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ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ   
 
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων και Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας/Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θεματική:  

Ζω καλύτερα - Ευ ζην 

 

Υποθεματική:  

Σεξουαλική Αγωγή 

 

Απευθύνεται σε 

μαθητές/μαθήτριες:  

Β ΄Γυμνασίου 

 

Διάρκεια στο τετράμηνο:  

4 Θεματικές Ενότητες με αυτονομία 

στην εφαρμογή 
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Περιγραφή (50-100 λέξεις) 

Σύμφωνα με τον Οδηγό της Unesco “Διεθνής τεχνική καθοδήγηση για την 
σεξουαλική εκπαίδευση» (Unesco, 2003)  η εισαγωγή της σεξουαλικής 
εκπαίδευσης σε μαθητές/τριες ηλικίας 13-15 ετών περιλαμβάνει ως βασική 
ιδέα την αναγνώριση της επίδρασης του «κοινωνικού φύλου» στις ζωές και τις 
σχέσεις των ανθρώπων, καθώς και την αρνητική επιρροή των στερεοτύπων 
φύλου στις ρομαντικές τους σχέσεις.  
 

Στοχευόμενες δεξιότητες 

Α’ Κύκλος 

Επικοινωνία (Communication) 

Β’ Κύκλος 

Ενσυναίσθηση και ευαισθησία 

Γ’ Κύκλος 

Γραμματισμός στα μέσα (media literacy) 

Δ’ Κύκλος 

Πλάγια σκέψη 

 

Δραστηριότητες  

Οι θεματικές του εγχειριδίου 

Οι θεματικοί άξονες του εγχειριδίου προέκυψαν από τους στόχους του 

ερευνητικού προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου και εκπονήθηκαν  

1η Θεματική Ενότητα: Σχολείο, επιδόσεις και 

επιλογές 

 Εκπαιδευτικές προτιμήσεις και επιλογές 

  Επιδόσεις 

 Επαγγελματικό μέλλον/ προοπτικές ζωής 

 Αναπαραστάσεις της επιτυχίας 

2η θεματική Ενότητα: Οικογενειακή ζωή και 

φροντίδα 

 Γάμος και ρομαντισμός 

  Εμπειρίες από την οικογένεια 

  Κοινωνικές αναπαραστάσεις της Πατρότητας, Ηθικοί κανόνες, 

συμπεριφορές και φροντίδα 

 Αναπαραστάσεις της οικογενειακής ζωής 

3η Θεματική Ενότητα: Η ανδρική και η 

γυναικεία εμπειρία 

 Πώς μεγαλώνει ένα αγόρι/ ένα κορίτσι (έμφαση στην ιδιωτική και 

δημόσια σφαίρα, πιέσεις που βιώνουν οι έφηβοι)  

_ ναρκωτικά 

_το μοντέλο του παραδοσιακού άνδρα, ο άνδρας κουβαλητής 

_η πίεση της επιτυχίας 

 Η χρήση της γλώσσας 

 Επιθετικότητα (φυσική-λεκτική) / το αντίθετο της επιθετικότητας 

 Σεξουαλικότητα : 

_ πώς βιώνεται η σεξουαλικότητα 

 Σύνδεση με το Π.Σ: 

(ΚΠΑ- Γλώσσα- Προγράμματα αγωγής 

Υγείας) 

Οι μαθητές και μαθήτριες θα 

αποκτήσουν γνώση ώστε:  

 Να αναγνωρίσουν ποιοι 

κανόνες που σχετίζονται με 

το κοινωνικό φύλο 

διαμορφώνουν την 

ταυτότητα, τις επιθυμίες , τις 

πρακτικές και τη 

συμπεριφορά τους 

 Να εξετάσουν πώς μπορούν 

αυτοί οι κανόνες να βλάψουν 

και να επηρεάσουν αρνητικά 

τις επιλογές και τη 

συμπεριφορά των ανθρώπων 

 Να αναγνωρίσουν ότι οι 

πεποιθήσεις που σχετίζονται 

με τους έμφυλους ρόλους 

δημιουργούνται από την 

κοινωνία. 

 Να μάθουν ότι οι κανόνες 

αυτοί μπορούν να αλλάξουν 

 Να εξασκηθούν σε 

καθημερινές δράσεις για να 

επηρεάσουν προς το θετικό 

τους κοινωνικούς ρόλους στα 

σπίτια, τα σχολεία και τις 

κοινότητές τους. 

 Να αναλύσουν την επίδραση 

των κοινωνικών κανόνων και 

των έμφυλων στερεοτύπων 

στις ρομαντικές τους σχέσεις 

(κανόνες που σχετίζονται με 

την αρρενωπότητα και την 

θηλυκότητα 

 Να μάθουν να επισημαίνουν 

πώς η κακοποίηση και η βία 

σχετίζονται με τα έμφυλα 

στερεότυπα 

 Να μάθουν να αναγνωρίζουν 

τα βλαπτικά έμφυλα 
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_το πρότυπο του αντίθετου φύλου 

_ περιγράφοντας τον/την μελλοντικό/ή σύντροφο 

4η θεματική Ενότητα: Οι σχέσεις των φύλων 

 Η κουλτούρα της σχολικής τάξης 

 Φιλίες: 

_τι σημαίνει η φιλία για τα αγόρια και τα κορίτσια; 

_πού συναντούν τους φίλους τους; 

_φιλίες _____ανάμεσα σε άτομα διαφορετικού φύλου 

 Γυναίκες και εξουσία 

_τι σκέφτονται τα αγόρια για τις γυναίκες; 

_για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία; 

_αναπαραστάσεις γυναικών 

Τα εργαλεία 

Πρόκειται για μια σειρά από ερευνητικά εργαλεία τα οποία καλύπτουν 

κάποιους συγκεκριμένους στόχους το κάθε ένα και οδηγούν στη συλλογή 

ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων κάθε φορά.  

Έτσι, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 

α) Γραπτά, ημιδομημένα ερωτηματολόγια. 

β) Ερωτηματολόγια με ανοιχτές ερωτήσεις. 

γ) Γραπτές δραστηριότητες, όπως θέματα για εκθέσεις ιδεών ή τη συγγραφή 

άλλων κειμένων. 

δ) Ερωτηματολόγια για συνεντεύξεις και συζητήσεις σε ομάδες εστίασης. 

Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθεί ένας συνδυασμός εργαλείων σε κάθε 

ενότητα, έτσι ώστε να καλύπτεται η θεματική της από περισσότερες πλευρές. 

Οι μέθοδοι ανάλυσης που προτείνονται έχουν σχέση με τον τύπο των 

δεδομένων που συγκεντρώνονται κάθε φορά. Έτσι, στα ποσοτικά δεδομένα 

προτείνεται ο υπολογισμός ποσοστών, ενώ τα ποιοτικά δεδομένα πρέπει να 

προσεγγισθούν, κυρίως, με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. Οι προτάσεις 

αυτές, βέβαια, είναι ιδιαίτερα απλές και αφορούν τις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τα εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν με τις 

μεθόδους που προτείνονται, δεν μπορούν να υποστούν πιο πολύπλοκες 

στατιστικές 

ή ποιοτικές αναλύσεις, ανάλογα με το είδος τους (π.χ.. στατιστικές αναλύσεις 

διακύμανσης, αναλύσεις με άλλα στατιστικά τεστ, ανάλυση λόγου κλπ). 

Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:  

α) Ως υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα φύλου 

β) Ως μεθοδολογικό υλικό για την έρευνα δράσης 

στερεότυπα στις σχέσεις  

 Να μάθουν να αμφισβητούν 

τους έμφυλους ρόλους και τα 

έμφυλα στερεότυπα μέσα 

στις σχέσεις 

 

Εκτυπώσιμο Υλικό 

− Κάρτες  

− Φύλλα εργασιών  

Κάθε θεματική ενότητα αποτελείται 

από μια σειρά δραστηριότητες  οι 

οποίες συνοδεύονται και από τα 

φύλλα εργασίας 

 

Απαραίτητοι Σύνδεσμοι 

http://www.isotita-

epeaek.gr/iliko_apo_allous_foreis/ek

peudeusi/Egxeiridio_ereunitka_ergale

ia_reduce.pdf 

 

Οπτικοακουστικό υλικό 

 

Διαδραστικό υλικό 

 

Υποστήριξη εκπαιδευτικού  

 Ικανότητες /Δεξιότητες 

Εκπαιδευτικού 

Ικανότητα εντοπισμού έμφυλων 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, 

ανισοτήτων και διακρίσεων στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. 

Οργάνωση κατάλληλων έμφυλων 

δραστηριοτήτων και υιοθέτηση 

καλών πρακτικών στο πλαίσιο του 

σχολικού προγράμματος. 

Αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών 

και προβλημάτων που 

διαπιστώνονται στους/στις μαθητές/-

τριες, ανάλογα με το φύλο τους. 

Αποδόμηση παραδοσιακών 

συμπεριφορών και δημιουργία 

διαφορετικών προσδοκιών για τους 

http://www.isotita-epeaek.gr/iliko_apo_allous_foreis/ekpeudeusi/Egxeiridio_ereunitka_ergaleia_reduce.pdf
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Προσαρμογές για εμποδιζόμενους μαθητές 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει διαφοροποιήσεις στην προσέγγιση ή 

διευκολύνσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθούν όλα τα παιδιά της 

σχολικής τάξης ανεξαρτήτως μαθησιακού, κοινωνικού-πολιτισμικού 

υποβάθρου 

Επέκταση 

Δεν Προβλέπεται 

 

Αξιολόγηση 

Ερωτηματολόγιο προς το εκπαιδευτικό προσωπικό 

 

μαθητές και τις μαθήτριές τους, που 

σχετίζονται με στερεότυπες 

αντιλήψεις για τους ρόλους των 

φύλων. 

Αμφισβήτηση των κυρίαρχων 

ιδεολογιών για τις σχέσεις των 

φύλων, που οδηγούν στη 

διαμόρφωση ανδρικών και 

γυναικείων ταυτοτήτων και 

συμβάλλουν καθοριστικά στην 

«κοινωνική» κατασκευή τους και στη 

διαμόρφωση παραδοσιακών και 

στερεότυπων αντιλήψεων για το 

ρόλο των ανδρών και των γυναικών. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο/βάση του 

προγράμματος 

 Οδηγός (π.χ. ανάρτηση ) 

 

Εφηβικές Ταυτότητες Φύλου: 

Διερευνώντας τον παράγοντα φύλο 

στο σχολικό πλαίσιο με ερευνητικά 

εργαλεία: http://www.isotita-

epeaek.gr/iliko_apo_allous_foreis/ek

peudeusi/Egxeiridio_ereunitka_ergale

ia_reduce.pdf 

 

 Επιμόρφωση  

Το υλικό προτείνεται ως εργαλείο και 

για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

καθώς αξιοποιείται η μεθοδολογία 

της έρευνας δράσης (που ονομάζεται 

στο πλαίσιο του προγράμματος ως «ο 

εκπαιδευτικός ως ερευνητής») 

 

 Φυσική παρουσία 

Στις Περιοχές του κέντρου της Αθήνας 
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