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Εγχειρίδιο προς εκπαιδευτικούς 
κι εκπαιδευτές. Ένα από τα 8 σχολεία υλοποίησης του προγράμματος 

στην Ελλάδα.
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Σκοπός – Στόχοι
• Το έργο ON-OFF και συγκεκριμένα «Το φασματοσκόπιο της έμφυλης

διαδικτυακής βίας» στοχεύει να βοηθήσει στην αποτροπή της διαδικτυακής βίας
με βάση το φύλο και στην αντιμετώπιση των φυλετικών στερεοτύπων μέσα από
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μη-τυπικού μοντέλου παρέμβασης, που
βασίζεται σε καινοτόμες και ψηφιακές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες.

• Πρόκειται, δηλαδή, για ένα παιδαγωγικό μοντέλο για την πρόληψη των
στερεότυπων και της διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο.

• Στο Δ. Σ. Κ. Νευροκοπίου δεν παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα διαδικτυακής
βίας σε σχέση με το φύλο, αφουγκραζόμενοι/ ες όμως τα όσα τραγικά
συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και στην ελληνική κοινωνία [άγνοια κινδύνων
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άγνοια κανόνων καλής συμπεριφοράς
(Netiquette), άγνοια διαιώνισης στερεοτύπων κυρίως της αντικειμενοποίησης
των γυναικών αλλά και της έμφυλης βίας, έλλειψη ενσυναίσθησης του πόσο
εύκολα μπορεί να επηρεαστεί η ψυχολογία κάποιου ατόμου, με ανεπανόρθωτα,
αρκετές φορές, αποτελέσματα κτλ.] δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι/ ες, γι’
αυτό κι επιλέχθηκε η ενσωμάτωση του εν λόγω προγράμματος, διαθεματικά, στο
ωρολόγιο πρόγραμμα.



• Για την ανάπτυξη του εν λόγω προγράμματος:
▪ Ψηφιοποιήθηκε και διαμορφώθηκε

κατάλληλα το υλικό στην εκπαιδευτική
πλατφόρμα η – τάξη (eclass), ώστε να μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία
τόσο στη δια ζώσης όσο και στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση από πληθώρα
εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριων με
μεγαλύτερη ευκολία.

▪ Όσον αφορά την υλοτεχνική υποδομή,
χρησιμοποιήθηκαν κινητές συσκευές (tablets),
ένα για κάθε μαθητή, τα οποία μάς
προμήθευσε ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου,
αρωγός σε κάθε ανάγκη της σχολικής μας
μονάδας, κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Επίσης, απαιτείται Η/Υ &
projector. Βασικός σκοπός της ενσωμάτωσης
των κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική
διαδικασία το να αντιληφθούν οι μαθητές/
τριες τη χρησιμότητα τους κι ως εργαλεία.

Προδιαγραφές - Προαπαιτούμενα

https://eclass11.sch.gr/courses/9090164320/


• Χρονική περίοδος: Μάιος – Ιούνιος 2021.

• Τμήμα: Ε’ 2 & ΣΤ’ 1

• Δυναμικό: 36 μαθητές και μαθήτριες

• Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων, Γονέων & Κηδεμόνων των μαθητών/ τριών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και συγκέντρωση των απαραίτητων έγγραφων
συγκαταθέσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
τόσο στην υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα όσο και στο Patras CodeCamp στο
οποίο και συμμετείχαμε.

• Υλοποιήθηκαν 6 από τα 8 προσφερόμενα εργαστήρια.

Υλοποίηση



• Μέσα από το 1ο εργαστήριο οι μαθητές/ τριες:
❑ενημερώθηκαν για την εφαρμογή του παιδαγωγικού μοντέλου καθώς και για

τον σκοπό και τους στόχους του,

❑μέσα από τις δραστηριότητες (brainstormimg, παρουσιάσεις, παιχνίδι,
εικαστικές δημιουργίες, κτλ.) ήρθαν σε επαφή με έννοιες όπως ισότητα,
στερεότυπα, αντικειμενοποίηση γυναικών, φύλο, φυλετικά στερεότυπα.

• Μέσα από το 2ο και 3ο εργαστήριο οι μαθητές/ τριες:
❑ενημερώθηκαν για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και κατέθεσαν προσωπικές

εμπειρίες,

❑μέσα από δραστηριότητες (παιχνίδι ρόλων, μελέτες περιπτώσεων,
παρουσιάσεις, βίντεο, δημιουργία αφισών, κτλ.) εντόπισαν και καταδίκασαν
επιβλαβείς κι ανάρμοστες συμπεριφορές που συμβαίνουν διαδικτυακά, ενώ
παράλληλα ανέπτυξαν συμβουλές πρόληψης διαδικτυακού εκφοβισμού καθώς
και παραδείγματα θετικών συμπεριφορών στο διαδίκτυο.

Το φασματοσκόπιο και τα εργαστήριά του:



• Μέσα από το 4ο και 5ο εργαστήριο οι μαθητές/ τριες:
❑συνειδητοποίησαν και κατανόησαν τη δύναμη των νέων τεχνολογιών,

κατέγραψαν τα θετικά και τα αρνητικά που απορρέουν από αυτή τη δύναμη,
μπήκαν «στα παπούτσια» θυμάτων και συζήτησαν για τους τρόπους που οι ίδιοι
μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

❑μέσα από τις δραστηριότητες (βίντεο, debate, εικαστικές παρεμβάσεις, μελέτες
περιπτώσεων, βίντεο, ηλεκτρονικά παιχνίδια κτλ.) ήρθαν σε επαφή με τις 10
μορφές που μπορεί να πάρει ο διαδικτυακός εκφοβισμός (αποκλεισμός,
παρενόχληση, δημοσίευση υποτιμητικών σχολίων, διαδικτυακή καταδίωξη…) και
πώς αυτές εμφανίζονται στα social media, τους τρόπους πρόληψης κι
αντιμετώπισής τους και καθώς και συμπαράστασης των θυμάτων.

• Μέσα από το 6ο και τελευταίο εργαστήριο οι μαθητές/ τριες:
❑ενημερώθηκαν για τις κρυμμένες μορφές βίας κατά των γυναικών στα

στερεότυπα, στα πολιτιστικά μοντέλα, στα κοινωνικά πρότυπα και κυρίως στη
γλώσσα και ,ε ποιους τρόπους διαιωνίζονται.

❑μέσα από δραστηριότητες (βίντεο, παιχνίδι ρόλων, μελέτες περιπτώσεων, online
ερωτηματολόγια κτλ.) εντόπισαν δικά τους στερεότυπα και προσπάθησαν να
ανιχνεύουν από πού πηγάζουν .

Το φασματοσκόπιο και τα εργαστήριά του:



• Κάθε εργαστήρι περιέχει 4 φάσεις: 1η

Ανάγνωσης, 2η Εφαρμογής, 3η Κριτικής,
4η Αξιολόγησης

▪ 1η φάση – Ανάγνωσης:
• Σε συνεργατικό έγγραφο δόθηκαν

απαντήσεις για το τι θεωρούν
ισότητα κι έγινε brainstorming για τις
έννοιες φύλο, στερεότυπο κι
αντικειμενοποίηση κοριτσιών.

• Μελέτη ορισμών και παρακολούθηση
βίντεο.

Εργαστήριο Ι: Φυλετικά Στερεότυπα και 
Αντικειμενοποίηση των Κοριτσιών



▪ 2η φάση - Εφαρμογής: Παιχνίδι: Συμφωνώ – Δε συμφωνώ

▪ Συζήτηση για τις επιλογές της πλειοψηφίας σε κάθε πρόταση.

Εργαστήριο Ι: Φυλετικά Στερεότυπα και 
Αντικειμενοποίηση των Κοριτσιών (συνέχεια)



▪ 3η φάση – Κριτικής: Δημιουργία
«gender lightbulb moment» που
έχουν ζήσει και θυμούνται.
Παρουσίαση του έργου τους στην
ολομέλεια. Χρήση «μοβ γυαλιών»
κι εκ νέου περιγραφή ίδιου
περιστατικού χωρίς στερεότυπα
φύλου. Τι μπορούν να κάνουν τα
παιδιά με τα μοβ γυαλιά για να
βοηθήσουν;

Εργαστήριο Ι: Φυλετικά Στερεότυπα και 
Αντικειμενοποίηση των Κοριτσιών (συνέχεια)



▪ 4η φάση – (Αυτο)Αξιολόγηση: Σε ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων (lino.it),
αναρτούν 3 χαρτάκια/ posters με βάση τις οδηγίες.

Εργαστήριο Ι: Φυλετικά Στερεότυπα και 
Αντικειμενοποίηση των Κοριτσιών (συνέχεια)

https://en.linoit.com/


Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Επικοινωνία

• : zoik7@yahoo.com

• : facebook.com/zoi.ik

mailto:zoik7@yahoo.com
https://www.facebook.com/zoi.ik

