίνουµε στη διακόσµηση της τάξης µας. Φροντίζουµε να µην 

υπάρχουν στερεοτυπικές λεκτικές και µη λεκτικές αναφορές, καθώς και ισοδύναµη 

εκπροσώπηση αναφορών στα δύο φύλα.

v Στη γωνιά, για παράδειγµα, του κουκλόσπιτου-οικοδοµικού υλικού µπορούµε να 

έχουµε φωτογραφίες των ίδιων των παιδιών από δραστηριότητες που έχουν πραγµατο-

ποιήσει στις συγκεκριµένες γωνιές ή και άλλες µε ισοδύναµη εκπροσώπηση χαρακτή-

ρων ανδρών-γυναικών. 
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 ΑΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΑΖΙ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø Να ενισχύσουµε το παιχνίδι, τη συντροφικότητα και την επικοινωνία ανάµεσα 

στα παιδιά διαφορετικού φύλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Στις δραστηριότητες και τα οµαδικά παιχνίδια ενθαρρύνουµε τη δηµιουργία µει-

κτών οµάδων και ζευγαριών: 

v  Ζητούµε από τα παιδιά να γίνουν ζευγάρια, ένα αγόρι κι ένα κορίτσι και να 

καθίσουν αντικριστά. Τους εξηγούµε ότι το τραγούδι «Αδελφάκι έλα, χόρεψε µαζί 

µου», που θα δραµατοποιήσουµε παίζεται από παιδιά που ζουν στο SOS παιδικό χω-

ριό Ζεεκίρχεν στην Αυστρία∗. Μπορούµε να το παίζουµε κάθε φορά που θα βλέπου-

µε ότι υπάρχουν συγκρούσεις ή εντάσεις ανάµεσα σε παιδιά διαφορετικού φύλου.

v Κατασκευάζουµε χάρτινες αλυσίδες: Κόβουµε µια λωρίδα από χαρτί και γρά-

φουµε επάνω το όνοµα των παιδιών. Τη γυρνούµε έτσι ώστε να πάρει το σχήµα του 

δαχτυλιδιού και την κολλάµε στην άκρη. Περνούµε από την πρώτη, τη δεύτερη και την 

τυλίγουµε µε τον ίδιο τρόπο, ώσπου να δηµιουργήσουµε µια αλυσίδα. Φροντίζουµε 

στους κρίκους της αλυσίδας τα ονόµατα των παιδιών το ένα να διαδέχεται το άλλο 

ανάλογα µε το φύλο τους.

v Φτιάχνουµε αλυσίδες µε το ίδιο µας το σώµα.

v Χρησιµοποιούµε ποιήµατα, από το ανθολόγιο του Νηπιαγωγείου, όπως για πα-

ράδειγµα «Οι γονείς µου», «Οι δικοί µου» και «Η γελαστή οικογένεια».** Το διαβά-

ζουµε στα παιδιά. Εµπλουτίζουµε µε µουσική µια δραµατοποίηση. 

* Μητέρες παιδικού χωριού SOS (1995), Παιδικά παιχνίδια απ’ όλο τον κόσµο. Θεσσαλονίκη Τζιαµπί-
δας-Πυραµίδα.

** Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001) Ανθολόγιο Λογο-
τεχνικών Κειµένων για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 228-229.
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2.4. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ,

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ,

ΣΤΑ ΜΜΕ

Ο µπαµπάς πηγαίνει στην τράπεζα κι η µαµά τινάζει τα χαλιά

2.4. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ,

ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, 

ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΣΤΑ ΜΜΕ
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η επιλογή του επαγγέλµατός µας έχει σχέση µόνο 

µε τις επιθυµίες και τις δυνατότητές µας και όχι µε το φύλο µας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά να µας αναφέρουν το επάγγελµα των γονιών τους και να 

µας πληροφορήσουν γι’ αυτό, ποιο είναι το αντικείµενο της εργασίας τους, εάν εργά-

ζονται πολλές ώρες, τι είδους δυσκολίες έχει κλπ.

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες ανδρών και γυναικών από διάφορα επαγγέλµατα. 

Φροντίζουµε να υπάρχουν φωτογραφίες που να απεικονίζουν γυναίκες να ασχολού-

νται µε µη τυπικά για το φύλο τους επαγγέλµατα, όπως αντίστοιχα και άνδρες. Συζη-

τούµε γύρω από αυτά.

v Καλούµε στο Νηπιαγωγείο µια γυναίκα που ασχολείται µε µη τυπικό για το φύλο 

της επάγγελµα να µας µιλήσει για τη δουλειά της, ή και αντίστοιχα έναν άνδρα.

v Κάνουµε επισκέψεις σε χώρους εργασίας που εργάζονται και άνδρες και γυναί-

κες. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να τους κάνουν ερωτήσεις σχετικά µε τη δουλειά τους.

v Παρακολουθούµε την επικαιρότητα και µε αφορµή κάποιο σηµαντικό γεγονός 

που συντελείται και συµµετέχει κάποια ή κάποιες γυναίκες, εντοπίζουµε και συζητού-

µε το ρόλο τους. 

v Παίζουµε ψυχοκινητικά παιχνίδια ή παιχνίδια ρόλων, όπου ζητούµε διαδοχικά 

από τα παιδιά, να µιµηθούν µια σειρά από επαγγέλµατα. Κατά τη διάρκεια του παιχνι-

διού µπορούµε να ζητήσουµε από τα κορίτσια να γίνουν π.χ. καπετάνιοι, αστροναύτες, 

υδραυλικοί κλπ. και τα αγόρια νοσοκόµοι, νηπιαγωγοί, οικιακοί βοηθοί κλπ. 
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 ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΚΟΥΝ «ΑΝΔΡΙΚΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  γνωρίσουν γυναίκες µε κύρος σε θέσεις κλειδιά, που πριν λίγα χρόνια ήταν κα-

θαρά ανδροκρατούµενες. 

Ø  κατανοήσουν ότι η επιτυχία συντελείται µε συνεργασία και των δύο φύλων. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Συζητούµε µε τα παιδιά, για παράδειγµα, για τους Ολυµπιακούς αγώνες, που 

πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας. Τους δείχνουµε φωτογραφίες από κάποιους ανθρώ-

πους που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωσή τους και κυρίως τις γυναίκες.

v Διαβάζουµε στα παιδιά συνεντεύξεις από γυναίκες επιτυχηµένες σε χώρους αν-

δροκρατούµενους, όπως π.χ. πολιτική, επιστήµη. Τονίζουµε κάποια γεγονότα, όπως 

π.χ. ότι έχουν οικογένεια, προσωπική ζωή κ.ά.

v Προσκαλούµε στο νηπιαγωγείο µας, για παράδειγµα, µια γυναίκα και έναν άν-

δρα αστυνοµικό. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να τους κάνουν ερωτήσεις για το επάγγελµά 

τους, π.χ. δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτό, τυχόν δυσκολίες, ώρες εργασίας, τη 

µεταξύ τους συνεργασία κ.ά. 
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Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø Τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι η οικιακή απασχόληση είναι µια εργασία 

πολύ σηµαντική και να την εκτιµήσουν ανάλογα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Παίζουµε ένα παιχνίδι το οποίο θα ονοµάσουµε «δουλειές του σπιτιού». Χω-

ρίζουµε τα παιδιά σε οµάδες και τους αναθέτουµε εργασίες που γίνονται στο σπίτι: 

στρώσιµο κρεβατιών, σκούπισµα, πλύσιµο ρούχων, πλύσιµο πιάτων, ψώνια, µαγείρε-

µα, σιδέρωµα, στρώσιµο τραπεζιού, φροντίδα παιδιών. 

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να µας πούνε ποιος ή ποια ασχολείται µε αυτές τις δου-

λειές στο δικό τους σπίτι και εάν πιστεύουν ότι είναι εύκολη ή δύσκολη απασχόληση. 

v Παίζουµε ένα παιχνίδι που ονοµάζεται «πλυντήριο». Κάποια κορίτσια πιάνονται 

χέρι-χέρι και σχηµατίζουν ένα κύκλο, δηλαδή το πλυντήριο. Μερικά κορίτσια παριστά-
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νουν τα «άπλυτα ρούχα» και τα αγόρια βάζουν «µπουγάδα» και τα βάζουν στο πλυντή-

ριο. Ρίχνουν απορρυπαντικό και µετά πατάνε το κουµπί για να αρχίσει η πλύση. Τότε 

τα κορίτσια που παριστάνουν το πλυντήριο αρχίζουν να τρέχουν γύρω-γύρω. Στο τέλος 

καθώς το πλυντήριο αρχίζει να στύβει κινούνται µέσα-έξω. Στη συνέχεια τα αγόρια 

παίρνουν ένα-ένα τα «άπλυτα ρούχα» και τα «απλώνουν» µε µανταλάκια.

v Διαβάζουµε µικρές αγγελίες στην εφηµερίδα και εντοπίζουµε αυτές που αφορούν 

ζήτηση και προσφορά εργασιών στο σπίτι π.χ. οικιακές εργασίες, φύλαξη παιδιών και 

ηλικιωµένων. Φτιάχνουµε µια δική µας εφηµερίδα µε αγγελίες. Κόβουµε και κολλάµε 

αυτές που βρήκαµε εµπλουτίζοντας συγχρόνως µε δικές µας. 

v Ζητούµε από µία µητέρα που ασχολείται µε οικιακά και από µία οικιακή βοηθό 

να έρθουν στο σχολείο και να µας µιλήσουν για τις δουλειές που κάνουν µέσα στο 

σπίτι. Εστιάζουµε στη διαφορά της οικονοµικής αµοιβής της µιας και της άλλης και 

ανταλλάσσουµε απόψεις. 
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 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  κατανοήσουν ότι η ενασχόληση µε τα κοινά είναι δικαίωµα και των ανδρών και 

των γυναικών.

Ø  γνωρίσουν γυναίκες, που ασχολούνται µε την πολιτική. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Βλέπουµε φωτογραφίες από γυναίκες πολιτικούς και διαβάζουµε κάποια στοι-

χεία του βιογραφικού τους. Ζητούµε από τα παιδιά να συνεργαστούν µε τους γονείς 

τους και να φέρουν παρόµοιο και σχετικό υλικό. 

v Καλούµε στο νηπιαγωγείο µας κάποια γυναίκα που ασχολείται µε την πολιτική 

σε τοπικό επίπεδο να µας µιλήσει για το έργο της. Ζητούµε από τα παιδιά να της θέ-

σουν ερωτήσεις. 

v Επισκεπτόµαστε χώρους, που λαµβάνονται αποφάσεις για τα κοινά, π.χ. Δηµαρ-

χείο και ζητούµε από κάποια γυναίκα δηµοτική σύµβουλο να µας ξεναγήσει και να µας 

µιλήσει για το έργο που επιτελεί η δηµοτική αρχή.

v Οργανώνουµε εκλογές στο νηπιαγωγείο µας για την ανάδειξη του προεδρίου της 

τάξης µας. Ζητούµε από τους υποψήφιους και τις υποψήφιες να κάνουν προγραµµατι-

κές δηλώσεις. Σχεδιάζουµε τα ψηφοδέλτιά µας, την κάλπη µας, ψηφίζουµε και αναδει-

κνύουµε το νικητή ή τη νικήτρια των εκλογών. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μαρία Κιουρί

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø αναγνωρίσουν τη συµβολή του γυναικείου φύλου στην πρόοδο της επιστή-

µης.

Ø  ενθαρρυνθούν και ιδιαίτερα τα κορίτσια να εµπλακούν σε δραστηριότητες, που 

έχουν σχέση µε φυσικές επιστήµες.

Ø γνωρίσουν σύγχρονα επιτεύγµατα γυναικών στην επιστήµη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά να κάνουµε κάποια δουλειά στον υπολογιστή. Συζητούµε 

γύρω από τη χρησιµότητα και τις δυνατότητες αυτού του εργαλείου. Βρίσκουµε πλη-

ροφορίες για την πρώτη προγραµµατίστρια ηλεκτρονικών υπολογιστών λαίδη Έιντα 

Λάβλεïς* (1815-1852). Συζητούµε για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σήµε-

ρα. 

* Ardagh,P. (1996) Απίθανοι Εφευρέτες. Αθήνα: Ερευνητές.



70 71

v Γινόµαστε επιστήµονες-ερευνητές και ερευνήτριες. Κάνουµε διάφορα πειράµα-

τα στην τάξη µας, µε τους µαγνήτες, τον ήχο, το νερό, τον ηλεκτρισµό και κάθε οµάδα 

παρουσιάζει στις υπόλοιπες τα επιτεύγµατά της. Κυρίως προσέχουµε στη συγκεκριµέ-

νη δραστηριότητα να δηµιουργούµε οµάδες µικτές και να ενθαρρύνουµε τα κορίτσια 

να παίρνουν πρωτοβουλίες και να συµµετέχουν ενεργά κατά τη διαδικασία των πειρα-

µάτων.

v Διαβάζουµε την βιογραφία της Μαρίας Κιουρί και εξηγούµε στα παιδιά το µέγε-

θος της προσφοράς της στην επιστήµη. Τονίζουµε ότι συγκαταλέγεται στις µεγαλύτε-

ρες προσωπικότητες της επιστήµης στον κόσµο. Αναφερόµαστε και σε άλλες γυναίκες 

επιστήµονες, όπως, για παράδειγµα, την Αµαλία Φλέµιγκ.

Βρίσκουµε βιογραφίες γυναικών, που διαπρέπουν σήµερα στο χώρο της επιστήµης 

και συζητάµε την προσφορά τους. Διαβάζουµε συνεντεύξεις τους, συζητάµε γύρω από 

το έργο, αλλά και την προσωπική τους ζωή. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  γνωρίσουν εκπροσώπους και από το γυναικείο φύλο σε τοµείς που στο παρελθόν 

µονοπωλούσαν οι άνδρες λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Ø  γνωρίσουν ότι δεν υπήρξαν µόνο άνδρες εξερευνητές.

Ø  χρησιµοποιήσουν επίθετα για γυναικείες προσωπικότητες που συνήθως αναφέ-

ρονται σε ανδρικές ικανότητες, όπως τολµηρή, ατρόµητη, εξερευνήτρια, ταξιδιώτισσα, 

αξιοθαύµαστη, ευφυής, γενναία, δυναµική, επαναστάτρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Διαβάζουµε στα παιδιά από τη σειρά «Περιηγητές και Θαλασσοπόροι»*, τις 

εξερευνήσεις της Ιζαµπέλ Εµπεράρ και της Μαίρη Κίνγκλεϊ. Βλέπουµε στο χάρτη 

ή στην υδρόγειο σφαίρα την πορεία που ακολούθησαν και συζητούµε γύρω από τις 

δυσκολίες που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Εστιάζουµε σε 

θέµατα, όπως η γενναιότητα και ο δυναµισµός που επέδειξαν, το ριψοκίνδυνο του 

χαρακτήρα τους και η επαναστατική τους διάθεση, όπως και η προσφορά τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

v Αναφερόµαστε στη Γερτρούδη Μπελ, απόφοιτη του Πανεπιστηµίου της Οξφόρ-

δης, που ταξίδεψε στις Αραβικές χώρες και βοήθησε σηµαντικά στις πρώτες αρχαιο-

λογικές ανακαλύψεις στο Ιράκ. Στην Πενέλοπε Τσέτγουοντ, που διέσχισε ένα ποτάµι 

στην Ινδία µε µια αυτοσχέδια βάρκα φτιαγµένη από το τοµάρι ενός ζώου και ξαπλω-

µένη στην πλάτη ενός ντόπιου.

v Δείχνουµε φωτογραφίες από την Φρέια Σταρκ, που ταξίδεψε στις Αραβικές χώ-

ρες και στη Μ. Ανατολή και έγραψε ταξιδιωτικούς οδηγούς εµπλουτισµένους µε φω-

* Ardagh, P. (1996) Περιηγητές και Θαλασσοπόροι. Αθήνα: Ερευνητές. 
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τογραφίες που έβγαζε η ίδια. Και από την Μαρία Καλκότ, που ταξίδεψε στη Βραζιλία 

το 1820.

v Διαβάζουµε το παραµύθι µε την Ποκαχόντας ή µπορούµε να δούµε την ταινία σε 

βίντεο. Εξηγούµε στα παιδιά ότι η γενναία αυτή Ινδιάνα υπήρξε στην πραγµατικότητα, 

ήταν κόρη ινδιάνου φύλαρχου, ταξίδεψε µέχρι τη Βρετανία και επισκέφτηκε την αυλή 

του βασιλιά Ιακώβου του Α΄. 

v Φτιάχνουµε το δικό µας χάρτη και κάνουµε εξερευνήσεις, είτε στην αυλή, είτε 

στη γειτονιά του σχολείου, ή όπου αλλού αυτό είναι εφικτό. Παρατηρούµε το ρόλο των 

κοριτσιών κατά τη διάρκεια αυτών των εξερευνήσεων. Συζητούµε τις περιπέτειές µας 

και αναφέρουµε τις ανακαλύψεις µας

Η ζωή και η δράση της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ
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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μπουµπουλίνα Λασκαρίνα

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Να γνωρίζουν τα παιδιά και να εκτιµήσουν τη συµβολή των γυναικών σε διάφο-

ρες ιστορικές περιόδους της πατρίδας µας και διεθνώς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Με αφορµή µια εθνική εορτή, π.χ. 28η Οκτωβρίου, 25η Μαρτίου, κλπ. ή µια το-

πική εορτή προσπαθούµε να προβάλουµε τη συµβολή των γυναικών σε αυτούς τους 

αγώνες. Όταν οργανώνουµε στο σχολείο µας εορτές εθνικού περιεχοµένου δίνουµε 

έµφαση στους αγώνες των γυναικών και τη µεγάλη συµβολή τους σε αυτούς. Φροντί-

ζουµε, για παράδειγµα, οι ρόλοι των γυναικών στο θεατρικό να είναι ενεργητικοί και 

να αναδεικνύουν τη συµβολή τους στους αγώνες. Επιλέγουµε ποιήµατα µε αντίστοιχο 

περιεχόµενο. 

v Επισκεπτόµαστε µουσεία της περιοχής µας και αναδεικνύουµε το ρόλο και την 

προσφορά των γυναικών σε διάφορες ιστορικές περιόδους.

v Εµπλουτίζουµε τη βιβλιοθήκη µας µε βιογραφίες γυναικών, που διακρίθηκαν σε 

διάφορα ιστορικά γεγονότα.

v Χρησιµοποιούµε ακούσµατα από τη δηµοτική ποίηση, όπως: «Η Δέσπω», «Η Λε-

νιώ του Μπότσαρη». Μπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά να µεταφέρουν σε χαρτί 

εικόνες σχετικές µε τα ποιήµατα.
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 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές φυσικών ικανοτήτων ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες.

Ø  κατανοήσουν ότι η επιλογή για τα διάφορα αθλήµατα γίνεται µε βάση τις ατοµι-

κές µας προτιµήσεις και ικανότητές και όχι µε βάση το φύλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες από Έλληνες ή και ξένους αθλητές και αθλήτριες, 

που διακρίθηκαν στους Ολυµπιακούς αγώνες, που έγιναν στη χώρα µας ή και αλλού. 

Μέσα από συζήτηση ενθαρρύνουµε τα παιδιά να µας πουν σε ποιο αγώνισµα διακρί-

θηκαν οι συγκεκριµένοι αθλητές και οι συγκεκριµένες αθλήτριες. 

v Βλέπουµε παράλληλα εικόνες ανδρών και γυναικών που έλαβαν µέρος σε διά-

φορα αγωνίσµατα. Σκοπός µας είναι τα παιδιά να καταλάβουν ότι και οι άνδρες και 

οι γυναίκες έχουν τις ίδιες φυσικές ικανότητες και µπορούν να πάρουν µέρος στα ίδια 

αγωνίσµατα. Εστιάζουµε κυρίως σε µερικά, όπως ελληνορωµαϊκή πάλη, τάε κβο ντο, 

άρση βαρών, ποδόσφαιρο, µπάσκετ, ξιφασκία, σκοποβολή, σφαίρα, δίσκο, κλπ. και 

τονίζουµε τη συµµετοχή των γυναικών σε αυτά. 

v Ρωτούµε τα παιδιά αν θα ήθελαν να ασχοληθούν µε ένα άθληµα και ποιο θα ήταν 

αυτό.

v Παίζουµε παιχνίδι ρόλων µε θέµα τους Ολυµπιακούς αγώνες. Φροντίζουµε ώστε τόσο 

τα αγόρια όσο και τα κορίτσια να συµµετέχουν και να διακρίνονται στα αγωνίσµατα. 

v Βγαίνουµε στην αυλή και οργανώνουµε διάφορα αγωνίσµατα, τρέξιµο ανδρών, γυ-

ναικών, φτιάχνουµε σακουλάκια µε άµµο και πετάµε σφαίρα κλπ. Στο τέλος της διαδικασί-

ας σχεδιάζουµε και κατασκευάζουµε τα δικά µας µετάλλια, χρυσό, αργυρό και χάλκινο. 
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ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ OΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ

ΣΤΟΧΟΙ

- Να εξεταστεί εάν οι επιθυµίες των παιδιών σε σχέση µε το µελλοντικό τους επάγ-

γελµα συνδέονται ήδη από αυτή την ηλικία µε στερεότυπα, σχετικά µε τα παραδοσιακά 

«ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα.

- Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι δεν υπάρχουν παραδοσιακά «ανδρικά» ή 

«γυναικεία» επαγγέλµατα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Σχεδιάζουµε ένα µονοπάτι για κάθε παιδί και γράφουµε το όνοµά του σε χαρτί 

του µέτρου. Το αρχικό σηµείο είναι ένα σηµάδι, όποιο εµείς θέλουµε, όπου αναγράφε-

ται η ηµεροµηνία γέννησής του. Το επόµενο σηµάδι µπορεί να είναι η πρώτη µέρα στο 

νηπιαγωγείο, και το τελευταίο «τι επάγγελµα θα κάνω όταν µεγαλώσω». Ζητούµε από 

τα παιδιά να ζωγραφίσουν στους τρεις αυτούς σταθµούς της ζωής τους τον εαυτό τους 

ή να τον παρουσιάσουν µε κολάζ.

v Συζητούµε µε τα παιδιά τις επαγγελµατικές τους επιλογές, ψάχνουµε να βρούµε 

πληροφορίες ή και συνεντεύξεις ατόµων που ασχολούνται µε αυτό το επάγγελµα, τις 

διαβάζουµε και τις συζητούµε. 

ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Στο ίδιο µονοπάτι µπορούµε να ζητήσουµε από τα παιδιά µε κολάζ, ή µε ζωγραφική 

να τοποθετήσουν τον εαυτό τους και σε άλλους σταθµούς της ζωής τους, όπως αυτόν 

του/της ενηλίκου, ή και του ηλικιωµένου/της ηλικιωµένης. Τους ζητούµε να µας περι-

γράψουν τι σχεδιάζουν να κάνουν σε κάθε ηλικία και συζητούµε γύρω από τις επιλογές 

τους.
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ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΜΟΥ ΗΡΩΑΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΟΥ ΗΡΩΙΔΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Να ανιχνεύσουµε εάν οι τηλεοπτικές προτιµήσεις των παιδιών σχετίζονται µε το 

φύλο τους. 

Ø  Να δώσουµε ερεθίσµατα στα παιδιά µέσα από κατάλληλες ιστορίες, εκποµπές 

κ.ά., ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν και ήρωες και ηρωίδες. 

Ø  Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι τόσο οι θηλυκού όσο και οι αρσενικού γέ-

νους φιγούρες είναι δυνατό να διαδραµατίζουν πρωτεύοντα ρόλο σε µία ιστορία, ένα 

παραµύθι, µία ταινία κ.ά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Ζητούµε από τα παιδιά να µας πουν ποια είναι η αγαπηµένη τους εκποµπή στην 

τηλεόραση, παιδική ή µη, και να αιτιολογήσουν το γιατί. Επίσης ζητούµε να µάθουµε 

στη συγκεκριµένη εκποµπή ποιος είναι ο αγαπηµένος τους ήρωας ή η αγαπηµένη τους 

ηρωίδα και γιατί. Καταγράφουµε και συζητούµε τις προτιµήσεις τους. 

v Προβάλουµε στα παιδιά µια βιντεοκασέτα ή DVD, µε περιεχόµενο κατάλληλο 

για την ηλικία τους αγαπητό και ενδιαφέρον σε αυτά. Συζητούµε για τους ήρωες και 
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τις ηρωίδες, το φύλο τους, το ρόλο τους στην πλοκή της ιστορίας, τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς τους κ.ά. Φτιάχνουµε µια παρόµοια ιστορία, αλλάζοντας κάποια 

στοιχεία, που τυχόν, δεν µας αρέσουν. Τη δραµατοποιούµε και εάν το σχολείο διαθέτει 

κάµερα τη βιντεοσκοπούµε. 

v Ζωγραφίζουµε τον αγαπηµένο µας ήρωα ή την αγαπηµένη µας ηρωίδα. Συζητού-

µε τις προτιµήσεις µας, αιτιολογούµε γιατί µας αρέσει, ποια στοιχεία στο χαρακτήρα 

του/της είναι αυτά που µας ενθουσιάζουν, ποια δε θα θέλαµε να έχει κλπ. 
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2.5. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
2 . 5 .  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Μέσα από την ανάγνωση κατάλληλων ιστοριών τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 

ότι και τα δύο φύλα είναι δυνατό να εµφανίζονται σε δυναµικούς και πρωταγωνιστι-

κούς ρόλους. 

Ø  Να δοθεί έµφαση στην παρουσία του γυναικείου φύλου στα παιδικά αναγνώ-

σµατα. 

Ø  Να δώσουµε ερεθίσµατα στα παιδιά να βελτιώσουν και να εµπλουτίσουν τον 

προφορικό τους λόγο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Διαβάζουµε στα παιδιά, για παράδειγµα, το Ιρλανδικό παραµύθι «Η πειρατής 

Γκρέις» από το βιβλίο µε τίτλο «Παραµύθια µε Πειρατές».*

Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να διηγηθούν µε δικά τους λόγια την ιστορία ενισχύοντας 

έτσι τη γλωσσική τους έκφραση. Στη συνέχεια ζωγραφίζουν σκηνές από την ιστορία, 

που τους άρεσαν περισσότερο. 

v Αποµονώνουµε κάποιες εκφράσεις από το παραµύθι, π.χ. «Η… δεν ήταν µια 

συνηθισµένη…», «Αυτή και οι άντρες της επέστρεφε από…», «Ήταν η πιο διάσηµη… 

στη χώρα…», «Μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνη…», «Γρήγορα και ήσυχα η… και οι 

άνδρες της έφτασαν…», «Ο… ήταν άσπρος σαν πανί, έτοιµος να καταρρεύσει µπροστά 

στην…», «Ο… κατέβασε το κεφάλι δίνοντας την υπόσχεσή του…», «Η… γύρισε ήρεµα, 

τον κοίταξε και τον διέταξε…». Ζητούµε από τα παιδιά µε ερέθισµα τις παραπάνω 

φράσεις να φτιάξουν τη δική τους ιστορία. Η/Ο νηπιαγωγός την καταγράφει, τα παιδιά 

της δίνουν τίτλο και την εικονογραφούν. 

* Walker, R. (2000) Παραµύθια µε Πειρατές. Αθήνα: Κέδρος.
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v Χωριζόµαστε σε δύο οµάδες. Η µία αναλαµβάνει να δραµατοποιήσει την ιστορία 

µε τίτλο «Η πειρατής Γκρέις» και η άλλη οµάδα την ιστορία, που δηµιουργήσαµε. 

v Δηµιουργούµε µια δική µας ιστορία µε πρωταγωνιστές και πρωταγωνίτριες τα 

παιδιά της τάξης µας. Τη δραµατοποιούµε, την εµπλουτίζουµε µε µουσική, µεταµφιέ-

σεις, κατασκευές κλπ. και την παρουσιάζουµε.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø συνειδητοποιήσουν µέσα από την ανάγνωση κατάλληλων αναγνωσµάτων ότι η 

επιλογή της συντρόφου δεν είναι ανδρική απόφαση. 

Ø καταλάβουν ότι υπάρχουν και άτοµα χωρίς σύντροφο που όµως µπορούν κι αυτά 

να είναι εξίσου ευχαριστηµένα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Διαβάζουµε το Περσικό παραµύθι, «Η πριγκίπισσα των βουνών» από το βιβλίο 

µε τίτλο «Παραµύθια µε Πριγκίπισσες»* εξαλείφοντας κάποια σηµεία που θεωρούµε 

βίαια.

v Επισηµαίνουµε τη φράση που αναφέρεται στο παραµύθι: «Είµαστε ισάξιοι κάτω 

από το γαλάζιο ουρανό του παραδείσου». Ενθαρρύνουµε τα παιδιά µέσα από κατάλ-

ληλες ερωτήσεις να τη σχολιάσουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

v Γράφουµε τη συγκεκριµένη φράση σε κόλες χαρτιού και προτρέπουµε τα παιδιά 

να την αποδώσουν µε ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ κ.ά..

v Αποµονώνουµε τη φράση: «Η Τουραντότ ήταν ευτυχισµένη που ζούσε µόνη. 

Μπορούσε να παρατηρεί ήσυχη τ’αστέρια στο νυχτερινό ουρανό, να ανακαλύπτει 

παράξενα πράγµατα και να ζωγραφίζει». Ρωτούµε τα παιδιά εάν πιστεύουν ότι µπορεί 

ένα άτοµο να είναι ευχαριστηµένο αν είναι µόνο του και να µας εξηγήσουν το γιατί, 

είτε πρόκειται για καταφατική, είτε για αρνητική απάντηση.

v Ζητούµε από τα παιδιά να µας πουν πώς τα ίδια διαχειρίζονται το χρόνο τους, 

όταν είναι µόνα τους και εάν αυτό τους προσδίδει ευχαρίστηση.

* Matthews, C. (2000) Παραµύθια µε Πριγκίπισσες. Αθήνα: Κέδρος.
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v Προτείνουµε στα παιδιά να συζητήσουν µε τους γονείς για το πώς γνωρίστηκαν, 

αποφάσισαν να παντρευτούν κ.ά. Μπορούν να µας φέρουν και φωτογραφίες από το 

γάµο των γονιών τους. Συζητούµε στην τάξη τις σχετικές πληροφορίες που συνέλεξαν 

τα παιδιά, δίνοντας έµφαση στο ότι η επιλογή συντρόφου είναι απόφαση στην επιλογή 

της οποίας συµµετέχουν εξίσου και τα δύο φύλα. 

v Ρωτούµε τους παππούδες και τις γιαγιάδες µας πώς γνωρίστηκαν µε το ή τη σύ-

ντροφό τους. Τους ζητούµε να έρθουν στην τάξη µας και να µας το διηγηθούν.

v Φροντίζουµε πάντα να γνωρίζουµε εάν υπάρχουν παιδιά µονογονεϊκών οικογε-

νειών στην τάξη µας και συζητούµε γύρω από την ύπαρξη και τέτοιου τύπου οικογένει-

ας ως φυσιολογικής.
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΡΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Ø  Έχοντας υπόψη µας ότι το παραµύθι λειτουργεί ως µέσο κοινωνικοποίησης ως 

προς το ρόλο του φύλου, επιχειρούµε να αναιρέσουµε στερεότυπους ρόλους και συ-

µπεριφορές, που τα δύο φύλα εµφανίζονται συχνότερα να υιοθετούν. 

Ø   Να δώσουµε ερεθίσµατα στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος που το 

γυναικείο φύλο παρουσιάζεται να διαδραµατίζει στα παραδοσιακά παραµύθια είναι 

αναχρονιστικός. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Διαβάζουµε στα παιδιά παραµύθια. Στη συνέχεια επιχειρούµε µαζί µε τα παιδιά 

να ανασυνθέσουµε την ιστορία αντιστρέφοντας τους ρόλους και προσδίδοντας στους 

ήρωες και τις ηρωίδες τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ρόλου/προσωπικότητάς τους. 

Στα κορίτσια/γυναίκες, για παράδειγµα, αποδίδουµε χαρακτηριστικά προσωπικότη-

τας, όπως γενναιότητα, θάρρος, τόλµη, αποφασιστικότητα, επινοητικότητα, εξυπνάδα, 

ενώ στα αγόρια/άνδρες φιλαρέσκεια, οµορφιά, καλοσύνη, υποχωρητικότητα και παθη-

τικότητα. Στη συνέχεια, δραµατοποιούµε τις παραπάνω ιστορίες.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ

Εξετάζουµε το περιεχόµενο των αναγνωσµάτων της βιβλιοθήκης µε στόχο να δι-

απιστώσουµε τυχόν στερεότυπες αντιλήψεις, στάσεις, αξίες, ρόλους, χαρακτηριστικά 

κ.ά. Ταυτόχρονα εξετάζουµε και την εικονογράφησή τους αν είναι απαλλαγµένη από 

σεξιστικά στερεότυπα.

Εµπλουτίζουµε τη βιβλιοθήκη του νηπιαγωγείου µε βιβλία όσο το δυνατό πιο προ-

σεγµένα ως προς τη σεξιστική απεικόνιση των δύο φύλων και απαλλαγµένα από πρό-

τυπα φυλετικών ανισοτήτων σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, τους ρόλους, τα επαγγέλµατα, 

τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας κλπ.

ΣΤΟΧΟΙ

- Μέσα από την οργάνωση της βιβλιοθήκης και την ανάγνωση κατάλληλων ιστο-

ριών, παραµυθιών κ.ά. να συµβάλλουµε στην κριτική αµφισβήτηση και γενικά στην 

αποδόµηση τυχόν στερεότυπων αντιλήψεων για τα δύο φύλα, που αποτυπώνονται στα 

παιδικά αναγνώσµατα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

v Διαβάζουµε στα παιδιά ιστορίες, βιβλία, παραµύθια κ.ά. Φροντίζουµε να κάνου-

µε «σκόπιµες» παρεµβάσεις στο κείµενο, είτε διορθώνοντας το περιεχόµενο, είτε θέτο-

ντας ερωτήσεις προβληµατισµού στα παιδιά, µε στόχο πάντα την άµβλυνση ή εξάλειψη 

των παραδοσιακών και στερεότυπων αντιλήψεων σε ό,τι αφορά τα φύλα.

v Εµπλουτίζουµε τη βιβλιοθήκη µας µε περιοδικά και εφηµερίδες, που κυρίως η ει-

κονογράφησή τους δείχνει γυναίκες πρωταγωνίστριες σε διάφορους τοµείς της ζωής.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
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3.1. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ3 . 1 .  Τ Α  Π Α Ι Δ Ι Α

Σ Τ Η Ν  Α Ρ Χ Α Ι Α  Ε Λ Λ Α Δ Α
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Α΄ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ερέθισµα για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση του προγράµ-

µατος µε θέµα «Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα» µπορεί, για παράδειγµα, να αποτε-

λέσει η επίσκεψη ενός παιδιού στην αρχαία Ολυµπία και η διήγηση της επίσκεψής του 

στους συµµαθητές και στις συµµαθήτριες του. Τα παιδιά δείχνουν έντονο ενδιαφέρον 

και περιέργεια κατά την αφήγηση και διατυπώνουν ποικίλες ερωτήσεις. 

Η/Ο νηπιαγωγός αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των παιδιών, τους παρουσιάζει το 

βιβλίο µε τίτλο «Τα παιδιά στην αρχαία Ελλάδα*». Δείχνει το εξώφυλλο του βιβλίου, 

ενθαρρύνει τα παιδιά να περιγράψουν αυτό που βλέπουν και η ίδια καταγράφει τα 

σχόλιά τους. 

Η/Ο νηπιαγωγός διαβάζει το βιβλίο και ταυτόχρονα παρουσιάζει στα παιδιά τις 

εικόνες. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις, να θέσουν προβληµατισµούς, 

να σχολιάσουν, να εκφράσουν απόψεις κ.ά. Στη συνέχεια καταγράφει τα σχόλια και 

τις απόψεις των παιδιών. 

Ενηµερώνουµε τους γονείς** των παιδιών είτε σε µια συγκέντρωση είτε µε επιστολή 

που θα συντάξουµε και θα στείλουµε µε τα παιδιά στο σπίτι, σχετικά µε το πρόγραµµα 

που θα ασχοληθούµε και προτείνουµε τη συµµετοχή τους. 

* Tames, R. (2003) Ο κόσµος των Αρχαίων Ελλήνων, τα παιδιά στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Σαββάλας.
** Με τη λέξη γονέα εννοούµε όχι µόνο τους φυσικούς γονείς, αλλά οποιονδήποτε ανατρέφει ή έχει στην 

επίβλεψή του το παιδί.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η/Ο νηπιαγωγός µέσα από ανοιχτές ερωτήσεις επιχειρεί να διεγείρει το ενδιαφέ-

ρον των παιδιών γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. Ταυτόχρονα ανιχνεύει τις ήδη υπάρ-

χουσες γνώσεις και εµπειρίες τους µε σκοπό τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό τους. 

Στη συνέχεια σχεδιάζεται το ιστόγραµµα ιδεών, στο οποίο καταγράφονται αφενός 

εκείνες οι πτυχές του θέµατος, που πραγµατικά προκαλούν την περιέργεια και το ενδι-

αφέρον των παιδιών και αφετέρου οι δραστηριότητες, που θα αναλάβουν τα παιδιά σε 

ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο στη φάση της υλοποίησης. 
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ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø συνειδητοποιήσουν ότι οι οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα συνδέ-

ονται άρρηκτα µε το κοινωνικοπολιτισµικό πλαίσιο κάθε εποχής.

Ø αναγνωρίσουν το διαφορετικό κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον που ζουν σήµε-

ρα συγκρίνοντάς το µε το χθες.

Ø συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές φυσικών ικανοτήτων ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες.

Ø κατανοήσουν ότι όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, σε όποια εποχή κι αν ζούν 

έχουν ανάγκη από µόρφωση.

Ø νιώσουν ασφάλεια στο περιβάλλον που ζουν.

Ø αναπτύξουν ικανότητες όπως η αυτογνωσία και η αναγνώριση των ικανοτήτων τους.

Ø αναπτύξουν θετικές συναισθηµατικές στάσεις και συµπεριφορές για το άλλο 

φύλο.

Ø ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες.

Ø διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους.



94 95

Β΄ ΦΑΣΗ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø διηγούνται/αφηγούνται

Ø περιγράφουν

Ø  παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές

Ø  ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως µπορούν.

Ø  συµµετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία.

Ø  εκφράζονται µε το ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι.

Ø προβληµατιστούν/αµφισβητήσουν τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα σχετικά 

µε τους ρόλους των δύο φύλων.

Ø αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ισότητας ανάµεσα στα αγόρια και τα κορί-

τσια στην εκπαίδευση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Διαβάζουµε κάποιες γενικές πληροφορίες στα παιδιά σχετικά µε την εκπαίδευση 

των αγοριών και κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα. Μέσα από κατάλληλες ερωτήσεις τα 

βοηθούµε να εντοπίσουν και να περιγράψουν διαφορές στη µόρφωση ανάµεσα στα 

αγόρια και τα κορίτσια εκείνης της εποχής. Για παράδειγµα, τα παιδιά περιγράφουν 

και σχολιάζουν την ύπαρξη διαφορετικών σχολείων για τα αγόρια και για τα κορίτσια 

και κάνουν συγκρίσεις µε το σήµερα αιτιολογώντας τις απόψεις τους.

v Διαβάζουµε στα παιδιά απόσπασµα από την περιγραφή του Πλούταρχου σχετικά 

µε την ανατροφή των νηπίων στη Σπάρτη. Δίνουµε στα παιδιά πληροφορίες σχετικά 

µε την εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών στη Σπάρτη και τις άλλες πόλεις-κράτη. 

Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να κάνουν τις σχετικές συγκρίσεις. 
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v Δείχνουµε στα παιδιά φωτογραφίες από αγγειογραφίες και τα ενθαρρύνουµε να 

τις περιγράψουν. Με κατάλληλες ερωτήσεις κατευθύνουµε τα παιδιά να εντοπίσουν 

και να ερµηνεύσουν την απουσία των κοριτσιών από αυτές.

v Δίνουµε έµφαση στο γεγονός ότι τα περισσότερα κορίτσια δεν φοιτούσαν στο 

σχολείο, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι τα κορίτσια/γυναίκες έπρεπε να 

γνωρίζουν και να ασχολούνται µόνο µε το νοικοκυριό. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

ενθαρρύνουµε τα παιδιά να εντοπίσουν αν το ίδιο ισχύει και σήµερα. Για παράδειγµα, 

τα παιδιά µετρούνε πόσο αγόρια-κορίτσια υπάρχουν στο νηπιαγωγείο, δείχνουµε στα 

παιδιά οµαδικές φωτογραφίες παλιότερων τάξεων και τα παιδιά εντοπίζουν την πα-

ρουσία κοριτσιών σε αυτές κ.ά. 

v Εστιάζουµε στην ύπαρξη αναλφάβητων κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα. Τα παι-

διά µε κατάλληλες ερωτήσεις αναγνωρίζουν και εκφράζουν τη σηµασία της µόρφωσης 

για όλα τα άτοµα ανεξάρτητα από το φύλο που ανήκουν.

v Διαβάζουµε αποσπάσµατα από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια προσαρµοσµένα 

για παιδιά αυτής της ηλικίας. Επιλέγουµε αυτά που συµµετέχουν και γυναίκες. Ενδει-

κτικά αναφέρουµε από την Οδύσσεια , Ραψωδία κ. (278-577), «Στο νησί της Κίρκης», 

Ραψωδία ε (45-291), «Ο Ερµής φθάνει στο νησί της Καλυψώς», «Η Καλυψώ βοηθάει 

τον Οδυσσέα να φύγει». Από τη Ιλιάδα την ραψωδία ω, «Ο Πρίαµος ζητά από τον 

Αχιλλέα τη σωρό του γιου του Έκτορα», ή ό,τι άλλο πιστεύουµε εµείς ότι µπορούµε να 

σχολιάσουµε σχετικά µε τη θέση της γυναίκας εκείνη την εποχή. 

v Φτιάχνουµε πάπυρο ή χρησιµοποιούµε ριζόχαρτο και κάθε παιδί γράφει το όνο-

µά του/της.

v Στον πίνακα αναφοράς γράφουµε λέξεις αντιπροσωπευτικές του θέµατός µας, 

όπως για παράδειγµα, «Τα κορίτσια στην Αρχαία Ελλάδα» κ.ά. και τα παιδιά τις αντι-

γράφουν. 
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v Παίρνουµε καλαµάκια από σουβλάκι και χρησιµοποιώντας τα σαν πένες γρά-

φουµε µε µελάνι πάνω στον πάπυρο. Άλλος τρόπος είναι να γράφουµε πάνω στην 

άµµο, αφού την βάλουµε πάνω σε ένα δίσκο. 

v Μαθαίνουµε και απαγγέλλουµε σχετικά ποιήµατα. 

v Είµαστε στην Αρχαία Ελλάδα. Απαγγέλλουµε αυτοσχέδιους λόγους επιχειρη-

µατολογώντας για την αναγκαιότητα της µόρφωσης των κοριτσιών. Μπορούµε να 

προτείνουµε εµείς θέµατα στα παιδιά, όπως «Γιατί τα κορίτσια πρέπει να πηγαίνουν 

σχολείο», «Τα κορίτσια πρέπει να µαθαίνουν µαθηµατικά», «Θέλουµε να παίζουµε 

µαζί αγόρια και κορίτσια» κλπ.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να: 

Ø  προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν απλές υπο-

θέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα.

Ø  «ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία µέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγρα-

φής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συµβολικής αναπαρά-

στασης.

Ø  «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις .

Ø  συνειδητοποιήσουν την έννοια της µονιµότητας του φύλου ανεξάρτητα από τα 

εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγµα, την ενδυµασία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Επισκεπτόµαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο της περιοχής µας. Ενθαρρύνουµε 

τα παιδιά να παρατηρήσουν, να µετρήσουν και να κάνουν αριθµητικές συγκρίσεις ως 

προς τα ανδρικές και γυναικείες φιγούρες, που αναπαρίστανται στα αγάλµατα. 

v Κάνουµε υπολογισµούς µε τον άβακα (αριθµητήριο) ή και µε χαλίκια.

v Οργανώνουµε µία γωνιά στην τάξη µας µε θέµα «Μαγαζί στην αρχαία Ελλάδα». 

Τα παιδιά κατασκευάζουν αρχαία νοµίσµατα και κάνουν µε αυτά συναλλαγές µεταξύ 

τους. Τα κορίτσια είναι οι µαγαζάτορες και τα αγόρια οι πελάτες και αντίστροφα. 

v Εντοπίζουµε οµοιότητες και διαφορές στην εξωτερική εµφάνιση των παιδιών, 

που ζούσαν στην αρχαία Ελλάδα και στους εαυτούς µας. Εστιάζουµε στα ρούχα. Σχο-

λιάζουµε, για παράδειγµα, την ενδυµασία των αγοριών µε χιτώνα και συγκρίνουµε µε 

τα ρούχα που φορούνε σήµερα. Συγκρίνουµε τον τρόπο που ντύνονταν τα κορίτσια 

εκείνη την εποχή και τον τρόπο που ντύνονται σήµερα. 
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v Παίζουµε ένα παιχνίδι που έπαιζαν στην αρχαία Ελλάδα και λεγόταν «Καρυατί-

ζειν», που σηµαίνει «παίζω µε καρύδια». Αυτό παίζεται ως εξής: 

Σκάβουµε στο έδαφος ένα λακκάκι ή τοποθετούµε σε ένα σηµείο ένα «αγγείο» και 

από µακριά προσπαθούµε να ρίξουµε µέσα το καρύδι. 

Μπορούµε να το παίξουµε και µε ένα άλλο τρόπο: 

Χαράζουµε στο χώµα ένα τρίγωνο ή ένα κύκλο και ρίχνουµε µέσα ένα καρύδι. Δεν 

πρέπει να αγγίξει τις γραµµές του κύκλου ή του τριγώνου και όσο πιο κοντά στο κέντρο 

πέσει τόσο το καλύτερο γιατί από αυτό κρίνεται ποιος ή ποια θα νικήσει. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να: 

Ø  αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήµατα και διλήµµατα 

ανθρώπων διαφορετικών εποχών.

Ø  αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων.

Ø  αναγνωρίσουν την ύπαρξη κοινών αναγκών ανάµεσα στα δύο φύλα.

Ø  συγκρίνουν δύο διαφορετικές πρακτικές στην ανατροφή και εκπαίδευση των δύο 

φύλων που λάµβαναν χώρα την ίδια χρονική περίοδο στην πατρίδα µας. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Παίρνουµε έναν επίδεσµο και τυλίγουµε µια κούκλα ή ένα κούκλο. Εξηγούµε στα 

παιδιά ότι αυτό ονοµάζεται «φάσκιωµα». Πληροφορούµε τα παιδιά ότι ο Φιλόσοφος 

Πλάτωνας, όπως και πολλοί άλλοι, πίστευαν πως επειδή τα παιδιά έχουν απαλό δέρµα 

και εύπλαστα οστά, έπρεπε να τυλίγονται σφιχτά, ώσπου να γίνουν δύο χρονών για να 

δυναµώσουν οι αρθρώσεις τους και να γίνουν ίσα τα µέλη τους. Συζητούµε γύρω από 

την κοινή αντιµετώπιση αγοριών και κοριτσιών. 

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες, που απεικονίζουν βρέφη να παίζουν µε κρόταλα ή 

κουδουνίστρες (πήλινη πλαταγή), φτιαγµένες από ξύλο, πηλό ή κόκαλο. Πληροφορού-

µε τα παιδιά ότι µερικές είχαν µέσα κουδουνάκια από µέταλλο ή χαλίκια. Προτείνουµε 

στα παιδιά να φέρουν από το σπίτι τους δικές τους κουδουνίστρες, µε τις οποίες έπαι-

ζαν παλαιότερα. Προτρέπουµε τα παιδιά να συγκρίνουν αυτές που έφεραν τα αγόρια 

κι αυτές που έφεραν τα κορίτσια.

v Συζητούµε µε τα παιδιά για τα αγαπηµένα τους παιχνίδια. Φτιάχνουµε δύο στήλες 

και στη µία γράφουµε τις προτιµήσεις των κοριτσιών και στην άλλη των αγοριών. Συζη-

τούµε γύρω από τις οµοιότητες και διαφορές που υπάρχουν. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά 

να προβληµατιστούν για το αν υπάρχουν «αγορίστικα» ή «κοριτσίστικα» παιχνίδια. 
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v Φέρνουν από το σπίτι τους το αγαπηµένο τους παιχνίδι. Ζητούµε από τα παιδιά 

να γίνουν ετερόφυλα ζευγάρια και να µας παρουσιάσουν το κάθε ζευγάρι το παιχνίδι 

του. Ζητάµε από τα ζευγάρια που αποτελούνται από ένα αγόρι και ένα κορίτσι να 

ανταλλάξουν παιχνίδια και να παίξουν µαζί.

v Δίνουµε πληροφορίες για τη ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα, όπου αγό-

ρια και κορίτσια µεγάλωναν µέχρι τα έξι τους χρόνια στο σπίτι µε τον ίδιο τρόπο. Ο 

διαχωρισµός στην εκπαίδευσή τους γινόταν στα εφτά τους χρόνια και ήταν άρρηκτα 

συνδεδεµένος µε το φύλο τους. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τις συ-

γκεκριµένες πληροφορίες. Έτσι, τα παιδιά «γίνονται» εφτά χρονών και χωρίζονται σε 

οµάδες αγοριών και κοριτσιών. Τα αγόρια πηγαίνουν στο σχολείο, κάνουν γυµναστική, 

ζωγραφίζουν, γράφουν, τραγουδούν, ενώ τα κορίτσια αναλαµβάνουν τις δουλειές του 

σπιτιού. Επαναλαµβάνουµε τη δραµατοποίηση αντιστρέφοντας τους ρόλους. Ρωτούµε 

τα παιδιά να µας πουν µε τι τους άρεσε να ασχολούνται περισσότερο και γιατί. 

v Οργανώνουµε παιχνίδι ρόλων. Ζούµε στην αρχαία Σπάρτη. Αγόρια και κορίτσια 

πηγαίνουν µαζί στο σχολείο. Γυµναζόµαστε όλοι µαζί και οργανώνουµε αγώνες µεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών στο τρέξιµο, στο άλµα, το ακόντιο, το δίσκο και στην πάλη.

v Οργανώνουµε Ανθεστήρια, γιορτή αφιερωµένη στον Διόνυσο, θεό του αµπελιού 

και του κρασιού. Τα αγόρια φτιάχνουν και ζωγραφίζουν πήλινα κανάτια για να πιουν 

τις πρώτες τους γουλιές «κρασιού», σηµατοδοτώντας το πέρασµα των αγοριών που εί-

χαν κλείσει τα τρία τους χρόνια από τη βρεφική ηλικία στο πρώτο στάδιο της ανδρικής.

v Ενηµερώνουµε τα παιδιά ότι κάθε τέσσερα χρόνια πραγµατοποιούνταν στην 

Ολυµπία ειδικοί αγώνες µόνο για γυναίκες, κορίτσια, έφηβες και νεανίδες και ονοµά-

ζονταν «Ηραία». Διοργανώνουµε στην αυλή του σχολείου µας τα δικά µας «Ηραία».Τα 

κορίτσια κάνουν αγώνες µεταξύ τους και στεφανώνουµε τη νικήτρια.

v Καλούµε κάποιον ή κάποια ειδικό στο σχολείο µας να µας µιλήσει για τη ζωή των 

παιδιών στην αρχαία Ελλάδα. 
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  εκφράζονται µε το ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι.

Ø  αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητά τους και να αυτοσχεδιάζουν.

Ø  αναπτύσσουν την κινητικότητά τους.

Ø  χρησιµοποιούν δηµιουργικά διάφορα υλικά, να πλάθουν και να µορφοποιούν.

Ø  συνεργάζονται και να δηµιουργούν από κοινού αγόρια και κορίτσια.

Ø  αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή των 

δύο φύλων.

Ø  αλληλοϋποστηρίζονται και να αποδέχονται το ένα το άλλο ανεξάρτητα από το 

φύλο τους. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Παίζουµε αγόρια και κορίτσια «Τα κότσια», ένα παιχνίδι που ήταν ιδιαίτερα δη-

µοφιλές στην αρχαιότητα στα κορίτσια. Παιζόταν µε δύο τρία µικρά κόκαλα που τα πε-

τούσαν στον αέρα µε το ένα χέρι και τα οποία στη συνέχεια έπρεπε να προσγειωθούν 

στο πάνω µέρος του ίδιου χεριού. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αντί για κόκαλα 

άλλα ελαφριά και επίπεδα αντικείµενα. 

v Κατασκευάζουµε δικές µας κουδουνίστρες µε χαρτοπολτό και χαλίκια, µε πηλό, 

κλπ. Μπορούµε να τις χρησιµοποιήσουµε και σαν µουσικά όργανα, αλλά και να 

εµπλουτίσουµε τη γωνιά του κουκλόσπιτου.

v Παρουσιάζουµε στα παιδιά τη φωτογραφία µιας πήλινης κούκλας (πλαγγόνα), 

που κατασκευάστηκε τον 5ο αι. π. Χ.. Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να φανταστούν και άλ-

λους τρόπους µε τους οποίους θα µπορούσαν να κατασκευάζουν κούκλες. Κατασκευά-

ζουµε κούκλες µε τη χρήση ποικίλων υλικών, µε πανιά, πηλό κ.ά.. 
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v Παίζουµε µε τσέρκια (στεφάνια) διάφορα ψυχοκινητικά παιχνίδια.

v «Γινόµαστε» όλοι κορίτσια, που ζούσαν στην αρχαία Ελλάδα και υφαίνουµε µε 

µαλλί.

v Παίζουµε βόλους. Φέρνουµε στο σχολείο δικούς µας ή «µεταφερόµαστε» στην 

αρχαία Ελλάδα και παίζουµε βόλους µε καρύδια και φουντούκια.

v Παίζουµε το «κάλαµον περιβαίνειν». Καβαλάµε «καλάµια» σα να ήταν άλογα 

και γινόµαστε πολεµιστές και πολεµίστριες. 

v Παίζουµε µε τη σφαίρα, τη µπάλα δηλαδή, τα παιχνίδια «απόρραξις», στο οποίο 

χτυπούµε τη µπάλα στον τοίχο ή στο έδαφος και το «ουράνια σφαίρα» στο οποίο την 

πετούµε ψηλά στον αέρα.

v Παίζουµε παιχνίδια όπως τη «χαλκή µυία» (δηλαδή τυφλόµυγα), «στρόβιλο» 

(σβούρα), «κρυπτίνδα» (κρυφτό). 

v Φτιάχνουµε αυτοσχέδια τόπια, όπως αυτά που είχαν στην αρχαιότητα. Χωριζό-

µαστε σε οµάδες. Μία οµάδα φτιάχνει τόπια από σφουγγάρια. Χρησιµοποιεί φυσικό 

σπόγγο δεµένο µε σπάγκο και τυλιγµένο µε ύφασµα. Άλλη οµάδα φτιάχνει µε κουρέλια 

και µια τρίτη οµάδα µε φτερά ή µαλλί τυλιγµένα σε λινό ύφασµα.

v Παίζουµε ένα παιχνίδι µε το τόπι, που παιζόταν από αγόρια και κορίτσια στην 

αρχαιότητα. Τα παιδιά κουβαλούν το ένα το άλλο στην πλάτη του, και πετούν το τόπι 

µεταξύ τους.

v Παίζουµε ζατρίκιο (σκάκι) κι άλλα επιτραπέζια παιχνίδια.

Φτιάχνουµε λύρες. Συνθέτουµε αυτοσχέδια ή τραγουδούµε δικά µας τραγούδια, 

παίζοντας αυλό και λύρα. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  «παίζουν» µε τα εργαλεία σχεδίασης και ζωγραφικής του υπολογιστή και να κά-

νουν τις δικές τους συνθέσεις.

Ø  εξοικειωθούν, αγόρια και κορίτσια, µε την τεχνολογία. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Χρησιµοποιούµε το διαδίκτυο και αναζητούµε εικόνες σχετικά µε τη ζωή στην 

αρχαία Ελλάδα, «επισκεπτόµαστε» αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία κ.ά. 

v Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον υπολογιστή σκηνές από την αρχαία Ελλάδα. 
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Γ΄ ΦΑΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης τα παιδιά σε συνεργασία µε τη/το νηπιαγωγό συζητούν 

µεταξύ τους για το πώς πήγε το πρόγραµµα, τι έγινε, τι άλλο θα µπορούσε να γίνει και 

αποφασίζουν µε ποια παιδιά θα µοιραστούν τις εµπειρίες τους από το πρόγραµµα και 

µε ποιον τρόπο θα παρουσιάσουν τα «έργα» τους στα άτοµα που θα καλέσουν.

Όπως είναι φανερό, σ’ αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να συγκεκριµενοποιηθούν οι 

δραστηριότητες γιατί εν πολλοίς εξαρτάται από τις συγκεκριµένες επιλογές που υιοθε-

τήθηκαν στις προηγούµενες φάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η/ο νηπιαγωγός µαζί µε τα παι-

διά καλείται να διαµορφώσει το “συγκεκριµένο” κάθε φορά πλαίσιο δραστηριοτήτων 

ολοκλήρωσης της θεµατικής προσέγγισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

Κατά την αξιολόγηση δίνεται έµφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, στις 

συνθήκες δηµιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας µέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα 

και την κριτική σκέψη.

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος η/ο νηπιαγωγός ελέγχει την πορεία κάθε παιδιού 

ξεχωριστά σε σχέση µε τις νέες στάσεις, αξίες και δεξιότητες που αναπτύσσει και γίνονται 

οι απαραίτητες παρεµβάσεις από µέρους της/του (σταδιακή ή διαµορφωτική αξιολόγηση) 

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η/ο νηπιαγωγός προβαίνει σε γενική αποτίµηση 

των στόχων που επιτεύχθηκαν, γενικών και ειδικών, ως προς τις γνώσεις που κατέ-

κτησαν τα παιδιά, τις στάσεις, τις αντιλήψεις που µετασχηµάτισαν ή υιοθέτησαν και 

τις ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν, τόσο σε ατοµικό, όσο και σε οµαδικό 

επίπεδο (τελική ή συνολική αξιολόγηση).

Η/Ο νηπιαγωγός τόσο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όσο και κατά την περά-

τωσή του καλείται να αξιολογήσει και τον εαυτό της/του όσο αφορά τη δηµιουργία των 

κατάλληλων συνθηκών τόσο σε µαθησιακό επίπεδο όσο και οργάνωσης του κατάλλη-

λου περιβάλλοντος µέσα στην τάξη.

Ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι καθοριστικός καθώς σχεδιάζουν, οργανώνουν, βοη-

θούν, συνεργάζονται, διαµεσολαβούν και διευκολύνουν την όλη µαθησιακή διαδικασία.
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3.2. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Σ Τ Η  Δ Ο Υ Λ Ε Ι Α

3 . 2 .  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι
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A΄ ΦΑΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ερέθισµα για το σχεδιασµό, την οργάνωση και την πραγµατοποίηση του προγράµ-

µατος µε θέµα «Άνθρωποι στη δουλειά», µπορεί να αποτελέσει, για παράδειγµα, η πα-

ρουσίαση φωτογραφιών από τη/το νηπιαγωγό που απεικονίζουν γυναίκες σε µη τυπικά 

για το φύλο τους επαγγέλµατα : οδηγό µετρό, µέλος της οµάδας Ζ, κυβερνήτη σκάφους 

του Λιµενικού Σώµατος, πιλότο, οδηγό ασθενοφόρου.*

Η/Ο νηπιαγωγός δείχνει τις φωτογραφίες στα παιδιά, διαβάζει τις συνεντεύξεις και 

προτρέπει τα παιδιά να τις σχολιάσουν.

Τα παιδιά ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις, να θέσουν προβληµατισµούς, να 

σχολιάσουν, να εκφράσουν απόψεις κ.ά. Ο/Η νηπιαγωγός καταγράφει τα σχόλια και 

τις απόψεις των παιδιών. 

Συζητούµε γύρω από το νόηµα της λέξης «επάγγελµα-δουλειά». Τα παιδιά ενθαρ-

ρύνονται να αναφέρουν επαγγέλµατα που γνωρίζουν και κάνουν οι γονείς τους. 

Ενηµερώνουµε τους γονείς των παιδιών είτε σε µια συγκέντρωση, είτε µε επιστολή 

που θα συντάξουµε και θα στείλουµε µε τα παιδιά στο σπίτι, σχετικά µε το πρόγραµµα 

που θα ασχοληθούµε και ζητούµε τη βοήθειά τους εάν θέλουν και µπορούν να µας την 

προσφέρουν.

Η Διευθύντρια της τράπεζας ενηµερώνει τα παιδιά σχετικά µε το επάγγελµά της

* Υλικό µε φωτογραφίες και συνεντεύξεις προσφέρεται στο CD-ROM. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η/Ο νηπιαγωγός µέσα από ανοιχτές ερωτήσεις επιχειρεί να διεγείρει το ενδιαφέ-

ρον των παιδιών γύρω από το συγκεκριµένο θέµα. Ταυτόχρονα ανιχνεύει τις ήδη υπάρ-

χουσες γνώσεις και εµπειρίες τους µε σκοπό τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό τους. 

Στη συνέχεια σχεδιάζεται το ιστόγραµµα ιδεών, στο οποίο καταγράφονται αφενός 

εκείνες οι πτυχές του θέµατος, που πραγµατικά προκαλούν την περιέργεια και το ενδι-

αφέρον των παιδιών και αφετέρου οι δραστηριότητες που θα αναλάβουν τα παιδιά σε 

ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο στη φάση της υλοποίησης. 

Ο µπαµπάς είναι µάστορας κι η µαµά οικοκυρά
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ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλµατα. 

Ø συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές φυσικών ικανοτήτων ανάµεσα 

στους άνδρες και τις γυναίκες.

Ø κατανοήσουν ότι κάθε άτοµο έχει το δικαίωµα επιλογής οποιουδήποτε επαγγέλ-

µατος ανεξάρτητα από το φύλο του. 

Ø αναπτύξουν θετικές συναισθηµατικές στάσεις και συµπεριφορές για το άλλο 

φύλο.

Ø ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά µε τα επαγγέλµατα που µελλοντικά θα 

ήθελαν να ακολουθήσουν.

Ø διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Ø δηλώνουν επαγγελµατικές προτιµήσεις απαλλαγµένες από οποιασδήποτε µορ-

φής σεξιστικά πρότυπα.

Ø κατανοήσουν ότι η επιλογή του επαγγέλµατός έχει σχέση µόνο µε τις επιθυµίες 

και τις δυνατότητές του ατόµου και όχι µε το φύλο του.

Ø συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα της οικιακής εργασί-

ας και να την εκτιµήσουν ανάλογα

Ø γνωρίσουν και να συζητήσουν µε γυναίκες εργαζόµενες σε επαγγελµατικούς το-

µείς, που στο παρελθόν ήταν ανδροκρατούµενοι.

Ø γνωρίσουν σύγχρονα επιτεύγµατα γυναικών στην επιστήµη και σε άλλους το-

µείς. 
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Β΄ ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΛΩΣΣΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  διηγούνται/αφηγούνται

Ø  περιγράφουν

Ø παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές.

Ø ενθαρρύνονται να γράφουν, όπως µπορούν.

Ø συµµετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιµοποιούν στοιχειώδη επιχειρηµατολογία.

Ø βελτιώνουν και να εµπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο. 

Ø απαλλαγούν από προκαταλήψεις και στερεότυπα σε σχέση µε την επιλογή των 

επαγγελµάτων.

Ø αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της ισότητας ανάµεσα στα δύο φύλα στον επαγ-

γελµατικό χώρο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να συνεργαστούν µε τους γονείς τους και να φέρουν 

πληροφορίες για το επάγγελµά τους. Προτρέπουµε τα παιδιά να µας περιγράψουν το 

επάγγελµα των γονιών τους. Με βάση τις περιγραφές των παιδιών δηµιουργούµε ένα 

πίνακα µε τίτλο, για παράδειγµα, «Επαγγέλµατα γυναικών/ανδρών». Στη µία πλευρά/

στήλη του πίνακα µε τίτλο «άνδρες» το κάθε παιδί ζωγραφίζει ή γράφει όπως µπορεί, 

το επάγγελµα του πατέρα του και στην άλλη στήλη «γυναίκες» το επάγγελµα της µητέ-

ρας του. Όταν όλα τα παιδιά ζωγραφίσουν/γράψουν και κατατάξουν αντίστοιχα στον 

πίνακα τα επαγγέλµατα των γονιών τους, διαβάζουµε και σχολιάζουµε τον πίνακα. Για 

παράδειγµα, ποια επαγγέλµατα κάνουν οι µητέρες, οι πατεράδες, απαιτήσεις κάθε 

επαγγέλµατος, ώρες εργασίας κ.ά. 
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v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες, που απεικονίζουν άνδρες και γυναίκες σε διάφο-

ρα επαγγέλµατα. Φροντίζουµε ώστε να υπάρχουν φωτογραφίες, που να απεικονίζουν 

γυναίκες σε σπάνια για το φύλο τους επαγγέλµατα, όπως αντίστοιχα και άνδρες. Εν-

θαρρύνουµε τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από αυτά και συζητούµε 

για τις δυσκολίες, κινδύνους που αντιµετωπίζουν. Ζητούµε να µας αναφέρουν τους 

λόγους που µπορεί να αντλούν ευχαρίστηση, την επαγγελµατική κατάρτιση που χρει-

άστηκαν κλπ.

v Δείχνουµε στα παιδιά εικόνες ανδρών και γυναικών ενώ εξασκούν κάποιο επάγ-

γελµα και τα προτρέπουµε να µας περιγράψουν και να εκφράσουν τα συναισθήµατα 

αυτών των ανθρώπων.

v Παρακολουθούµε την επικαιρότητα και προσπαθούµε να εντοπίσουµε γεγονότα 

στα οποία συµµετέχουν κάποια ή κάποιες γυναίκες και συνδέονται µε το επάγγελµα 

που ασκούν. Με αφορµή τα γεγονότα, που τυχόν εντοπίζουµε, συζητούµε, για παρά-

δειγµα, για τη συµβολή των γυναικών στην πρόοδο της επιστήµης, την εµπλοκή τους 

στην πολιτική ζωή κ.ά. 

v Επιλέγουµε και διαβάζουµε συνεντεύξεις γυναικών, που έχουν καταξιωθεί επαγ-

γελµατικά σε χώρους κατεξοχήν ανδροκρατούµενους, όπως π.χ. πολιτική, επιστήµη, 

οικονοµία, κλπ. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε στοιχεία όπως π.χ. ότι και αυτές οι γυναί-

κες έχουν οικογένεια, προσωπική ζωή, οικογενειακές υποχρεώσεις κ.ά. 

v Διαβάζουµε µικρές αγγελίες στην εφηµερίδα και εντοπίζουµε αυτές που αφο-

ρούν ζήτηση και προσφορά εργασιών που αφορούν το σπίτι, π.χ., οικιακές εργασίες, 

φύλαξη παιδιών και ηλικιωµένων, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούµε να κάνουµε 

τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία και τη σπουδαιότητα της οικιακής εργα-

σίας, µε την οποία συνήθως ασχολούνται οι γυναίκες. 

v Φτιάχνουµε µια δική µας εφηµερίδα µε αγγελίες. Κόβουµε και κολλάµε αυτές 

που βρήκαµε εµπλουτίζοντάς τη συγχρόνως µε δικές µας.
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v Ζητούµε από µία µητέρα που ασχολείται µε οικιακά και από µία οικιακή βοηθό 

να έρθουν στο σχολείο και να µας µιλήσουν για τις δουλειές που κάνουν µέσα στο 

σπίτι. Καταγράφουµε σε έναν πίνακα τις δουλειές που κάνει η µία και η άλλη και εν-

θαρρύνουµε τα παιδιά να κάνουν τις σχετικές συγκρίσεις. Εστιάζουµε στη διαφορά της 

οικονοµικής αµοιβής της οικιακής βοηθού σε σχέση µε τη µητέρα που ασχολείται µε 

οικιακά και προτρέπουµε τα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

v Διαβάζουµε από το βιβλίο «Απίθανοι εφευρέτες»* τη βιογραφία της Μαρίας 

Κιουρί και εξηγούµε στα παιδιά το µέγεθος της προσφοράς της στην επιστήµη. Τονί-

ζουµε στα παιδιά ότι συγκαταλέγεται στις µεγαλύτερες φυσιογνωµίες της επιστήµης 

στον κόσµο. Αναφέρουµε και άλλες, όπως η Αµαλία Φλέµιγκ και αναζητούµε σχετικές 

πληροφορίες.

v Βρίσκουµε βιογραφίες γυναικών, που διαπρέπουν σήµερα στο χώρο, για παρά-

δειγµα, της πολιτικής, όπως στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας, την 

Προεδρία της Βουλής, κ.ά. και συζητούµε την προσφορά, το έργο τους και την προ-

σωπική τους ζωή. Διαβάζουµε συνεντεύξεις τους και ενθαρρύνουµε τα παιδιά να µας 

εκφράσουν τις απόψεις τους.

v Τα παιδιά αντιγράφουν, για παράδειγµα, ονόµατα γυναικών που έχουν διακριθεί 

στην επιστήµη, την πολιτική, τον αθλητισµό κ.ά. 

v Προτρέπουµε τα παιδιά να γράψουν, όπως µπορούν, το επάγγελµα, που θα ήθε-

λαν να κάνουν, όταν µεγαλώσουν. Ενισχύουµε και επιβραβεύουµε επιλογές αγοριών 

και κοριτσιών απαλλαγµένες από στερεότυπες αντιλήψεις.  

* Ardagh P. (1996), Απίθανοι Εφευρέτες, Αθήνα, Ερευνητές.
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  προβληµατίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν απλές υπο-

θέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συµπεράσµατα.

Ø  «ερµηνεύουν» γενικά στοιχεία µέσα από διαδικασίες παρατήρησης και περιγρα-

φής, σύγκρισης, ταξινόµησης, αντιστοίχισης και συµβολικής αναπαράστασης.

Ø  «εκτελούν» απλές µαθηµατικές πράξεις.

Ø  αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα εφαρµογής µαθηµατικών γνώσεων στην καθη-

µερινή πρακτική τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες.

Ø  συµβάλλουµε στην εξάλειψη ενδεχόµενων στερεοτύπων που συνδέουν την επιλο-

γή και άσκηση επαγγέλµατος µε το φύλο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Μέσα από συζήτηση ενθαρρύνουµε τα παιδιά να αναφέρουν διάφορα επαγγέλ-

µατα που γνωρίζουν και τα καταγράφουµε. Έπειτα φτιάχνουµε δύο στήλες: επαγγέλ-

µατα που απαιτούν χειρωνακτική εργασία και επαγγέλµατα που απαιτούν πνευµατική. 

Ζητούµε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να κολλήσουν - εάν έχουν βρει εικόνες από 

περιοδικά - τα επαγγέλµατα στην αντίστοιχη στήλη. Ρωτούµε τα παιδιά εάν γνωρίζουν 

κάποιους άνδρες ή γυναίκες που ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα. Καταγράφουµε τις 

απαντήσεις τους. Τέλος , προτρέπουµε τα παιδιά να µετρήσουν πόσοι άνδρες και πό-

σες γυναίκες εξασκούν ποια επαγγέλµατα.

v Ζητούµε από τα κορίτσια να γίνουν µαθηµατικοί και να κάνουν διάφορες µετρή-

σεις, βάρους, ύψους, µεγεθών κλπ.

v Ζητούµε από τα αγόρια να γίνουν µάγειροι και να φτιάξουν µε τη βοήθειά µας, 

για παράδειγµα, κουλουράκια, ακολουθώντας τις µετρήσεις/αναλογίες της συνταγής 

που επέλεξαν. 

v Παίζουµε παιχνίδια ρόλων µε επαγγέλµατα που απαιτούν γνώσεις µαθηµατικών 

π.χ. παίζουµε τους τραπεζικούς. Τα αγόρια γίνονται ταµίες, τα κορίτσια πελάτισσες 

και διευθυντές ή διευθύντριες. Μπορούµε π.χ. να παίξουµε super-market, όπου τα 

κορίτσια παίζουν το ρόλο της προϊσταµένης των διαφόρων τµηµάτων και τα αγόρια 

γίνονται πωλητές και ταµίες και αντίστροφα.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø  αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.

Ø  συνειδητοποιήσουν τη µοναδικότητά τους, αλλά και να εντοπίζουν τις οµοιότητες 

και διαφορές τους µε τα άλλα παιδιά και να τις σέβονται.

Ø  γνωρίσουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Ø  αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήµης µε την καθηµερινή ζωή, να 

αναγνωρίζουν τη χρησιµότητα απλών µηχανών και επινοήσεων στη ζωή µας. 

Ø  αναπτύσσουν ενδιαφέρον για ιστορικά γεγονότα, προβλήµατα και διλήµµατα 

ανθρώπων διαφορετικών εποχών.

Ø  απαλλαγούν από σεξιστικές αντιλήψεις σχετικά µε τα επαγγέλµατα των δύο φύ-

λων. 

Ø  αναγνωρίσουν την ύπαρξη κοινών αναγκών ανάµεσα στα δύο φύλα.

Ø  γνωρίσουν εκπροσώπους και από το γυναικείο φύλο σε τοµείς, που µονοπωλού-

σαν µόνο οι άνδρες στο παρελθόν λόγω κοινωνικών συνθηκών.

Ø  εµπλέξουµε τα κορίτσια κυρίως σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µε φυσικές 

επιστήµες.

Ø  χρησιµοποιήσουν επίθετα, όπως τολµηρή, ατρόµητη, εξερευνήτρια, ταξιδιώτισ-

σα, αξιοθαύµαστη, ευφυής, γενναία, δυναµική, επαναστάτρια.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Σχεδιάζουµε µία επίσκεψη στα καταστήµατα και στους επαγγελµατικούς χώ-

ρους, π.χ. ιατρεία, γραφεία κ.ά, που πιθανόν να υπάρχουν κοντά στο νηπιαγωγείο µας. 

Σε κάθε κατάστηµα/επαγγελµατικό χώρο ενθαρρύνουµε τα παιδιά να ρωτήσουν τους 

εργαζόµενους και τις εργαζόµενες π.χ. το ωράριο εργασίας τους, τους λόγους για τους 

οποίους επέλεξαν το επάγγελµα, την οικογενειακή τους κατάσταση κ.ά. Αφού ολοκλη-

ρωθεί η επίσκεψη, γυρνώντας στην τάξη συζητούµε και σχολιάζουµε τις διαπιστώσεις 

µας, π.χ. αν εντοπίσαµε γυναίκες/άνδρες να ασχολούνται µε µη τυπικά για το φύλο 
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τους επαγγέλµατα, αν εντοπίσαµε να εργάζονται λιγότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες 

κ.ά. Τέλος, κατασκευάζουµε µία µακέτα των καταστηµάτων/επαγγελµατικών χώρων, 

που υπάρχουν στη γειτονιά του νηπιαγωγείου µας. 

v Παρουσιάζουµε στα παιδιά ποικίλα επιτεύγµατα της τεχνολογίας και της επιστή-

µης π.χ. αυτοκίνητα, τηλέφωνα, ψυγεία κ.ά και συζητούµε για το ρόλο τους στην καθη-

µερινή µας ζωή. Ρωτούµε τα παιδιά κατά πόσο τα ποικίλα επιτεύγµατα χρησιµοποιού-

νται εξίσου από άνδρες/γυναίκες, αγόρια/κορίτσια. Σχολιάζουµε και καταγράφουµε 

τις απόψεις και επιβραβεύουµε µη στερεοτυπικές απόψεις των παιδιών.

v Χωρίζουµε τα παιδιά σε δυάδες. Κάθε παιδί παίρνει συνέντευξη από το ζευγάρι 

του. Τα συµβουλεύουµε να ρωτήσουν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

1. «Ποιο είναι το όνοµά σου;» και

2. «Ποιο ή ποια επαγγέλµατα θα ήθελες να κάνεις όταν µεγαλώσεις;».

Ζητούµε από κάθε ζευγάρι να σηκωθεί, να συστήσει το ένα παιδί το άλλο στην τάξη 

και να µας πει το καθένα για τις µελλοντικές επαγγελµατικές προτιµήσεις του άλλου.

Καταγράφουµε τις προτιµήσεις των παιδιών χωρίζοντας δύο στήλες «αγόρια» και 

«κορίτσια». Εξετάζουµε εάν οι προτιµήσεις τους αυτές συνδέονται ήδη από αυτή την 

ηλικία µε στερεότυπα, σχετικά µε «ανδρικά» και «γυναικεία»επαγγέλµατα.

Ζητούµε και από τα αγόρια και από τα κορίτσια να αιτιολογήσουν τις επιλογές 

τους. 

v Φέρνουµε στο Νηπιαγωγείο µια γυναίκα που ασχολείται µε µη τυπικό για το 

φύλο της επάγγελµα, π.χ. γυναίκα ταξιτζή, να µας µιλήσει για την εργασία της και αντί-

στοιχα έναν άνδρα π.χ. νοσοκόµο, κοµµωτή κ.ά.

v Διαβάζουµε στα παιδιά, για παράδειγµα, από τη σειρά «Περιηγητές και Θαλασ-

σοπόροι»*, τις εξερευνήσεις της Ιζαµπέλ Εµπεράρ και της Μαίρη Κίνγκλεϊ. Βλέπουµε 

στο χάρτη ή στην υδρόγειο σφαίρα την πορεία που ακολούθησαν και συζητούµε γύρω 

* Ardagh P.(1996) Περιηγητές και Θαλασσοπόροι. Αθήνα. Ερευνητές.
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από τις δυσκολίες, που αντιµετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Εστιάζουµε 

σε θέµατα, όπως η γενναιότητα και ο δυναµισµός που επέδειξαν, το ριψοκίνδυνο του 

χαρακτήρα τους, και η επαναστατική τους διάθεση, όπως και η προσφορά τους στο 

κοινωνικό σύνολο. 

v Αναφερόµαστε στη Γερτρούδη Μπελ, απόφοιτη του Πανεπιστηµίου της Οξφόρ-

δης, που ταξίδεψε στις Αραβικές χώρες και βοήθησε σηµαντικά στις πρώτες αρχαιο-

λογικές ανακαλύψεις στο Ιράκ. Στην Πενέλοπε Τσέτγουοντ που διέσχισε ένα ποτάµι 

στην Ινδία µε µια αυτοσχέδια βάρκα φτιαγµένη από το τοµάρι ενός ζώου και ξαπλω-

µένη στην πλάτη ενός ντόπιου. Δείχνουµε φωτογραφίες από την Φρέια Σταρκ που τα-

ξίδεψε στις Αραβικές χώρες και στη Μ. Ανατολή και έγραψε ταξιδιωτικούς οδηγούς 

εµπλουτισµένους µε φωτογραφίες που έβγαζε η ίδια. Και από την Μαρία Καλκότ που 

ταξίδεψε στη Βραζιλία το 1820.

v Φτιάχνουµε το δικό µας χάρτη και κάνουµε εξερευνήσεις, είτε στην αυλή , είτε 

στη γειτονιά του σχολείου, ή όπου αλλού αυτό είναι εφικτό. Παρατηρούµε το ρόλο των 

κοριτσιών κατά τη διάρκεια αυτών των εξερευνήσεων. Συζητάµε τις περιπέτειές µας 

και αναφέρουµε τις ανακαλύψεις µας.
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ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Τα παιδιά να:

Ø εκφράζονται µε το ελεύθερο δραµατικό παιχνίδι.

Ø  αναπτύσσουν τη δηµιουργικότητά τους και να αυτοσχεδιάζουν.

Ø  χρησιµοποιούν δηµιουργικά διάφορα υλικά.

Ø  συνεργάζονται και να δηµιουργούν από κοινού αγόρια και κορίτσια.

Ø  αναπτύσσουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία και αλληλοαποδοχή των 

δύο φύλων.

Ø  αλληλοϋποστηρίζονται και να αποδέχονται το ένα το άλλο. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Παίζουµε παιχνίδια ρόλων ή ψυχοκινητικά παιχνίδια, όπου ζητούµε διαδοχικά 

από τα παιδιά να µιµηθούν µια σειρά από επαγγέλµατα. Μπορούµε επίσης κατά τη 

διάρκεια του παιχνιδιού να ζητήσουµε από τα κορίτσια να γίνουν π.χ. καπετάνισσες, 

αστροναύτριες, υδραυλικοί, κλπ. και από τα αγόρια νοσοκόµοι, νηπιαγωγοί, οικιακοί 

βοηθοί κλπ. 

v Φτιάχνουµε ένα «Βιβλίο δραστηριοτήτων». Ενθαρρύνουµε κάθε παιδί να ζωγρα-

φίσει δραστηριότητες που κάνουν οι γονείς του µέσα κι έξω από το σπίτι και να τις 

παρουσιάσει στα υπόλοιπα παιδιά. Δένουµε τις ζωγραφιές των παιδιών και τις κάνου-

µε βιβλίο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης επισηµαίνουµε κάποιες δραστηριότητες 

που δηλώνουν έντονη διαφοροποίηση των ρόλων των φύλων και τις συζητούµε µε τα 

παιδιά.

v Παίζουµε ένα παιχνίδι το οποίο θα ονοµάσουµε «δουλειές του σπιτιού». Χωρί-

ζουµε τα παιδιά σε οµάδες και τους αναθέτουµε εργασίες που γίνονται στο σπίτι, για 

παράδειγµα, στρώσιµο κρεβατιών, σκούπισµα, πλύσιµο ρούχων, πλύσιµο πιάτων, ψώ-

νια, µαγείρεµα, σιδέρωµα, στρώσιµο τραπεζιού, φροντίδα παιδιών. Φροντίζουµε ώστε 
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η κατανοµή των ρόλων να είναι απαλλαγµένη από στερεότυπα ως προς τους ρόλους 

των δύο φύλων. 

v Τα παιδιά συγκροτούν µία ορχήστρα και παίζουν µουσική µε τη χρήση µουσικών 

οργάνων, που κατασκευάζουµε στην τάξη. Αναθέτουµε σε ένα κορίτσι να διευθύνει 

την ορχήστρα. 

v Ζητούµε από τα κορίτσια να γίνουν διαφηµίστριες. Τους δίνουµε περιοδικά, κό-

βουν ποικίλα προϊόντα και τα διαφηµίζουν στην τάξη. 

v Ζητούµε από τα αγόρια να γίνουν «υπεύθυνοι» της τάξης. Να φροντίζουν τα 

φυτά, την τακτοποίησή της, τις γωνιές, τα υλικά κλπ.

v Με τη χρήση ποικίλων υλικών κατασκευάζουµε ποικίλα επαγγελµατικά εργαλεί-

α, π.χ. ψαλίδια, υπολογιστές, φωτογραφικές µηχανές, τσουγκράνα, καλάθια κ.ά.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΤΟΧΟΙ

Tα παιδιά να:

Ø  συνειδητοποιήσουν ότι ο υπολογιστής αποτελεί µέσο τεχνολογίας, που διευκολύ-

νει τον άνθρωπο στην εργασία, την επικοινωνία, τη συλλογή πληροφοριών κ.ά.

Ø  ενθαρρύνουµε µικτές οµάδες ως προς το φύλο να δουλεύουν και να παίζουν µαζί 

στον υπολογιστή.

Ø ενθαρρύνουµε περισσότερο τα κορίτσια να χρησιµοποιούν µέσα τεχνολογίας, 

πληροφορίας και επικοινωνίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

v Συζητούµε µε τα παιδιά τις επαγγελµατικές τους επιλογές. Αναζητούµε στο δια-

δίκτυο πληροφορίες ή και συνεντεύξεις ατόµων που ασχολούνται µε τα συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα. Τις διαβάζουµε και ενθαρρύνουµε τα παιδιά να τις σχολιάσουν. 

v Συζητούµε για τη χρήση και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

σήµερα και ρωτούµε τα αγόρια και τα κορίτσια της τάξης µας ποια από αυτά χρησιµο-

ποιούν H/Y στο σπίτι τους.

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να γράψουν το όνοµά τους στον υπολογιστή, το τυπώ-

νουµε, το κόβουµε και το κολλάµε σε κάποιο προσωπικό τους αντικείµενο. 

v Ενθαρρύνουµε τα παιδιά να ζωγραφίσουν και να χρησιµοποιήσουν το ποντίκι 

στη θέση του πινέλου. Ζωγραφίζουν ό,τι θέλουν σχετικά µε τα επαγγέλµατα. 
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Γ΄ ΦΑΣΗ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης τα παιδιά σε συνεργασία µε τη/το νηπιαγωγό συζητούν 

µεταξύ τους για το πώς πήγε το πρόγραµµα, τι έγινε, τι άλλο θα µπορούσε να γίνει και 

αποφασίζουν µε ποια παιδιά θα µοιραστούν τις εµπειρίες τους από το πρόγραµµα και 

µε ποιον τρόπο θα παρουσιάσουν τα «έργα» τους στους καλεσµένους.

Όπως είναι φανερό, σ’ αυτή τη φάση δεν είναι δυνατό να συγκεκριµενοποιηθούν οι 

δραστηριότητες γιατί εν πολλοίς εξαρτάται από τις συγκεκριµένες επιλογές που υιοθε-

τήθηκαν στις προηγούµενες φάσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η/ο νηπιαγωγός µαζί µε τα παι-

διά καλείται να διαµορφώσει το “συγκεκριµένο” κάθε φορά πλαίσιο δραστηριοτήτων 

ολοκλήρωσης της θεµατικής προσέγγισης.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Βασικός σκοπός της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

Κατά την αξιολόγηση δίνεται έµφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης, στις 

συνθήκες δηµιουργικής εργασίας και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες 

των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας µέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα 

και την κριτική σκέψη.

Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος η/ο νηπιαγωγός ελέγχει την πορεία κάθε παιδιού 

ξεχωριστά σε σχέση µε τις νέες στάσεις, αξίες και δεξιότητες που αναπτύσσει και γίνονται 

οι απαραίτητες παρεµβάσεις από µέρους της/του (σταδιακή ή διαµορφωτική αξιολόγηση).

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η/ο νηπιαγωγός προβαίνει σε γενική αποτίµηση 

των στόχων που επιτεύχθηκαν, γενικών και ειδικών, ως προς τις γνώσεις που κατέ-

κτησαν τα παιδιά, τις στάσεις, τις αντιλήψεις που µετασχηµάτισαν ή υιοθέτησαν και 

τις ικανότητες και δεξιότητες που απέκτησαν, τόσο σε ατοµικό, όσο και σε οµαδικό 

επίπεδο (τελική ή συνολική αξιολόγηση).

Η/Ο νηπιαγωγός τόσο κατά τη διάρκεια του προγράµµατος, όσο και κατά την περά-

τωσή του καλείται να αξιολογήσει και τον εαυτό της/του αναφορικά µε τη δηµιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών τόσο σε µαθησιακό επίπεδο όσο και οργάνωσης του κατάλ-

ληλου περιβάλλοντος µέσα στην τάξη.

Ο ρόλος των νηπιαγωγών είναι καθοριστικός καθώς σχεδιάζουν, οργανώνουν, βοη-

θούν, συνεργάζονται, διαµεσολαβούν και διευκολύνουν την όλη µαθησιακή διαδικασία.



120 121

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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