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Με την ευκαιρία της ημέρας της γυναίκας, με δύο τάξεις του σχολείου (Α και Γ 
γυμνασίου), ασχοληθήκαμε διαθεματικά με τα μηνύματα των αγώνων για την ισότητα 
των δύο φύλων, για τις γυναικείες φυσιογνωμίες της Γαλλίας, για τα στερεότυπα της 
κοινωνίας μας σχετικά με τα δύο φύλλα, προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές 
οπτικές.  

Στα πλαίσια του θεσμού του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

Σχολικό εγχειρίδιο, Ενότητα 4η : Αντιλήψεις για τους συνανθρώπους 

Στόχοι αυτής της ενότητας (όπως αναφέρονται στη σελίδα 71, του σχολικού 
εγχειριδίου) μεταξύ άλλων που την συνδέει με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, 
είναι να βοηθήσει τον μαθητή και την μαθήτρια : 

 Να κατανοήσει την έννοια των στερεοτύπων και να τα προσεγγίζει με κριτική 
διάθεση 

 Να προβληματιστεί για τα συναισθήματα και για τη συμπεριφορά απέναντι σε 
άτομα που  είναι διαφορετικά από εκείνο / εκείνη 

 Να εντοπιστούν οι ρόλοι των δύο φύλων  

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, κρίθηκε κατάλληλη η διεξαγωγή και των 
παρακάτω βιωματικών  ασκήσεων: 

Α. Από το σχολικό εγχειρίδιο του ΟΕΔΒ «Σχεδιάζω το μέλλον μου», της Α Λυκείου, 
σελ. 80 

Ακολούθησε ανάγνωση των σημειώσεών τους (ανώνυμα) και συζήτηση με ανάπτυξη 
επιχειρημάτων. Εντοπίστηκαν τα στερεότυπα: άνδρας δυνατός, σκληρός, 
καταπιεστικός, ανταγωνιστικός, επιθετικός, ασταθής / γυναίκα ντροπαλή, 
εσωστρεφής, χαριτωμένη. 

 Ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπήρξε το επίθετο ‘υστερικός’. Αγόρια και κορίτσια το 
έγραψαν στο θηλυκό, με το επιχείρημα ότι τη γυναίκα την αποκαλούμε υστερική, ενώ 
τον άνδρα φωνακλά, φανατικό, ευέξαπτο. Στη συνέχεια  έγινε προσπάθεια αποδοχής 
των απόψεων του άλλου και της ελεύθερης έκφρασης. 
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Β. Κοσμίδου, Χρ. «ΣΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Βιωματική εκπαίδευση για τη 
συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, Αθήνα 2008. σελ.140, την 
βιωματική άσκηση: «Η σημασία του να είσαι γυναίκα». 

Δίνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες (ομαδική εργασία: μία ομάδα τα αγόρια και 
μία άλλη, τα κορίτσια) το ακόλουθο σενάριο. «Η Μαρίνα είναι μια νέα γυναίκα που 
ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Γεωργίας. Καθημερινά ασχολείται με τις 
κτηνοτροφικές ασχολίες της οικογένειας. Δεν έχει δει ποτέ ταινίες, καθώς στο χωριό 
της δες υπάρχουν κινηματογράφος και τηλεόραση. Ακόμη δεν φτάνει εκεί ο ημερήσιος 
τύπος και περιοδικά. Φέτος το καλοκαίρι πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα να 
εγκατασταθεί με τη θεία της. Ελπίζει να πετύχει στη νέα της ζωή, να βρει δουλειά και 
σύντροφο.» Γράψτε της ένα γράμμα όπου να της εξηγείτε τι σημαίνει να είσαι 
γυναίκα στην Ελλάδα. 

Η ομάδα των κοριτσιών, έγραψε: 
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Αγαπητή Μελίνα, 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διάλεξες τη χώρα μας ως μόνιμο τόπο κατοικίας. Η χώρα 
μας έχει  αρκετά πλεονεκτήματα, όμως θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και τα 
μειονεκτήματα της Ελλάδας. 

Καταρχάς, θα πρέπει να μάθεις τη γλώσσα μας. Αυτό θα σε βοηθήσει πολύ για να βρεις 
μια δουλειά, αλλά και να ενσωματωθείς στο καινούριο σου περιβάλλον. Γίνονται 
μαθήματα για το σκοπό αυτό. Εκεί θα γνωρίσεις και άλλους ξένους που έχουν έλθει στη 
χώρα μας. Η χώρα μας έχει μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη, η οποία θα σε εξυπηρετήσει 
σε διάφορους τομείς της καθημερινότητάς σου. Με την τηλεόραση θα μαθαίνεις τα νέα 
από τη χώρα σου και με το τηλέφωνο θα μπορείς να μιλήσεις με τους δικούς σου, αλλά 
και να επικοινωνείς για να βρεις δουλειά.  

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης ότι εδώ θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία θέσεων 
εργασίας, που θα σε απαλλάξουν από την μονοτονία των προηγούμενων ασχολιών σου. 
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάς ότι η χώρα μας διανύει μια περίοδο οικονομικής κρίσης, 
οπότε υπάρχει περίπτωση να μην βρεις τη δουλειά της αρεσκείας σου. Και σου 
υπενθυμίζουμε τους κινδύνους για αυτούς που δεν βρίσκουν αμέσως δουλειά και ιδίως 
για τις γυναίκες.  

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της χώρας μας είναι ο πολιτισμός και η κουλτούρα της, η 
οποία αποτυπώνει την εθνική μας ταυτότητα και κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις 
άλλες χώρες. Επιπλέον κάτι άλλο που θα σου φανεί παράξενο είναι η νυχτερινή ζωή και 
η ελληνική κουζίνα. Ένα ακόμη ευχάριστο γεγονός είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
πολλοί ωραίοι εργένηδες. Αν είσαι όμορφη δεν θα δυσκολευτείς να βρεις αμέσως 
σύντροφο. Να ξέρεις φυσικά ότι για τον άντρα μετράει η γυναίκα να είναι όμορφη, με 
ωραίο σώμα, να τον νοιάζεται και να είναι ευγενική μαζί του.   

Από την άλλη πλευρά, στην Ελλάδα υπάρχει έντονη ρύπανση του περιβάλλοντος, γιατί 
οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται  πολύ γι’ αυτό. Άλλο ένα καταθλιπτικό γεγονός είναι ότι 
η κοινωνία μας είναι ιδιαίτερα ρατσιστική, παρόλο που είμαστε σε μια δήθεν 
αναπτυγμένη χώρα.  

Αυτά είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζεις για την Ελλάδα και 
πιστεύουμε πως θα σε βοηθήσουν για να ξέρεις τι να περιμένεις.      

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ανά ομάδα μία λίστα από τις προσδοκίες της κοινωνίας, 
όπως προέκυψαν από τα γραφόμενα τους.  

Η ομάδα των κοριτσιών, έγραψε: 

 Καλή εμφάνιση (ανεξαρτήτως κατάστασης) 
 Ευγένεια 
 Σεβασμός 
 Πιο αδύναμη από τον άνδρα 
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 Σώμα 
 Επάγγελμα 
 Αστεία 
 Νοικοκυρά 
 Υπάκουη  

Η ομάδα των αγοριών, έγραψε: 

 Γάμος 
 Χαρακτήρας 
 Ομορφιά 
 Νοικοκυρά 
 Καλή μητέρα 
 Καλή σύζυγος 
 Σώμα   

Γ. Φύλλο εργασίας από το πρόγραμμα «Καλλιρρόη»: Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός από την οπτική του φύλου. 

Φύλλο Εργασίας 1 (προκαταλήψεις για τα δύο φύλα) 
«Συμπλήρωσε αυτές τις εκφράσεις – Κ» 
 

1. Είναι σπουδαίο να είσαι κορίτσι γιατί…     
2. Ένα κορίτσι δεν θα άφηνε ποτέ ένα αγόρι να δει…   
3. Οι γονείς μαλώνουν τα κορίτσια όταν αυτά…   
4. Τα κορίτσια δεν μπορούν να…     
5. Οι γονείς ενός κοριτσιού του επιτρέπουν…    
6. Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από τα κορίτσια να φέρονται στα αγόρια..    
7. Τα κορίτσια αισθάνονται αμηχανία όταν…   
8. Οι γονείς περιμένουν από τα κορίτσια…    
9. Στα κορίτσια επιτρέπεται να…     
10. Τα αγόρια στην πραγματικότητα θέλουν από τα κορίτσια να…   
11. Στα κορίτσια δεν αρέσει…    
12. Ένα κορίτσι θα το κορόιδευαν αν…   

 
Πηγή: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός με την Οπτική του Φύλου – 
Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών / Μαθητριών  
 
 
Φύλλο Εργασίας 2 (προκαταλήψεις για τα δύο φύλα) 
«Συμπλήρωσε αυτές τις εκφράσεις – Α» 
 

ΦΕ1) 

ΦΕ2) 
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1. Είναι σπουδαίο να είσαι αγόρι γιατί…                        
2. Ένα αγόρι δεν θα άφηνε ποτέ ένα κορίτσι να δει...     
3. Οι γονείς μαλώνουν τα αγόρια όταν αυτά…   
4. Τα αγόρια δεν μπορούν να…    
5. Οι γονείς ενός αγοριού του επιτρέπουν…      
6. Οι εκπαιδευτικοί περιμένουν από τα αγόρια να φέρονται στα κορίτσια…   
7. Τα αγόρια αισθάνονται αμηχανία όταν…   
8. Οι γονείς περιμένουν από τα αγόρια…    
9. Στα αγόρια επιτρέπεται να…    
10. Τα αγόρια στην πραγματικότητα θέλουν από τα κορίτσια να…   
11. Στα αγόρια δεν αρέσει…   
12. Ένα αγόρι θα το κορόιδευαν αν…   

 
Πηγή: Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός με την Οπτική του Φύλου – 
Ασκήσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών / Μαθητριών 
 
Στη διεξαγωγή αυτής της άσκησης και τα κορίτσια και τα αγόρια δυσκολεύτηκαν να 
συνεχίσουν τις εκφράσεις και κάποια δεν συμπλήρωσαν  τις 2 και 10 και την 4 τα 
αγόρια. Παραθέτουμε τα αποτελέσματα συνοπτικά και για τις δύο ομάδες. 
Συμμετείχαν τέσσερα κορίτσια και οκτώ αγόρια. Το ένα αγόρι δεν συμπλήρωσε 
καμία έκφραση. Αποδείχθηκε ότι βρέθηκαν σε δυσκολότερη θέση από τα κορίτσια 
ή/και παρανόησαν το νόημα κάποιων εκφράσεων. Ακόμη, ενώ οι προτάσεις 
χρησιμοποιούν το ουδέτερο (ένα κορίτσι / αγόρι) οι μαθητές / μαθήτριες 
συμπλήρωσαν χρησιμοποιώντας τα δύο γένη (αρσενικό / θηλυκό) και το 
προσωποποίησαν. 

Παραθέτουμε τα αποτελέσματα: 

Η γυναίκα είναι κομψή, ευγενική, καλοντυμένη (έστω και προκλητικά), μητέρα και 
καλή σύζυγος. Σημασία έχει η σωστή, κοινωνική συμπεριφορά και η εμφάνιση. Δεν 
έχει τις ίδιες δυνατότητες - ευκαιρίες με τους άντρες.    

Ο άντρας είναι ευγενικός, δυναμικός, αυτόνομος, ανεξάρτητος, έχει εισόδημα. Θέλει 
τη γυναίκα δίπλα του να τον στηρίζει, να τον επαινούν όλοι, να σπουδάσει, να είναι 
τέλειος: γυμνασμένος και σκληρός άντρας.  

Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι τα στερεότυπα, οι προσδοκίες της κοινωνίας  
για το κάθε φύλο είναι παγιωμένες και στους νέους μας. Για να συνοψίσουμε την 
άσκηση με τα συμπεράσματά της, χρησιμοποιήσαμε το ‘σύνθημα’: ‘ΝΑΙ στην 
ΙΣΟΤΗΤΑ, ΝΑΙ στην ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ’ που διαβάσαμε στο Κοσμίδου, Χρ. 
«ΣΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Βιωματική εκπαίδευση για τη συμβουλευτική και 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό, Αθήνα 2008. σελ.102. Καταλήξαμε συζητώντας 
στο: «…οι διαφορετικές ταυτότητες των δύο φύλων και τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά τους δεν πρέπει να θεωρούνται διαζευκτικά ούτε αξιολογικά, αλλά 
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μάλλον ως ιδιότητες που συμπληρώνουν η μία την άλλη και προωθούν μια 
σφαιρικότερη και συνθετότερη ανθρώπινη ανάπτυξη….. Μέσα από τη εξισορρόπηση 
των διαφορετικών ιδιοτήτων μπορούμε να οδηγηθούμε στη σύνθεσή τους, στην 
ωριμότητα και στην ανάπτυξη….. και στην παράλληλη αναβάθμιση του κοινωνικού 
περιβάλλοντος». Κοσμίδου, Χρ., ο. π. 

 

Πηγές αναζήτησης 

Κοσμίδου, Χρ. «ΣΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» Βιωματική εκπαίδευση για τη 
συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό, Αθήνα 2008. σελ.140 

Σχολικό εγχειρίδιο «Σχεδιάζω το μέλλον μου», τάξη Α Λυκείου, ΟΕΔΒ, σελ. 80 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός με την Οπτική του Φύλου – Ασκήσεις 
Ευαισθητοποίησης Μαθητών / Μαθητριών, που αντλήθηκε από την διεύθυνση: 
zeus.pi-schools.gr/epimorfosi/library/kp   
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Στη Γαλλική γλώσσα 

Η ενασχόλησή μας με το θέμα : Journée internationale de la femme,  εντάσσεται στην 
ενότητα 2: περιγραφή ενός ατόμου 

Στόχοι παιδαγωγικοί: 

 Να συνεργαστούν ομαδικά 
 Να παράγουν 

Στόχοι γλωσσικοί : 

 Να βρουν πληροφορίες στη γαλλική γλώσσα 
 Να συντάξουν την  ‘ταυτότητα’ μιας γυναικείας προσωπικότητας 
 Να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα γραμματικά στοιχεία 
 Να ασκηθούν στον προφορικό λόγο (με την παρουσίαση) 

Στόχοι πολιτισμικοί: 

 Να συνειδητοποιήσουν την συμβολή της γαλλίδας γυναίκας στην επιστήμη, 
τα γράμματα, τις τέχνες, την κοινωνία 

 Να μάθουν την πορεία των αγώνων για την ισότητα των δύο φύλων 
 Να γνωρίσουν κάποιες γυναικείες προσωπικότητες της Γαλλίας 

Με το τμήμα Α2  

 συζητήσαμε για την πορεία της χειραφέτησης της γυναίκας στην μητρική 
γλώσσα   

 αναζητήσαμε γαλλίδες παγκοσμίως γνωστές 
 δημιουργήσαμε μια αφίσα με θέμα την γαλλίδα  
 παρουσιάσαμε την γαλλίδα (για την οποία είχαμε αναζητήσει πληροφορίες) 

Η ταυτότητα της διάσημης γυναίκας γαλλίδας που αναζητήσαμε ήταν του τύπου: 

 Prénom : 
 Nom : 
 Date de naissance : 
 Lieu de naissance : 
 Date de mort : 
 Lieu de mort : 

Στοιχεία που συνδέονται με την ενότητα 2 του σχολικού εγχειριδίου. 

 



Γυναίκα 
 

8 
 

 

 

 



Γυναίκα 
 

9 
 

 

 

Στην τάξη, προφορικά παρουσίασαν την γυναίκα (για την οποία είχαν αναζητήσει 
πληροφορίες) χρησιμοποιώντας το γ’ ενικό θηλυκό πρόσωπο και εξασκήθηκαν στις 
προθέσεις, τους αριθμούς και τις ημερομηνίες (ενότητα 2, του βιβλίου). 
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Η τάξη Β2  κατασκεύασε κάρτες με εκτυπωμένες εικόνες και λεζάντες στη γαλλική 
γλώσσα. Τις πρόσφεραν στις καθηγήτριές τους, μεταφράζοντάς τες. Στους καθηγητές 
τους, έδωσαν – γραμμένους στην γαλλική και ελληνική - τους στίχους του γαλλικού 
τραγουδιού, «À Ma Femme», τραγουδισμένο από τον γάλλο τραγουδιστή Charles 
Aznavour, με την παραίνεση να το αφιερώσουν στη σύζυγό τους.  

Quand le soc de roc de saisons 
Sur nos visages et sur nos fronts 
Aura creusé de lourds sillons 
De rides 
Quand nos enfants ayant grandi 

Όταν το πέρασμα  των εποχών                          
στα πρόσωπά μας και τα μέτωπά μας   θα 
έχει σκάψει βαθιά αυλάκια                                        
ρυτίδων                                                                  
Όταν τα παιδιά μας μεγάλα πια                       
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Auront abandonné le nid 
Laissant nos cœurs affaiblis 
Le vide 
Quand nos gestes seront plus lents 
Que nous verrons passé le temps 
Avec un air étrangement 
Lucide 
Quand nous n'aurons plus d'avenir 
Nous remuerons des souvenirs 
Terre qui ne peut devenir 
Aride 
Quand à pas lents et incertains 
Nous visiterons des jardins 
Qui comme nos fronts serons peints 
De givre 
Quand au prix de milliers d'effort 
Nous chercherons sans doute encore 
A tuer le temps déjà mort 
De vivre 
Quand nous ne serons désormais 
Que deux vies liées sans projet 
Nous ouvrirons avec regret 
Le livre 
Que nous aurons au fil des ans 
Écrit sur les pages du temps 
Où deux mots manqueront pourtant: 
A suivre 
Quand enfin la vie parcourue 
Prêt à entrer dans l'inconnu 
Je te regarderai perdue 
Et blême 
Quand dans ton regard je verrai 
Que sans notre amour désormais 
Tes jours ne seront plus jamais 
Les mêmes 
Quand mes yeux ne verront plus rien 
Que ma main cherchera ta main 
A l'heure où parler sera un 
Problème 
Après avoir accepté Dieu                             
Juste avant de fermé les yeux 
Encore une fois si je peux                              
Je te dirai comme un adieu                                  
Je t'aime   

θα έχουν εγκαταλείψει τη φωλιά                      
αφήνοντας στις  αποδυναμωμένες 
καρδιές μας το κενό                                                                      
Όταν οι χειρονομίες μας θα είναι πιο 
αργές και θα βλέπουμε το χρόνο ως 
παρελθόν με έναν αέρα παράξενα                                            
φωτεινό                                                                           
Όταν δεν θα έχουμε πια  μέλλον                                        
θα ανασύρουμε αναμνήσεις                                          
όπως η γη που δεν μπορεί                                         
να αποξηρανθεί                                                         
Όταν με αργά και αμφίβολα βήματα                          
θα επισκεφτούμε κήπους                                 
που όπως τα μέτωπά μας θα έχουν βαφτεί                              
από πάχνη                                                                 
Όταν με χίλιες προσπάθειες                                
θα ψάχνουμε δίχως άλλο                          
ακόμη και να σκοτώσουμε τον ήδη νεκρό 
χρόνο για να ζήσουμε                                                    
Όταν δεν θα είμαστε από δω και πέρα                                    
παρά δύο ζωές που συνδέονται χωρίς  
πρόγραμμα                                                    
θα ανοίξουμε με  λύπη το βιβλίο                          
που θα έχουμε γράψει τις σελίδες του    
στη διάρκεια των χρόνων                                          
όπου δύο λέξεις παρόλα αυτά θα λείπουν:                          
ακολουθεί                                                               
Όταν τελικά                                               
έτοιμος  να ζήσω το άγνωστο                                 
θα σε κοιτάξω ζωή περασμένη χαμένη                   
και χλωμή                                                        
Όταν μέσα στο βλέμμα σου θα δω                                     
ότι χωρίς την αγάπη μας από δω και πέρα                                               
οι ημέρες σου δεν θα είναι πια ποτέ                                
ίδιες                                                                            
Όταν τα μάτια μου δεν θα βλέπουν πια 
τίποτα  και το χέρι μου θα ψάχνει το χέρι 
σου την ώρα που το να μιλάς                                                    
θα είναι  πρόβλημα                                            
αφού θα μ’ έχει  δεχθεί ο Θεός                          
ακριβώς πριν κλείσω τα μάτια                                 
ακόμη μια φορά εάν μπορώ                                          
θα σου πω όπως ένα αντίο                                      
σ' αγαπώ 

 

Πηγές πληροφόρησης: 1. Le magazine : Contact+ , No 9, mars 2000, Athènes / 
Dossier : Femmes 2. www.wikipedia.fr 


