
Φύλο και εργασία / Η εργαζόµενη γυναίκα στον ιδιωτικό τοµέα  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ: ∆ιαµαντούλαΝάκα, Κων/νος Κωνσταντόπουλος  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α : 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης  

ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γ ‘ Τάξη (ένα τµήµα)  

1)      Αναγκαιότητα παρεµβατικής δραστηριότητας  

Ο λόγος για τον οποίο ασχοληθήκαµε µ’ αυτό το θέµα είναι ότι ενώ βλέπουµε στη χώρα µας 
να έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές νοµοθετικές και θεσµικές αλλαγές για τη διασφάλιση 
της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και την εξάλειψη όλων των µορφών διάκρισης κατά 
των γυναικών, αυτό δεν προεξοφλεί ούτε και εξασφαλίζει την ισότιµη πρόσβαση και εξέλιξη 
των φύλων στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τοµέα. Τα ΜΜΕ προβάλλουν συχνά 
το πρότυπο της δυναµικής και πετυχηµένης εργαζόµενης γυναίκας, όµως όλοι µας 
καθηµερινά και ιδιαίτερα τα παιδιά, οι µαθητές µας, που είναι πολύ ευαίσθητοι δέκτες όλων 
αυτών των µηνυµάτων που εκπέµπει η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, βλέπουµε 
κραυγαλέα παραδείγµατα ανισότητας, όπως απολύσεις εγκύων, ανισότητα στις αµοιβές, 
άµισθη εργασία της γυναίκας, παρενόχληση στο χώρο εργασίας κ. ά. Πιστεύουµε πως οι 
µαθητές/τριες της Γ’ Γυµνασίου, ολοκληρώνοντας την βασική εκπαίδευση πρέπει να είναι σε 
θέση να ερµηνεύσουν τη σύγχρονη πραγµατικότητα ώστε να µπορούν στο µέλλον ως 
εργαζόµενοι/ες να διεκδικούν τα δικαιώµατά τους.  

2)      Προοπτική / Στόχος παρεµβατικής δραστηριότητας:   

1)      Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές/τριες τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το ρόλο 
και τον προορισµό των δύο φύλων στη ζωή και πόσο αυτές επηρεάζουν τις 
καθηµερινές συµπεριφορές και επιλογές τους.  

2)      Να αναθεωρήσουν τα παιδιά τα στερεότυπα που υπάρχουν στον κοινωνικό τους 
περίγυρο σχετικά µε το θέµα της εργασίας και να τα αντιµετωπίσουν.  

3)      Να ενισχυθεί, µε την έµφαση που θα δοθεί στις γυναικείες αξίες και ικανότητες, η 
αυτοαντίληψη και αυτοεκτίµηση των κοριτσιών και γενικότερα να ενισχυθεί στην 
οµάδα ο σεβασµός του άλλου φύλου.  

4)      Να αποκτήσουν όλα τα παιδιά συνείδηση της ανάγκης προώθησης ίσων ευκαιριών 
µεταξύ ανδρών-γυναικών και συµφιλίωσης της επαγγελµατικής µε την οικογενειακή 
ζωή µέσα από τη γνώση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η εργαζόµενη γυναίκα 
στον ιδιωτικό τοµέα.  

3)      Προτεινόµενες Μεθοδολογίες ανάπτυξης της παρεµβατικής δραστηριότητας  

Η κάθε εκπαιδευτική µονάδα που συµµετέχει στη σύµπραξη µπορεί να ασχοληθεί µε µια 
πλευρά του θέµατος «Φύλο και εργασία». Το 2ο Γυµνάσιο Κοζάνης και συγκεκριµένα ένα 
τµήµα της Γ’ τάξης ασχολήθηκε µε το θέµα «Η εργαζόµενη γυναίκα στον ιδιωτικό τοµέα». Οι 
στόχοι που τέθηκαν µπορούν να υλοποιηθούν µε:  

·         Ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών σχετικά µε το θέµα µε τη χρήση 
φύλλων εργασίας, ώστε: να διερευνηθούν θέµατα που σχετίζονται µε τις γυναίκες και 
την εργασία και να υπάρξει κριτικός προβληµατισµός για γεγονότα, καταστάσεις και 
αντιλήψεις σχετικά µε τη θέση της γυναίκας στο εργατικό δυναµικό.  

·         Πρώτη διερεύνηση του θέµατος από τα παιδιά στη σχολική βιβλιοθήκη, στο 
Internet και σε διάφορες κρατικές υπηρεσίες.  



·         Ανάλυση του θέµατος σε υποενότητες και χωρισµός των παιδιών σε οµάδες 
εργασίας.  

·         Έρευνα από τις οµάδες σε βιβλιοθήκες, στο Internet, σε τοπικά γραφεία 
πληροφόρησης, στο ΕΚΕΠΠ, σε χώρους εργασίας.  

·         Επεξεργασία και διαµόρφωση ερωτηµατολογίων για έρευνα.  

·         Φωτογραφήσεις και συνεντεύξεις από εργαζόµενες γυναίκες.  

·         Επεξεργασία στατιστικών δεδοµένων.  

·         Παρουσίαση των αποτελεσµάτων στο σχολείο.  

·         ∆ιακίνηση εντύπου για διάχυση των αποτελεσµάτων στο σχολείο και στην 
κοινωνία.  

 4)        Περιγραφή της διαδικασίας  

Τον Φεβρουάριο έγινε ευαισθητοποίηση των µαθητών/τριών για το θέµα µε χρήση φύλλων 
εργασίας και συζήτηση. Στη συνέχεια οι µαθητές/τριες χωρίστηκαν σε οµάδες για τη 
περαιτέρω διερεύνηση του θέµατος  

Τον Μάρτιο οι οµάδες µετά τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν για το θέµα τους η καθεµιά 
διατύπωσαν ερωτήµατα και κατάρτισαν ερωτηµατολόγια για τη διεξαγωγή έρευνας. Τα 
ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους µαθητές που επισκέφτηκαν χώρους εργασίας και πήραν 
συνεντεύξεις από εργαζόµενους/ες.  

Τον Απρίλιο οι µαθητές/τριες επισκέφτηκαν το εργοστάσιο της ΦΑΓΕ στο Αµύνταιο Φλώρινας 
και το ΕΚΕΠΠ στη Θεσσαλονίκη όπου τους έγινε ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα «Γυναίκα και 
εργασία στην Ε.Ε.». Έγινε η κωδικοποίση των αποτελεσµάτων µε βάση τα ερωτηµατολόγια 
που συγκεντρώθηκαν, η καταγραφή των συµπερασµάτων και η διαµόρφωση του τελικού 
προϊόντος.  

Τον Μάιο έγινε η παρουσίαση του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων του σε εκδήλωση 
που οργανώθηκε στην αίθουσα τελετών του 2ου Γυµνασίου Κοζάνης παρουσία όλων των 
σχολείων της σύµπραξης και κοινού.  

Τον Ιούνιο έγινε η τελική αξιολόγηση του προγράµµατος από µαθητές και καθηγητές και η 
έκδοση των αποτελεσµάτων των δραστηριοτήτων.  

   

5)      Σε ποιο βαθµό συµµετείχαν οι µαθητές και οι µαθήτριες στην παρεµβατική 
δραστηριότητα; (Σηµειώθηκαν διαφορές ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια;)  

Στην παρεµβατική δραστηριότητα ά συµµετείχαν εξίσου και τα δύο φύλα (23 αγόρια-23 
κορίτσια). Ποιοτικά όµως η συµµετοχή των κοριτσιών ήταν πιο ουσιαστική, καθώς η 
πλειονότητά τους έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για το θέµα. Τα αγόρια συµµετείχαν περισσότερο 
στις συζητήσεις (έπαιρναν συχνότερα το λόγο) και έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το θέµα 
της 5ης οµάδας (παρενόχληση στο χώρο εργασίας), όπως άλλωστε και τα κορίτσια. Εδώ 
διαπιστώθηκε η ανάγκη και των δύο φύλων στην εφηβική ηλικία για περισσότερη ενηµέρωση 
σε θέµατα σχέσεων των φύλων.  

   



6)      Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των µαθητών και των µαθητριών κατά την υλοποίηση 
της παρεµβατικής δραστηριότητας;  

Οι αντιδράσεις των µαθητών /τριών στην πλειονότητά τους ήταν θετικές προς το θέµα που 
επιλέχτηκε, ενώ υπήρξαν και µεµονωµένες αντιδράσεις και από τα δύο φύλα µε επίκεντρο το 
ότι σήµερα έχει αντιστραφεί η κατάσταση εις βάρος των ανδρών ή ότι δεν υπάρχει ανισότητα 
στην εποχή µας. Θέµατα συζήτησης που αναπτύχθηκαν ήταν: Α) ανδρικά-γυναικεία 
επαγγέλµατα και στερεότυπες αντιλήψεις για τη γυναικεία εργασία: Εδώ όλα τα παιδιά 
δέχθηκαν την ύπαρξη στερεοτύπων, αλλά πιστεύουν ότι αυτά αφορούν τις προηγούµενες 
γενιές και ότι οι ίδιοι δεν επηρεάζονται καθόλου απ’ αυτά. Β) Παρενόχληση στο χώρο 
εργασίας: Χρησιµοποιήθηκε χιουµοριστικό κείµενο από το Internet που προσέγγιζε το θέµα 
από τη σκοπιά και των δύο φύλων. Τα παιδιά έδειξαν εξαιρετικό ενδιαφέρον και ωριµότητα. 
Ιδιαίτερα τα κορίτσια είχαν τη διάθεση να επεκτείνουν τη συζήτηση και σε γενικότερα θέµατα 
σχέσεων των δύο φύλων και φάνηκε ότι αυτό το θέµα τις προβληµατίζει πολύ. ∆ιαπιστώθηκε 
ότι και τα παιδιά είναι φορείς µιας κατεστηµένης άποψης που θέλει τη γυναίκα υπεύθυνη για 
την παρενόχληση, επειδή π.χ. ντύνεται προκλητικά, τους δόθηκε όµως η ευκαιρία να δουν το 
πρόβληµα στις πραγµατικές του διαστάσεις.  

   

7)      Προβλήµατα και δυσκολίες που ενδεχοµένως προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας.  

1) ∆ηµιουργήθηκε πρόβληµα στο χωρισµό των οµάδων, γιατί τα κορίτσια ιδιαίτερα δεν ήθελαν 
τις µεικτές οµάδες. Εκδηλώθηκε µια τάση άρνησης συνεργασίας µε τα αγόρια και 
διαπιστώθηκε ότι µέσα στην τάξη υπάρχουν κρυµµένες αντιθέσεις που εκδηλώνονται σε 
περιπτώσεις σαν κι αυτήν. Το θέµα λύθηκε όταν αφήσαµε τα παιδιά να καταλήξουν µόνα τους 
σε ποιες οµάδες θα συµµετέχουν, αφού τονίστηκε ότι είναι τα ίδια υπεύθυνα για τις µεταξύ 
τους σχέσεις και πως θα πρέπει από τώρα να µάθουν να συνεργάζονται µε όλους. Στην 
πορεία είδαµε ότι άλλες οµάδες ήταν πιο ενωµένες και παραγωγικές , ενώ άλλες όχι.  

2) Υπήρξε πρόβληµα στο να βρεθεί µία κοινή ώρα συνάντησης των οµάδων εκτός ωρών 
αναλυτικού προγράµµατος, γι’ αυτό αρκετές φορές χρησιµοποιήθηκαν µέρες περιπάτων ή 
εκδροµών του σχολείου.  

 8)      Άλλες παρατηρήσεις  

Nα γίνουν προγράµµατα ισότητας στα σχολεία µε θέµα την άρση των στερεοτύπων που 
υπάρχουν για τα δύο φύλα και για τις σχέσεις των δύο φύλων. Και τα δύο αυτά θέµατα 
φάνηκε πως ενδιαφέρουν τα παιδιά των 15 χρονών.  

 9)      Τελικό προϊόν  

Βιντεοκασέτα παρουσίασης του προγράµµατος, Έντυπο-οδηγός για γυναίκες που 
παρενοχλούνται στο χώρο εργασίας, Σχέδιο Παρεµβατικής δραστηριότητας, Ηµερολόγιο 
Παρεµβατικής δραστηριότητας, Φύλλα Αξιολόγησης µαθητών, Παρουσίαση Power-point. 

 




