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Περύληψη 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη εάλ ηα ζηεξεφηππα θχινπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Γ’ ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Αγίαο Μαξίλαο ζηε 

Λέξν. Σν δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε απνηειείηαη απφ 30 καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 14 

καζεηέο αλήθνπλ ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη νη ππφινηπνη 16 καζεηέο ζηελ νκάδα 

ειέγρνπ. Οη 13 ζεαηξνπαηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ 

εθαξκφδνληαλ θάζε εβδνκάδα ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη βαζηθά εξγαιεία ησλ 

παξεκβάζεσλ απνηέιεζαλ ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε ζπδήηεζε, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηνλ 

ππξήλα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεαηξηθνχ είδνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πξφθεηηαη γηα 

κία κηθηή έξεπλα, θαζψο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πνζνηηθά, αιιά 

θαη πνηνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο Σζηαπιέ (2018), απφ 

ηε ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ πνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο ην πνζνηηθφ εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ επξεκάησλ έγηλε 

κε ην πξφγξακκα SPSS. Ωο πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε ησλ καζεηψλ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ε 

θαηαγξαθή εξεπλεηηθνχ εκεξνινγίνπ απφ ηελ εκςπρψηξηα-εξεπλήηξηα. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα επξήκαηα πνπ 

πξφεθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα πσο ην ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηα έκθπια ζηεξεφηππα. 

 

 

Λέξειρ-κλειδιά: ηεξεφηππα, θχιν, ζηεξεφηππα θχινπ, έκθπια ζηεξεφηππα, ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο, επηλνεηηθφ ζέαηξν, απηνζρεδηαζκφο, καζεηέο Γ’ ηάμεο. 
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Abstract 

 

The present research examines whether gender stereotypes can be altered 

through the application of devised theatre techniques. This search was applied on the 

fourth grade students at the primary school Agia Marina, in the island of Leros. The 

sample was collected from 30 students in total; 14 of them belonged to the 

experimental group and the rest of them (16 students) belonged to the control group. 

The 13 devised theatre interventions that where actualized every week on the 

experimental group, used as main tools improvisation and discussion, which are the 

core of devising theatre. The present study is a mixed study, due to the fact that both 

qualitative and quantitative means of data collection were used for its implementation. 

The quantitative tool that was used at the control and the experimental group is a 

questionnaire that was drawn from the research of Tsiaple (2018), School of 

Humanities of the Hellenic Open University. The analysis of the results that came 

from this questionnaire was executed by the SPSS program. Regarding the qualitative 

data, the findings were drawn by interviews with the experimental group and by the 

diary documentation that was held by the researcher. The results of the quantitative 

research were cross-checked with the findings of the qualitative, leading to the 

conclusion that devised theatre is a suitable tool for implementing change in attitude of 

students towards gender stereotypes. 

 

Keywords: Stereotypes, gender, gender stereotypes, devised theatre, devising 

theatre, fourth grade, improvisation. 

 



1 

 

Ειςαγωγό 

 

Ενχκε ζε κηα επνρή φπνπ πνιινί  πηζηεχνπλ πσο άλδξεο θαη γπλαίθεο κπνξνχλ 

λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ θαη φηη ε ηζφηεηα έρεη επηηεπρζεί· θαη ζε έλαλ βαζκφ έρνπλ 

δίθην. λησο αξθεηνί πιένλ ζα αθνινπζήζνπλ ηελ θαξδηά, ηα φλεηξά θαη ηελ θιίζε 

ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη επαγγέικαηα, αιιά ηαπηφρξνλα, πνιινί είλαη θαη απηνί 

πνπ δε ζα ηα αλαθαιχςνπλ πνηέ, πνπ δε ζα ηνικήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ην 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ επηβάιεη ην θχιν ηνπο, επεηδή ζα ληξέπνληαη, επεηδή δε 

ζέινπλ λα γίλνπλ ζηφρνο θαη λα μερσξίδνπλ απφ ηε κάδα. Αλ θαη δνχκε ζε κηα 

πξνεγκέλε θνηλσλία, άλδξεο θαη γπλαίθεο, θνξίηζηα θαη αγφξηα, θαηαπηέδνληαη 

θαζεκεξηλά απφ απηφ πνπ απνθαινχκε ζηεξεφηππα θχινπ. 

Ο αγψλαο γηα ηελ ηζφηεηα ηεο γπλαίθαο ήηαλ πνιχρξνλνο θαη ζίγνπξα 

θαξπνθφξνο. Έρεη έξζεη, φκσο, πιένλ ε επνρή πνπ πξέπεη λα δξάζνπκε γηα ηα 

ζηεξεφηππα πνπ θαηαπηέδνπλ θαη ηα δχν θχια, ψζηε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο ηζφηεηα 

θαη ηζνηηκία ησλ δχν θχισλ, ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ακθφηεξσλ 

ζε φινπο ηνπο θνηλσληθνχο ηνκείο. Φαηλνκεληθά ππάξρεη ειεπζεξία θαη παξέρνληαη 

ίζεο επθαηξίεο, φκσο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη θάηη πνπ θαηαπηέδεη αθφκε θαη 

θαζνδεγεί ηα δχν θχια λα παξακείλνπλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνπο ξφινπο. Σα 

ζηεξεφηππα θχινπ παξακέλνπλ αθφκε ξηδσκέλα ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζηα 

ζρνιηθά βηβιία, ζηηο δηαθεκίζεηο. Ο θαηαλαισηηζκφο θαίλεηαη λα πεγαίλεη παξάιιεια 

κε ηα έκθπια ζηεξεφηππα, ζξέθεηαη απφ απηά θαη ηα ζξέθεη, ηα εληείλεη. Έηζη, ην 

άηνκν δπζθνιεχεηαη λα απαιιαγεί απφ απηά, ηα ελζηεξλίδεηαη θαη ηα θέξεη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζπλαλαζηξνθή ηνπ κε ηα άιια άηνκα· 

αθφκε θαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία. 

Ζ ηδέα λα αζρνιεζψ κε ην θιέγνλ απηφ δήηεκα ήξζε κφλε ηεο θαη κε βξήθε ζην 

λεζί ηεο Καιχκλνπ. Δίρα ηελ ηχρε λα παξακείλσ έλα ρξφλν ζην λεζί ζαλ 

εθπαηδεπηηθφο θαη γξήγνξα αλαθάιπςα πσο πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ ηδηφκνξθε 

θνηλσλία. Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ δελ εξγάδνληαλ θαη είραλ γίλεη κεηέξεο ζε 

κηθξή ειηθία. Απηφ φκσο πνπ κνπ έθαλε ηδηαίηεξε εληχπσζε ήηαλ πσο ε λννηξνπία 

απηή δελ ίζρπε κφλν γηα ηηο κεγαιχηεξεο γπλαίθεο αιιά θαη γηα κηθξφηεξα θνξίηζηα. 

Οη θνπέιεο κεηά ην Λχθεην δελ ζπνχδαδαλ, φρη γηαηί ηνπο ην απαγφξεπαλ, γηαηί θαη νη 

ίδηεο δελ ήζειαλ πνιιέο θνξέο. ηφρνο ηνπο ήηαλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα. Πνιιά απφ 
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ηα θνξίηζηα ηεο έθηεο δεκνηηθνχ είραλ ήδε ζην κπαιφ ηνπο πσο ηειεηψλνληαο ην 

Λχθεην, ζα αλαδεηήζνπλ έλαλ άληξα γηα λα μεθηλήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο.  

Ζ λννηξνπία απηή, κε έθαλε λα αλαξσηεζψ ηη απνηειέζκαηα ζα πξνέθππηαλ 

απφ ηελ εθαξκνγή κηαο έξεπλαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αιιαγή ησλ ζηεξενηχπσλ 

θχινπ. Οη παξεκβάζεηο μεθίλεζαλ αιιά δηαθφπεθαλ ελάκηζε κήλα αξγφηεξα εμαηηίαο 

ηεο παλδεκίαο θαη ηνπ πξψηνπ lockdown, ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. Έηζη, δπζηπρψο, ε 

έξεπλα δελ πξφιαβε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην λεζί ηεο Καιχκλνπ, αιιά, μεθίλεζε εθ 

λένπ ζε ζρνιείν ηεο Λέξνπ, φπνπ ηνπνζεηήζεθα ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. ηε Λέξν ην 

θαηλφκελν απηφ δελ ήηαλ ηφζν εθηεηακέλν, αιιά ππέζεζα φηη ζε κηα κηθξή θνηλσλία, 

φπσο απηή, ηα έκθπια ζηεξεφηππα ζα θάλνπλ έληνλε ηελ εκθάληζε ηνπο, κε άιινλ 

ηξφπν.  

Απηφ πνπ ήζεια λα δηεξεπλήζσ ήηαλ θαηά πφζν ηα ζηεξεφηππα θχινπ έρνπλ 

εζσηεξηθεπζεί απφ ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ θη αλ είλαη εχθνιν λα ππάξμεη θάπνηα 

αιιαγή θαη κεηαβνιή απηψλ. Οη ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο  επηιέρζεθαλ 

ζαλ ην εξγαιείν πνπ ζα επηθέξεη απηή ηελ αιιαγή, γηαηί απφ ηε θχζε ηνπ, δειαδή απφ 

ηε βάζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ, απνηέιεζε έλα ξηδνζπαζηηθφ θαη πξσηνπνξηαθφ είδνο 

ζεάηξνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην δηαθνξεηηθφ θαη επηδηψθεη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζεκάησλ ηνπ ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη απαιιαγή απφ ηελ θαηαπίεζε. Σν ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο αζθεί θξηηηθή ζηελ θνηλσλία θαη πξνθαιεί ησλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο 

παξάζηαζεο, ελψ, παξάιιεια επηζπκεί λα πξνβιεκαηίζεη θαη ην θνηλφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο. 

Βαζηθά εξγαιεία ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο είλαη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε 

ζπδήηεζε. Μέζα απφ ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, ινηπφλ, ηα παηδηά θαινχληαη λα 

απειεπζεξσζνχλ, λα εθθξαζηνχλ άθνβα θαη λα δνθηκάζνπλ λα βηψζνπλ δηάθνξεο 

θαηαζηάζεηο –θπξίσο κέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο· θαηαζηάζεηο φπνπ ζα ληψζνπλ 

ειεχζεξα θαη θαηαζηάζεηο  ζηηο νπνίεο, ελδερνκέλσο, ζα ληψζνπλ άβνια. θνπφο είλαη 

λα δηεξεπλεζνχλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζεί 

κεηά ηελ θάζε ζπλάληεζε. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ζθνπφο είλαη λα δηεπξχλνπλ 

ζηε ζθέςε ηνπο ζρεηηθά κε ηα «πξέπεη» θαη ηα «κε» πνπ ζπλνδεχνπλ ην θάζε θχιν 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ χπαξμε ησλ ζηεξενηχπσλ, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα 

θαη ηελ θαηαπίεζε πνπ απηά δεκηνπξγνχλ. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δχλαηαη λα 

απνηειέζεη ηθαλφ εξγαιείν ζηελ θάιπςε θαη εθπιήξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ λεαξψλ καζεηψλ (Oddey, 1994: 33). 
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1 ΣΑ ΣΕΡΕΟΣΤΠΑ ΥΤΛΟΤ 

1.1 τερεότυπα 

 

Σα ζηεξεφηππα νξίδνληαη σο επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη ππεξαπινπζηεπκέλεο 

εηθφλεο ή ηδέεο γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν αλζξψπνπ ή αληηθεηκέλνπ (Bordalo et al., 

2016: 1). Σα ζηεξεφηππα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα απινπζηεχζνπλ θαη λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ φ,ηη παξαηεξνχλ θη έηζη λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο 

ππφινηπνπο αλζξψπνπο (Fiske,Taylor, 2013). Ωζηφζν, ηα ζηεξεφηππα κπνξνχλ 

εχθνια λα νδεγήζνπλ ηε ζθέςε ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη πξνβιέςεηο, δεδνκέλνπ 

φηη βαζίδνληαη ζηε γελίθεπζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ θαη φρη ζηα επηκέξνπο ηδηαίηεξα 

θαη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Heilman, 2012).  

Ο Hamilton (1979: 65) φξηζε ηα ζηεξεφηππα ζαλ λνεηηθά δνκηθά πιαίζηα πνπ 

αθνξνχλ έλα ζχλνιν πξνζδνθηψλ πνπ έρεη έλα άηνκν γηα ηα κέιε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδαο αηφκσλ. χκθσλα κε ηνλ Schneider (1973) ηα ζηεξεφηππα ζαλ κηα έκκεζε 

ζεσξία πξνζσπηθφηεηαο, αθνχ έλα κέινο κηαο νκάδαο γίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ 

εμαγσγή ελφο πιήζνπο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε απηή ηελ νκάδα.  

Γεληθά, δηαθξίλεηαη κηα δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγνχληαη ηα ζηεξεφηππα. Οη κεραληζκνί πνπ ππξνδνηνχλ ηα ζηεξεφηππα είλαη 

ζίγνπξα πνιινί. Οη ζηάζεηο, νη αμίεο, νη πξνθαηαιήςεηο, νη πεπνηζήζεηο είλαη ηθαλέο 

λα πξνθαιέζνπλ πιήζνο ζηεξενηχπσλ γηα κηα νκάδα αηφκσλ. Απηέο νη ζηάζεηο, αμίεο, 

πξνθαηαιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη κέζα απφ ηε ζπλαλαζηξνθή 

καο κε πνηθίιεο νκάδεο αηφκσλ. Οη  Koenig θαη Eagly (2014: 372) ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα εμεγήζνπλ ηε δεκηνπξγία ησλ ζηεξενηχπσλ αλαθέξνπλ πσο νη θνηλσληθνί 

δέθηεο παξαηεξνχλ φηη ηα κέιε κηαο νκάδαο θαηέρνπλ νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο 

ξφινπο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηα κέιε άιισλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σα αληίζηνηρα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ δεθηψλ γηα ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ κειψλ απηήο ηεο νκάδαο ζηνπο  

ζπλεζηζκέλνπο ηνπο ξφινπο, γεληθεχνληαη γηα νιφθιεξε ηελ νκάδα· θη έηζη 

γελληνχληαη ηα ζηεξεφηππα. Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηεξενηχπσλ, νη 

θνηλσληθνί δέθηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξν βάξνο ζε εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ 

ζεσξνχλ φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηεο νκάδαο.  

Οη θνηλσληθνί δέθηεο, βέβαηα, είκαζηε εκείο, άξα θαη ηα ζηεξεφηππα 

δεκηνπξγνχληαη απφ εκάο ηνπο ίδηνπο. Σα ζηεξεφηππα απνηεινχλ γεληθεπκέλα 

πνξίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία είηε απφ ηελ θνπιηνχξα 
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ησλ νκάδσλ. Δκείο ηνπο δίλνπλ δσή θαη ηα ηξέθνπκε, ψζπνπ απνθηνχλ εχξνο θαη 

κπνξνχλ πιένλ λα απνθαινχληαη ζηεξεφηππα.  Έηζη, κπνξεί  θάπνηνο λα πηζηεχεη φηη 

νη θαζεγεηέο είλαη έμππλνη, νη γηαηξνί ζπκπνλεηηθνί θαη νη δηθεγφξνη θηινρξήκαηνη, 

επεηδή, κε βάζε ηηο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά κνηάδνπλ λα είλαη 

ινγηθά ζηνηρεία  ηεο ζπκπεξηθνξάο απηψλ ησλ αηφκσλ-νκάδσλ. Βέβαηα, ππφ ην 

πξίζκα ηεο θνηλσληθήο γλσζηηθήο δηαδηθαζίαο απηά ηα πνξίζκαηα ραξαθηεξίδνληαη 

ζαλ ππνθεηκεληθά θαη ζηελφκπαια. Με παξφκνην ηξφπν θάπνηνο κπνξεί λα ξίμεη ηελ 

επζχλε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζηεξενηχπσλ ζηελ θνπιηνχξα. Απνθεχγνληαο θάζε 

επζχλε θαη ζεσξψληαο ηα ζηεξεφηππα απφξξνηα ηεο θνπιηνχξαο, ηα άηνκα σζνχληαη 

ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ζηεξεφηππα, ηα νπνία κνηάδνπλ λα είλαη εγθεθξηκέλα θαη 

θαιπκκέλα απφ ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ (Schneider, 

2004). 

Σα ζηεξεφηππα θαίλεηαη λα βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

θνηλσληθήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο, φκσο ειινρεχνπλ θίλδπλνη, θαζψο ηείλνπλ λα 

εληείλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο, αθφκε θη αλ απηέο νη 

δηαθνξέο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ειάρηζηεο. Έρνπλ, δειαδή, κηα ηάζε πξνο ηελ 

ππεξβνιή, ελψ παξάιιεια εμαξηψληαη άκεζα απφ ηα ζπκθξαδφκελα θαη ην γεληθφ 

πιαίζην, θαζψο ε εθηίκεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο εμαξηάηαη απφ ηε νκάδα 

αλαθνξάο κε ηελ νπνία ζπγθξίλεηαη (Bordalo et al., 2016). Δπίζεο, νδεγνχλ εχθνια 

ζε αξλεηηθέο επηπηψζεηο φπσο νη πξνθαηαιήςεηο θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αλζξψπσλ, 

ελψ επζχλνληαη θαη γηα ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηα άηνκα. Γη’ απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Richards θαη Hewstone (2001: 52) είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ έξεπλεο θαη παξεκβάζεηο 

γηα λα επηιπζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα ζηεξεφηππα ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν.  Απηέο νη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηνπο ηξεηο εμήο 

ζηφρνπο: ηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηε ζηνρνπνηεκέλε θνηλσληθή νκάδα, ηελ 

«απνθαηεγνξηνπνίεζή» ηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο  αληίιεςεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Richards, Hewstone, 2001). 

Ο ηξφπνο πνπ ζθέθηεηαη ν θαζέλαο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχεη ζηε 

κλήκε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, έρνπλ επεξεάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζηεξενηχπσλ. Δίλαη ζίγνπξν πσο πξέπεη λα απνθηεζεί θαιή 

θαηαλφεζε θαη γλψζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο, δηαηήξεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ ζηεξενηχπσλ, γηα λα επηηεπρζεί ε κεηαβνιή θαη αλαηξνπή ηνπο  

(Richards, Hewstone, 2001: 70). 
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1.2 Η ϋννοια του φύλου 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα εζηηάδεη ζηα ζηεξεφηππα θχινπ ή, αιιηψο, έκθπια 

ζηεξεφηππα. Πξνηνχ, μεθηλήζεη ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα νξηζηεί ε έλλνηα ηνπ θχινπ. 

Θα αλαηξέμσ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ε νπνία πάλσ ζην ζέκα ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ 

έρεη πην εμεηδηθεπκέλε νξνινγία απφ ηελ ειιεληθή. ηελ αγγιηθή γιψζζα ππάξρνπλ 

δχν ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιέμε «θχιν» (gender θαη sex). Με ηε ιέμε 

«sex» νξίδεηαη ην βηνινγηθφ θχιν –ε έλλνηα ηνπ άλδξα θαη ηεο γπλαίθαο, ηνπ ζειπθνχ 

θαη ηνπ αξζεληθνχ –ην νπνίν επηθεληξψλεηαη ζηα βηνινγηθά θαη κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ έκβησλ φλησλ, θαη θαη’ επέθηαζε θαη ζηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Απφ ηελ άιιε, ε ιέμε «gender» αλαθέξεηαη ζηελ 

θνηλσληθή πιεπξά πνπ πξνζάπηεηαη ζηα θχια, πεξηιακβάλνληαο ην αξζεληθφ θαη ην 

ζειπθφ ζαλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζηελ θνηλσλία (Wood & Eagly, 

2015: 461· Weichselbaumer, 2004).  

Ζ ιέμε «gender» είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ζηεξενηππηθνχο ξφινπο πνπ 

πξνζδίδεη ε θνηλσλία ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο εμαηηίαο ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο 

θχινπ. Δπνκέλσο, αθνξά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο (ζειπθά- ζειππξεπή, 

αξζεληθά- αλδξνπξεπή) πνπ ιακβάλνπλ ηα άηνκα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Με ην 

βηνινγηθφ θχιν (sex) λα θαηαηάζζεη ηνπο αλζξψπνπο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη ην 

θνηλσληθφ θχιν (gender) πεξηιακβάλεη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνδίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο εμαηηίαο ηνπ βηνινγηθνχ ηνπο θχινπ, θαηαιήγνπκε 

ζην εμήο: ην βηνινγηθφ θχιν είλαη κία θαηάζηαζε πνπ δίλεηαη ζηα άηνκα κε ηε 

γέλλεζε ηνπο, ελψ ην θνηλσληθφ θχιν είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ ηα άηνκα απνθηνχλ 

ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο, δειαδή είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα κάζνπλ (Lindsey, 2016: 

4).  

Να ζεκεησζεί εδψ, φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε ιέμε θχιν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα αλαθεξζεί ζηε ιέμε gender ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, θαη φρη ζηε ιέμε sex. 

Δπηθεληξψλεηαη, δειαδή, ζηελ θνηλσληθή έλλνηα ηνπ θχινπ, πνπ ζπλδέεη ηνπο άλδξεο, 

ηηο γπλαίθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο πξνζάπηεη ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην.  
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1.3 τερεότυπα φύλου 

 

Ζ κε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη ηζηνξηθά ξηδσκέλε θαη ήηαλ λφκηκε ζηηο 

θνηλσλίεο κέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα. Απηή ε αληζφηεηα βαζηδφηαλ ζηηο θπζηνινγηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Δθφζνλ, νη θνηλσληθνί θνξείο δέρζεθαλ σο θπζηνινγηθέο θαη 

ζεκαληηθέο ηηο παξαπάλσ δηαθνξνπνηήζεηο ησλ δχν θχισλ, ζηαδηαθά απηέο νη κηθξέο 

δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ κεηαηξάπεθαλ ζε παγησκέλεο λφξκεο πνπ νξίδνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο. Οη ηδενινγίεο πεξί θχινπ 

απνηέιεζαλ ηα ζεκέιηα ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ θαη θαλφλσλ, πξνζάπηνληάο 

γπλαηθείεο θαη αλδξηθέο ηαπηφηεηεο ζε άηνκα, αληηθείκελα θαη ζπκπεξηθνξέο. ηαλ, 

ηειηθά, απηέο νη ηδενινγίεο θαη νη ηαπηφηεηεο κεηακθηέδνληαη κε ηε ιέμε «πνιηηηζκφο» 

θαη νρπξψλνληαη ζην φλνκα ηεο παξάδνζεο, γίλνληαη ακεηάβιεηεο (Subrahmanian, 

2005: 398). Μία απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ παξαπάλσ ηδενινγηψλ ήηαλ ε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηα αξραία ρξφληα, ζε Διιάδα θαη Ρψκε, φπνπ νη γπλαίθεο απνθιείνληαλ 

απφ ηελ αγνξά, φπνπ νη πνιίηεο εμέθξαδαλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο. Μάιηζηα, νη 

άλδξεο, ζηεξψληαο ηνλ ιφγν θαη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ γπλαηθψλ, επηδείθλπαλ 

ηελ αξξελσπφηεηα ηνπο (Smith, 2014, 146). 

Ζ έξεπλα ησλ Haines, Deaux, & Lofaro (2016) θαλέξσζε πσο ε θαηνρχξσζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ δελ επέδξαζε νπζηαζηηθά ζηελ κεηαβνιή ή εμάιεηςε ησλ 

έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. ηελ έξεπλά ηνπο, ζπλέθξηλαλ δεδνκέλα απφ ην 1983 έσο ην 

2014, ζρεηηθά ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα ζηεξεφηππα θχινπ. Ζ έξεπλα 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο νη απφςεηο ησλ παηδηψλ θαηέρνληαη απφ ηζρπξά 

ζηεξεφηππα ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά, ηνλ ραξαθηήξα, ην επάγγεικα θαη ηα 

θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά γπλαηθψλ θαη αλδξψλ. 

Αλ θαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη λνκηθά θαηνρπξσκέλε ζηελ Διιάδα απφ ην 

1975, θαζψο ζχκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ Άξζξνπ 4 ηνπ ειιεληθνχ 

πληάγκαηνο νξίδεηαη φηη «Διιελίδεο θαη Έιιελεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη 

ππνρξεψζεηο», ε θνηλσληθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ δελ πθίζηαηαη (Μαξάθε, 2011). 

ε απηφ νθείιεηαη ε χπαξμε ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ –πνπ αλαθέξνληαη ζπρλά θαη 

ζαλ έκθπια ζηεξεφηππα. Άλδξεο θαη γπλαίθεο, αλ θαη ίζνη, δελ έρνπλ πξαγκαηηθή 

ειεπζεξία θαη ίζεο επθαηξίεο είηε επεηδή αθνινπζνχλ ηα θνηλσληθά «πξέπεη» πνπ ηνπο 

επηβάιιεη ν πεξίγπξφο ηνπο είηε επεηδή ε θνηλσλία ηνπο απνθιείεη, φηαλ έρνπλ ξνπή 
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πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, επηβάιινληαο ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο ηεο. Σα δχν θχια 

μεθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο πιενλεθηηθέο ή κεηνλεθηηθέο ζέζεηο θαη πεξηνξίδνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα (Subrahmanian, 2005). Σα έκθπια ζηεξεφηππα, 

ζπλεπψο, κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηηο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηδφζεηο 

ησλ αηφκσλ· ππνβάιινπλ ζε κεγάιε ππνθεηκεληθφηεηα ηε ζθέςε ησλ αηφκσλ, κε 

απνηέιεζκα νη απνθάζεηο ηνπο λα έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηηο επθαηξίεο θαη ηνλ 

εξγαζηαθφ ηνκέα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ (Heilman, 2012).   

Σα ζηεξεφηππα θχινπ εηζάγνπλ έλαλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ. 

Υξεζηκνπνηνχληαη, φρη κφλν, γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηα άηνκα ηνπο άιινπο αιιά θαη 

γηα λα ραξαθηεξίζνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εαπηνχο ηνπο (Bem, 1974). Δίλαη ππαίηηα γηα 

ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ραξαθηεξηζκφ ησλ ελδηαθεξφλησλ, ησλ επαγγεικάησλ, ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ρφκπη σο  «γπλαηθεία» ή «αλδξηθά» (Wood & 

Eagly, 2015). ηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ, ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα θαιιηεξγνχλ ζηα άηνκα απηναληηιήςεηο πνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ην 

θχινπ ηνπο. Οη αληηιήςεηο απηέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο άγξαθνπο θαλφλεο, πνπ 

επηβάιινληαη ζην θάζε θχιν, θαζνδεγνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ 

θάζε αηφκνπ (Koenig & Eagly, 2014). Παξφηη, έξεπλεο λεπξνεπηζηεκφλσλ απέδεημαλ 

φηη ην κπαιφ επεξεάδεηαη εχθνια απφ ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ, 

νη βηνινγηθέο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα γηα λα 

ζηεξίμνπλ θνηλσληθνχο κχζνπο (Smith, 2014). Πνιινί, δειαδή, είλαη απηνί πνπ 

βιέπνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ζαλ αλαπφθεπθηεο θαη 

θπζηνινγηθέο δηαθνξέο ησλ θχισλ, αδπλαηψληαο λα θαηαλνήζνπλ φηη ην θχιν 

απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηαζθεχαζκα (Messner, 2000).  

Σν θχιν, ζαλ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο απηναληίιεςε παξέρεη ξπζκηζηηθέο θαη 

πεξηγξαθηθέο πξνδηαγξαθέο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα ειέγρνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Wood & Eagly, 2010). πρλά ηα άηνκα ππφθεηληαη ζηε δηαδηθαζία 

απηνξξχζκηζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, ζπκκνξθψλνληάο ηελ κε ηα πξφηππα ηνπ 

θχινπ ηνπο · πξφηππα πνπ αληαλαθινχλ ηηο θαλνληζηηθέο λφξκεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο θαηεγνξίεο θχινπ (Wood & Eagly, 2015: 468). Ζ επηηπρία ή απνηπρία ζηελ 

ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ αηφκσλ. Σα άηνκα έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

θαη απηνπεπνίζεζε, φηαλ πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηα πξφηππα πνπ 

επηηάζζεη ην θνηλσληθφ ηνπο θχιν ηνπο (Diekman & Eagly, 2008· Witt & Wood 

2010). Αλ θαη, ζπρλά, αηζζάλνληαη πσο ηα πξφηππα ηνπ θάζε θχινπ επηβάιινληαη απφ 
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ηνπο άιινπο, θαηαπηέδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα λα δξάζνπλ κε ηξφπν ζχκθσλν πξνο 

ηα ζηεξεφηππα πνπ επηβάιιεη ην θχιν ηνπο (Good & Sanchez, 2010).  

ηελ έξεπλά ηνπο νη Miller, Lurye, Zosuls θαηRuble (2009) παξαηήξεζαλ πσο, 

φηαλ ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηα θνξίηζηα, 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε –ζηα καιιηά, ηα ξνχρα, ηελ νκνξθηά 

θ.ά. Αληηζέησο, ε πεξηγξαθή ησλ παηδηψλ γηα ηα αγφξηα εζηίαδε ζηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο –ζηελ επηζεηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθφηεηα θ.ν.θ. Ζ Koenig (2018) 

ππνζηεξίδεη φηη ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηνπο άλδξεο είλαη πξνηάζεηο πνπ ηνπο 

ζπκβνπιεχνπλ ηη λα κελ θάλνπλ, ελψ λα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηα θνξίηζηα θαη ηηο 

γπλαίθεο εζηηάδνπλ ζην ηη ππνηίζεηαη πσο πξέπεη λα θάλνπλ θαη πψο λα θεξζνχλ. 

Ζ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ απνηειεί αλζξψπηλν δηθαίσκα. πλήζσο, ε αλαθνξά 

ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαίλεηαη λα αθνξά ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο ζπρλά 

παξαγθσλίδνληαη (Cocoradă, 2018). Γεληθά, ν άλδξαο θαίλεηαη λα απνηειεί αθφκε ην 

θνηλσληθφ πξφηππν θαη ε επηδίσμε ηεο ηζφηεηαο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ ηείλεη λα 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ εμαλδξηζκφ ηνπο (Μαξάθε, 2011: 288). Παξφια απηά, άλδξεο θαη 

αγφξηα πθίζηαληαη ηελ θνηλσληθή πίεζε λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ξφιν πνπ ηνπο έρεη 

πξνζάςεη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Subrahmanian, 2005).  

ηφρνο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηζφηηκεο θνηλσλίαο, ζα έπξεπε λα είλαη ε 

απνδνρή ησλ επηζπκηψλ ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ θαη ε παξνρή δπλαηφηεηαο γηα 

εθπιήξσζε απηψλ ησλ επηζπκηψλ. Μεραληζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζφηεηα ηεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ ησλ δχν θχισλ, απνηεινχλ 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ηζφηεηαο αλάκεζα ζηα θχια (Subrahmanian, 

2005:397). Ο ζεβαζκφο ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα θαη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα πνπ επηθξαηεί κέζα ζην πιήζνο ησλ αλδξψλ αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ, 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο θαη νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο, 

απαιιαγκέλεο απφ θάζε ζηεξεφηππν (Μαξάθε, 2011).  

1.4 Ηλικύα ανϊπτυξησ των ςτερεοτύπων φύλου 

 

Ζ πην ζεκαληηθή ειηθία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ είλαη απηή ησλ 

2-6 ρξφλσλ. Ζ γλψζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ θχινπ θαη ησλ ζηεξεφηππσλ πνπ ην 

αθνξνχλ, αλαπηχζζεηαη ξαγδαία θαηά ην δεχηεξν έηνο ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ε 

αλάπηπμε απηήο ηεο γλψζεο ζπλερίδεηαη θαη εληζρχεηαη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία 

(Gelman, Taylor & Nguyen, 2004: 11).  
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Σα παηδηά είλαη ηθαλά λα αλαγλσξίζνπλ ην θχιν ηνπο θαη λα 

απηνραξαθηεξηζηνχλ σο αγφξηα ή θνξίηζηα απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ (Feldman, 

2011· Huston, 1983, ελψ ζηα δπφκηζη έηε ηνπο δχλαληαη λα δηαρσξίζνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη αληηθείκελα ζε αγνξίζηηθα-αλδξηθά ή θνξηηζίζηηθα-γπλαηθεία 

(Blakemore, LaRue, & Olejnik, 1979· Berenbaum, Martin, & Ruble, 2008). 

ηελ ειηθία ησλ 4-5 εηψλ ηα παηδηά επηιέγνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζην θνηλσληθφ ηνπο θχιν (Bem, 1983) θαη θαηαηάζζνπλ αθφκε θαη 

ζπκπεξηθνξέο σο αλδξηθέο ή γπλαηθείεο (Smith, 2014). Σα παηδηά, γεληθά, ηείλνπλ λα 

ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία νξίδεη σο θαηάιιειν γηα ην θνηλσληθφ 

ηνπο θχιν (Berenbaum, Martin, & Ruble, 2008).  

Έηζη, ζηαδηαθά, ην βηνινγηθφ θχιν(sex) ηνπ αξζεληθνχ (αγφξη-άλδξαο) θαη ηνπ 

ζειπθνχ (θνξίηζη- γπλαίθα) επηθαιχπηεηαη απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο αγνξίζηηθν-

αλδξηθφ θαη θνξηηζίζηηθν-γπλαηθείν, πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ θχιν (gender). Οη 

ραξαθηεξηζκνί απηνί (αγνξίζηηθν- θνξηηζίζηηθν, αλδξηθφ- γπλαηθείν) πνπ 

πξνζδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο, επαγγέικαηα, αληηθείκελα, πξνηηκήζεηο, ρξψκαηα, 

αθφκε θαη ζε ζπκπεξηθνξέο (Gelman, Taylor & Nguyen, 2004· Riley, 2014). 

 

 

1.5 Υορεύσ ςτερεοτύπων φύλου 

 

1.5.1 Η οικογϋνεια 

 

 

Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ αηφκνπ θαη ε εθκάζεζε ηεο «πξέπνπζαο» θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο μεθηλά απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Ζ νηθνγέλεηα απνηειεί ηνλ πξψην θνξέα 

θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ λεαξνχ αηφκνπ. Μέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα ην παηδί απνθηά ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ γηα ηε δσή, θαζψο νη γνλείο ηνπ κεηαδίδνπλ ηα πξψηα εξεζίζκαηα 

ζρεηηθά κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ηελ θνηλσλία. Οη γνλείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηηο 

πξψηεο εληππψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά (Μαξάθε, 2011). Δπνκέλσο, νη γνλείο απνηεινχλ ηνπο πξψηνπο θνξείο 

ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ, ηα νπνία ζξέθεη ε θνηλσλία, θαη καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνλ 

ξφιν πνπ πξέπεη λα επηηεινχλ ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο.  
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Οη γνλείο κηινχλ ζηα παηδηά ηνπο γηα ηηο θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ην 

θχιν ηνπο, θάλνληαο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ ελψ, 

παξάιιεια, φηαλ ηα παηδηά ηνπο εθθξάδνπλ ζηεξεφηππεο απφςεηο, απηνί ηηο 

επηβεβαηψλνπλ (Gelman, Taylor & Nguyen, 2004). Οη γνλείο έρνπλ ηελ ηάζε λα 

δηαρσξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν θχισλ, θαηεγνξηνπνηψληαο ηηο ζε 

αξκφδνπζεο γηα αγφξηα θαη γηα θνξίηζηα θαη εηζάγνληαο, έηζη, ηα ζηεξεφηππα ζηε δσή 

ησλ παηδηψλ ηνπο (Kane, 2006). πρλά θαη νη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλείο 

έρνπλ ζεμηζηηθή ρξνηά. πσο αλαθέξεη ε Μαξάθε (2011: 146) εθθξάζεηο ησλ γνλέσλ, 

φπσο «λα θέξεζαη ζαλ θπξία», θαηεπζχλνπλ ηα παηδηά πξνο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ 

ηνπο αξκφδεη –ζχκθσλα πάληα κε ηελ θνηλσληθή γλψκε, πξνθαζνξίδνληαο ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Αλ θαη πνιινί γνλείο επηζπκνχλ –ζεσξεηηθά –ηα παηδηά ηνπο λα απνθηήζνπλ 

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο, ελδηαθέξνληα θαη κεγαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ εχξνο, νη 

πξάμεηο ηνπο θαη νη βαζχηεξέο ηνπο ζθέςεηο δελ ζπληζηνχλ θάηη ηέηνην. Οη αιιαγέο 

πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη γνλείο γηα ηνπο γηνπο ηνπο, γηα παξάδεηγκα, πεξηνξίδνληαη ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, ηε θξνληίδα θαη ηελ 

ελζπλαίζζεζε. Απηή ε αλεθηηθφηεηα ησλ γνλέσλ, λα απνθηήζνπλ νη γηνί ηνπο λέεο 

δεμηφηεηεο πνπ ζπγθαηαιέγνληαλ κέρξη πξφζθαηα ζηηο ζειπθέο δεμηφηεηεο, ίζσο 

απνηειεί έλα βήκα πξνο ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Οη γνλείο, βέβαηα, θαίλεηαη λα είλαη 

αλνηρηνί ζηελ αιιαγή θάπνησλ ζηεξενηχπσλ, εθφζνλ απηή ε αιιαγή δελ ζέηεη ππφ ην 

πξίζκα ηεο ακθηζβήηεζεο ηελ αξξελσπφηεηα ησλ πηψλ ηνπο.  Ζ αξξελσπφηεηα ησλ 

παηδηψλ ζπλίζηαηαη απφ έλαλ πεξηνξηζκέλν ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, απφ ηελ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα θαη, γεληθά, απφ ηελ απφξξηςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

νξίδνληαη σο ζειππξεπή. Ζ γεληθφηεξε αλεζπρία ησλ γνλέσλ έγθεηηαη ζηελ 

πηζαλφηεηα λα ραξαθηεξηζηεί ην παηδί ηνπο ζαλ νκνθπιφθηιν (Kane, 2006: 171-173). 

Γηα λα απνθεπρζεί απηφ, νη γνλείο αηζζάλνληαη φηη πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο 

πηνχο ηνπο απηφ ην αίζζεκα ηεο αξξελσπφηεηαο (Messner, 2000). 

 

 

1.5.2 Σο ςχολεύο 
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Μεηά ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θνξέα 

θνηλσληθνπνίεζεο γηα ην παηδί.  ην πιαίζηφ ηνπ ην παηδί έξρεηαη ζε επαθή κε έλα πην 

πεξίπινθν θαη επξχ θάζκα θαλφλσλ θαη θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη 

πξνθαηαιήςεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δχν θχια ζηελ νηθνγέλεηα ζπλερίδνληαη θαη ζην 

ζρνιείν (Eagly & Wood, 2005) αλ θαη ζπκβαίλεη ην εμήο παξάδνμν: ελψ ε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πιένλ δηαθνξεηηθή, κε ηηο γπλαίθεο έρνπλ δηεηζδχζεη ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη λα πξννδεχνπλ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, ηα 

ζηεξεφηππα ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ παξακέλνπλ ηζρπξά θαη δελ έρνπλ εμαθαληζηεί 

(Φξφζε, 2008). 

ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ δχν είλαη νη θχξηνη θνξείο ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ: νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Οη πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ, ζπρλά νη 

εθπαηδεπηηθνί, απφ ηνπο καζεηέο ηνπο δηακνξθψλνληαη ζπρλά κε βάζε ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα. Γειαδή, νη πξνζδνθίεο γηα ην θίλεηξν θαη ηηο επηδφζεηο ησλ παηδηψλ, 

πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε ην θχιν ηνπ θάζε παηδηνχ (Hattie, 2012). Μέζα απφ ηα 

βηβιία θαη ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ηελ άπνςή ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη απνθηνχλ αλάινγεο κε ην  

θχιν ηνπο πξνζδνθίεο θαη θηινδνμίεο γηα ηε δσή ηνπο (Frawley, 2005· Kently, 2009). 

Ζ αληίιεςή ησλ καζεηψλ γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ αλακέλεηαη λα επηηειέζνπλ, 

ζρεκαηίδεηαη κέζα απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηηο εηθφλεο θαη ηα θείκελα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ, απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ απηνχο (Cocoradă, 2018).  

 

 

1.5.3 Οι εκπαιδευτικού 

1.5.3.1 Το παράδειγμα τησ ανάγνωςησ 

 

Έλα παξάδεηγκα, πνπ απνθαιχπηεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζπρλά ζηελ δηαηψληζε ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ, απνηειεί ε άπνςε φηη ηα αγφξηα δελ είλαη ηφζν θαιά ζηελ αλάγλσζε 

φζν ηα θνξίηζηα. ηελ έξεπλα ηνπο νη Muntoni θαη Retelsdorf (2018: 19) 

επηβεβαίσζαλ φηη νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ησλ 

καζεηψλ θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηα θνξίηζηα 
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ζρεηηθά κε ηελ επίδνζή ηνπο ζηελ αλάγλσζε θαη πσο απηή ηνπο ε ζηάζε εμεγεί ηε 

δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο ησλ δχν θχισλ. Δπηπιένλ, ε ίδηα έξεπλα θαηέδεημε πσο ηα 

έκθπια ζηεξεφηππα ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιειεπηδξνχλ κε ην θχιν ησλ καζεηψλ γηα 

λα πξνβιέςνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ θαη ηελ επίδνζε ησλ παηδηψλ 

ζηελ αλάγλσζε.  

Απηφ ην ζηεξεφηππν (ηεο ππεξνρήο ησλ θνξηηζηψλ ζηελ αλάγλσζε) ζπλερίδεη λα 

πθίζηαηαη κέρξη θαη ζήκεξα αλ θαη, σο επί ην πιείζηνλ, νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηα δχν θχια. Οη εθπαηδεπηηθνί 

νδεγνχληαη ζε ζηεξεφηππεο απφςεηο κέζα απφ γεληθεχζεηο. Πξνζδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα νκάδα καζεηψλ (π.ρ. ηα αγφξηα δελ είλαη θαιά ζηελ 

αλάγλσζε) θαη φηαλ θάπνηνο καζεηήο δε ζπκθσλεί κε ηα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

(π.ρ. έλαο καζεηήο πνπ είλαη θαιφο ζηελ αλάγλσζε) ηείλνπλ λα αγλννχλ απηφ ην 

ηδηαίηεξν-δηαθνξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη ζπλερίδνπλ λα εληάζζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ 

επξχηεξε θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ θαη ηα ππφινηπα αγφξηα (Muntoni, &Retelsdorf, 

2018).  

Σν γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ηα αγφξηα πζηεξνχλ ζηελ 

αλάγλσζε, νδεγεί ηα αγφξηα λα έρνπλ ρακειφηεξε απηνεθηίκεζε απέλαληη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαη, ζπγρξφλσο, ε ππνθεηκεληθή αληηκεηψπηζε ηνπο απφ ηνλ 

δάζθαιν/ηελ δαζθάια ηνπο, ηα απνζαξξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ζηεξεφηππν θχινπ απαληάηαη πνιχ ζπρλά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη επεξεάδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ζε βαζκφ πνπ λα ράλνπλ ηε ακεξνιεςία ηνπο. Αθφκε, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πηζηεχνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ην ζηεξεφηππν απηφ κε ηε ζηάζε 

ηνπο κέζα ζηελ αίζνπζα, είλαη εχινγν ην ζηεξεφηππν απηφ λα εδξαηψλεηαη ζηα κπαιά 

ησλ καζεηψλ, νη νπνίνη απιψο ην εθπιεξψλνπλ, επηβεβαηψλνληαο ηα πηζηεχσ ηνπ 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθνχ (Retelsdorf, Schwartz & Asbrock, 2015).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζπλερίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο 

δηαθνξεηηθά, επεξεαζκέλνη απφ ην θχιν ηνπ θάζε αηφκνπ. Οη δάζθαινη θαη νη 

δαζθάιεο βαζίδνπλ ζπρλά ηελ άπνςε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο  ζηα ζηεξεφηππα θχινπ, 

παίξλνληαο ην ξίζθν λα παξαβιέςνπλ ηηο αηνκηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή/ καζήηξηαο θαη ζέηνληαο κεγάιε πίεζε ζηνπο καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ψζηε 

απηνί/απηέο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο (Riley, 2014: 16). Αλ θαη 

αξθεηνί δάζθαινη, πιένλ, αλαγλσξίδνπλ φηη πνιιά απφ ηα επηθξαηνχληα ζηεξεφηππα 

δελ ηζρχνπλ, θάπνηεο θνξέο ζηεξίδνληαη ζε απηά γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο απνθάζεηο 

ηνπο θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Ωζηφζν, απηή ε 
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ζχγθξνπζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, δελ επηηξέπεη ηελ αλαηξνπή ησλ θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ πνπ θαηαπηέδνπλ ηα δχν θχια (Riley, 2014).  

Οη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κία θαιή αθεηεξία θαζψο κπνξνχλ κέζα απφ ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο δχλαληαη λα επηθέξνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα (Hattie, 2012). Δίλαη, ινηπφλ, χςηζηεο ζεκαζίαο ε 

αλαγλψξηζε ησλ ζηεξενηχπσλ απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ε αληίζηαζή ηνπο ζε απηά, 

ψζηε νη ίδηνη λα ζπλδξάκνπλ ζηε ζχζηαζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηζνηηκίαο 

θαη ίζεο κεηαρείξηζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, θαζψο θαη ζηε ζηαδηαθή κεηαβνιή 

θαη εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ.  

 

1.5.3.2 Tο παράδειγμα των μαθηματικών  

 

Έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ ηα ζηεξεφηππα θχινπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη θαηαιήγνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Κάπνηα απφ ηα 

ζηεξεφηππα πάλσ ζηα θχια θαίλεηαη λα είλαη έγθπξα, ελψ άιια φρη (Jussim et al., 

2016). Μπνξεί, φλησο, νξηζκέλεο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηα θχια λα έρνπλ θάπνηα 

αθξίβεηα αθφκε θαη ζήκεξα, θαη λα επηβεβαηψλνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάπνηα 

έκθπια ζηεξεφηππα. Ωζηφζν, εδψ ππάξρεη κία ιεπηή γξακκή. Σα ζηεξεφηππα είλαη 

αθξηβή ή, κήπσο, φινη δξνπλ κε ηξφπν ψζηε λα ηα αλαπαξάγνπλ, λα ηα δηαηεξνχλ θαη 

λα ηα επηβεβαηψλνπλ –αθφκε θαη ελ αγλνία ηνπο;  

Τπάξρνπλ ζηεξεφηππα πνπ ζηαδηαθά εμαιείθνληαη θαη άιια πνπ ζπλερίδνπλ λα 

επηκέλνπλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ζηεξενηχπνπ, απνηειεί απνπζία ησλ 

αλδξψλ απφ επαγγέικαηα ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ θαη απφ επαγγεικαηηθνχο θιάδνπο 

πνπ ζεσξνχληαη «γπλαηθείνη». Αληίζηνηρα, ακεηάβιεην παξακέλεη ην ζηεξεφηππν ηεο 

ρακειήο επίδνζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηα καζεκαηηθά θαη ηεο θαηεχζπλζήο ηνπο πξνο ηηο 

ζεσξεηηθέο επηζηήκεο. Δίλαη εκθαλήο ε απνθπγή θαηεχζπλζεο ησλ θνξηηζηψλ πξνο ηα 

επαγγέικαηα ηνπ ζεηηθνχ θιάδνπ, φπνπ ε παξνπζία ηνπο ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο 

ηνπο θιάδνπο είλαη ζρεδφλ κεδακηλή (Φξφζε, 2008). Αθφκε θαη ζήκεξα, κφιηο έλα 

κηθξφ πνζνζηφ θνξηηζηψλ επηιέγεη επαγγέικαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηα καζεκαηηθά 

(Jacobs, 2005). 

Σν δήηεκα έγθεηηαη ζην πσο ζα αληηδξάζεη ν θαζέλαο ζην άθνπζκα ηεο 

παξαπάλσ πξφηαζεο. Θα ζθεθηεί πσο ηα θνξίηζηα δελ είλαη ηφζν θαιά ζηα 

καζεκαηηθά εθ θχζεσο ή ζα αλαδεηήζεη ηελ αηηία γηα ηελ νπνία ζπκβαίλεη απηφ ην 
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παξάδνμν; Μνηάδεη παξάδνμν –ε απνζηξνθή ησλ θνξηηζηψλ απφ ηα επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα καζεκαηηθά –επεηδή ηα θνξίηζηα ζπλαγσλίδνληαη ηα αγφξηα θαη 

ζπρλά ηα μεπεξλνχλ ζηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο ησλ καζεκαηηθψλ. Σν ζηεξεφηππν, φκσο, 

ηεο ππεξνρήο ησλ αγνξηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ εκκέλεη (Hyde et al., 2008). 

Απηφ αθξηβψο ην ζηεξεφηππν –εηδηθά φηαλ εθθξάδεηαη απφ γνλείο θαη δαζθάινπο –

είλαη πνπ επεξεάδεη θαη ηε ζηξνθή ησλ αγνξηψλ πξνο κία επαγγεικαηηθή πνξεία πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηα καζεκαηηθά, απνηξέπνληαο, ηαπηφρξνλα, ηα θνξίηζηα (Gunderson et 

al., 2011). Γνλείο θαη δάζθαινη, φληαο πξνθαηεηιεκκέλνη, έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο ζηα Μαζεκαηηθά απφ αγφξηα θαη θνξίηζηα. Σν έκθπιν ζηεξεφηππν πνπ 

αθνξά ηε ζρέζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ κε ηα καζεκαηηθά, αλαπηχζζεηαη ζε λεαξή 

ειηθία θαη επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηα άηνκα ησλ δχν θχισλ (Cvencek, 

Meltzoff & Greenwald, 2011). 

Απφ πνιχ λεαξή ειηθία –απφ ην λεπηαγσγείν –ηα παηδηά ελζηεξλίδνληαη ηα 

έκθπια ζηεξεφηππα γνλέσλ θαη δαζθάισλ απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά, κε ηα θνξίηζηα 

λα παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε απηνπεπνίζεζε απέλαληη ζηα Μαζεκαηηθά θαη λα 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ έκκεζε θαη άκεζε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζηεξενηχπνπ 

(Beilock et al., 2010). Δμαηηίαο ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γηα ηα αγφξηα, 

ηα εκπιέθνπλ ζηε δηαδηθαζία επίιπζεο δπζθνιφηεξσλ θαη πην πνιχπινθσλ 

Μαζεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πξνσζψληαο ηελ καζεκαηηθή ηνπο ζθέςε (Gunderson et 

al., 2011). Παξάιιεια, πνιινί εθπαηδεπηηθνί αιιειεπηδξνχλ πεξηζζφηεξν κε ηα 

αγφξηα ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζεσξψληαο φηη, ζπγθξηηηθά κε ηα θνξίηζηα, ηα 

αγφξηα έρνπλ πην αλεπηπγκέλε ινγηθή ζθέςε θαη απμεκέλεο ηθαλφηεηεο ζηα 

Μαζεκαηηθά θαη, άξα, είλαη έλα κάζεκα πην εχθνιν γη απηά (Tiedemann, 2002). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, φπσο έδεημε ε έξεπλα ησλ Hyde, Lindberg, Linn, Ellis 

θαηWilliams (2008), νη δηαθνξέο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ δχν θχισλ, ζηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, είλαη ειάρηζηεο. 

ηελ έξεπλά ηνπο, νη Bianco, Harris, Garrison-Wade θαη Leech (2011), 

απνθαιχπηνπλ ηελ κεξνιεπηηθφηεηα θαη ηε ζηεξενηππηθή ζθέςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζε ραξηζκαηηθά αγφξηα θαη θνξίηζηα. ηαλ δφζεθαλ δχν πξνθίι 

ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ –ελφο αγνξηνχ θη ελφο θνξηηζηνχ –ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

απηνί ήηαλ πην πξφζπκνη λα παξαπέκςνπλ ην αγφξη ζε ηκήκα γηα ραξηζκαηηθνχο 

καζεηέο, παξφηη ηα δχν πξνθίι ήηαλ νπζηαζηηθά ίδηα. πσο απνδείρζεθε απφ ηελ 

έξεπλα, νη εθπαηδεπηηθνί εζηίαδαλ ζηα «αξλεηηθά» ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ θνξηηζηνχ, απνξξίπηνληάο ην, ελψ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, πξνζαξκνζκέλα ζην 
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πξφζσπν ηνπ αγνξηνχ, δελ ήηαλ πιένλ αξλεηηθά, κε απνηέιεζκα λα πξνάγνπλ ην 

αγφξη, θαη φρη ην θνξίηζη, ζην ηκήκα γηα ραξηζκαηηθνχο καζεηέο.  

Οη πξναλαθεξζείζεο δηαθνξνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη 

γνλέσλ, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ θνξηηζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ Μαζεκαηηθψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ PISA (2015) ηα 

θνξίηζηα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαιφ ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

είλαη πην επηθξηηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, απφ ηα αγφξηα, απέλαληη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο 

ζηα Μαζεκαηηθά, αθφκε θη φηαλ νη επηδφζεηο ηνπο είλαη ίδηεο (Carlana, 2019: 1214). 

Σα ζηεξεφηππα θχινπ πνπ επηθξαηνχλ ζηε ζθέςε ησλ δαζθάισλ, ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηα καζεκαηηθά, θαζνδεγνχλ ηε ζηάζε 

ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο. Σα ζηεξεφηππα απηά κεηαβηβάδνληαη –αθφκε θαη 

έκκεζα –απφ ην δάζθαιν ζην καζεηή, κε ηνλ δεχηεξν λα ελζηεξλίδεηαη ηελ άπνςε ηνπ 

πξψηνπ, ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηδίνπ· κία άπνςε θαζ’ φια ππνθεηκεληθή θαη 

ζηξεβισκέλε απφ ηηο επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο (Keller, 2001). 

Δπηπξνζζέησο, ε αέλαε δηαηήξεζε ηνπ έκθπινπ ζηεξεφηππνπ ησλ καζεκαηηθψλ 

επηδφζεσλ, πνπ ζέιεη ηα αγφξηα λα ππεξέρνπλ έλαληη ησλ θνξηηζηψλ, νθείιεηαη ελ 

κέξεη θαη ζηα πξφηππα ησλ παηδηψλ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά παξνπζηάδνπλ 

ηελ ηάζε  λα ηαπηίδνληαη κε ελήιηθνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ δαζθάισλ 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη γπλαίθεο, άξα ηα θνξίηζηα-καζήηξηεο ζα ηαπηηζηνχλ 

πεξηζζφηεξν κε απηέο απφ ηα αγφξηα-καζεηέο. Γεδνκέλνπ, φκσο, φηη νη γπλαίθεο-

δαζθάιεο έρνπλ εκπνηηζηεί γηα πνιιά ρξφληα κε ηελ ηδέα φηη πζηεξνχλ ζηα 

καζεκαηηθά, ηα θνξίηζηα-καζήηξηεο έρνληάο ηεο ζαλ πξφηππν, είλαη πηζαλφ λα 

αξρίζνπλ θαη ηα ίδηα λα απνθηνχλ θφβν απέλαληη ζηα καζεκαηηθά (Bussey & 

Bandura, 1984). 

Δίλαη εκθαλέο, πσο νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο έρνπλ ηζρπξφ 

αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ επηινγψλ. Ζ 

ζπλερήο αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ πνπ μεθηλά απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζπλερίδεηαη ζην ζρνιείν, έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ επηινγή ηεο επαγγεικαηηθήο 

θαηεχζπλζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Οη γνλείο θαη ε εθπαίδεπζε ζπκβάιινπλ 

ζηε δηαηψληζε ησλ ζηεξενηππηθψλ ξφισλ ηνπ θάζε θχινπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο επίδνζεο ζηα καζεκαηηθά αλάινγα κε ην θχιν ησλ παηδηψλ 

(Eccles & Jacobs, 1986). Έηζη, αλ θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ν αξηζκφο ησλ 

γπλαηθψλ μεπεξλά απηφλ ησλ αλδξψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη πνιχ 

κηθξφο ν αληηπξνζσπεπηηθφο αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζηα πεδία ηεο επηζηήκεο, ηεο 
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ηερλνινγίαο, ηεο κεραληθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ.  Ζ πξννπηηθή γηα αιιαγή, επίζεο, 

δελ θαίλεηαη αηζηφδνμε, θαζψο ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ δεθαπεληάρξνλσλ θνξηηζηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ δηαγσληζκφ PISA (2015) ζθνπεχνπλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ 

επαγγεικαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ πεδία (Carlana, 2019: 1218-1219). Κάηη αθφκε πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ απνζάξξπλζε ησλ θνξηηζηψλ λα αθνινπζήζνπλ κηα επαγγεικαηηθή 

θαηεχζπλζε πξνο ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, είλαη ε απνπζία γπλαηθείσλ πξνηχπσλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν επαγγεικαηηθφ ρψξν (Scott, & Mallinckrodt, 2005).  

Σν παξαπάλσ, απνηειεί κφιηο έλα –εθηεηακέλν ίζσο ιίγν –παξάδεηγκα ηεο 

δεκηνπξγίαο, αλαπαξαγσγήο θαη δηαηψληζεο ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ. ηηο παξαπάλσ 

έξεπλεο, είλαη εκθαλήο ε χπαξμε ζηεξενηχπσλ θαη ε άληζε κεηαρείξηζε ησλ 

αλζξψπσλ εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο. Δπίζεο, θαίλεηαη πσο νη δπλαηφηεηεο θαη νη 

επηζπκίεο ησλ αηφκσλ γίλνληαη ζπρλά ζπζία ζηνλ βσκφ ησλ θνηλσληθψλ επηηαγψλ ηνπ 

θχινπ ηνπο, ελψ, παξάιιεια, ε εζσηεξίθεπζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, νδεγεί 

πνιιέο θνξέο ηα άηνκα ζε απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείεο (Muntoni &Retelsdorf, 

2018). Γειαδή, φηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο απφ 

ηα παηδηά αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, απηά ελζηεξλίδνληαη απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

εθπιεξψλνπλ. Απηφ νδεγεί  ηα θνξίηζηα λα κελ είλαη, ηειηθά, ηφζν θαιά ζηα 

καζεκαηηθά, ελψ απφ ηελ άιιε ηα αγφξηα εζσηεξηθεχνληαο απηέο ηηο απαηηήζεηο –

γνλέσλ θαη δαζθάισλ- θαηαιήγνπλ λα είλαη θαιχηεξα ζηα καζεκαηηθά θαη λα 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηα αλάινγα ζεηηθά επαγγέικαηα (Carlana, 2019). Έηζη, εμαηηίαο 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, ηα θνξίηζηα, απφ κηθξή ειηθία, θαίλεηαη λα κελ απνθηνχλ 

θάπνηα ζχλδεζε κε ηνλ θφζκν ησλ καζεκαηηθψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ αληίζεηνπ θχινπ, πνπ σζνχληαη θπξίσο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Cvencek, 

Meltzoff & Greenwald, 2011).  

Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Chatard, Guimond θαη 

Selimbegovic (2007) νη νπνίνη εμέηαζαλ ην θαηά πφζν ηα ζηεξεφηππα θχινπ 

επεξεάδνπλ ηηο αλακλήζεηο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ζρνιηθνχο ηνπο βαζκνχο. 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή γίλεηαη εκθαλέο φηη κεγαιψλνληαο ηα ζηεξεφηππα γίλνληαη 

πην εκθαλή θαη επεξεάδνπλ αθφκε θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπ αηφκνπ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ηα θνξίηζηα εξσηήζεθαλ γηα ηηο επηδφζεηο 

θαη ηνπο βαζκνχο ηνπο ζην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ, ε πιεηνςεθία απηψλ ζπκφηαλ 

φηη νη επηδφζεηο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά δελ ήηαλ πνιχ θαιέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

φκσο, νη επηδφζεηο θαη νη βαζκνί ηνπο ήηαλ θαιχηεξνη απφ ηε πεξηγξαθή θαη ηελ 

αλάκλεζε πνπ πιένλ είραλ. ηελ πεξίπησζε ησλ αγνξηψλ ζπλέβε ην αληίζεην· ηα 
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αγφξηα ζπκφληαλ φηη είραλ θαιχηεξνπο βαζκνχο θαη επηδφζεηο απφ φ,ηη  ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα απνηειεί κία αηξάληαρηε απφδεημε ηεο χπαξμεο ησλ 

ζηεξενηχπσλ αιιά θαη ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε κλήκε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεσλ ησλ αηφκσλ. Δίλαη εκθαλέο, πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα εζσηεξίθεπζε ησλ ζηεξενηχπσλ, ε νπνία είλαη ηθαλή λα 

αιινηψζεη ηελ κλήκε ησλ αηφκσλ, παξαιιάζζνληαο ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλακλήζεηο 

θαη αληηθαζηζηψληαο ηεο κε εζθαικέλεο νη νπνίεο ηείλνπλ λα είλαη νη γεληθφηεξεο 

πεπνηζήζεηο ηεο θνηλσλίαο. 

 

 

1.5.4 Σα ςχολικϊ βιβλύα 

 

Σα ζηεξεφηππα θχινπ δελ αλαπαξάγνληαη κφλν κέζα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη κέζα απφ ηα ζρνιηθά βηβιία. Πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ πσο 

ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θπξηεχνληαη, αθφκε, απφ έλα πιήζνο ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ 

ηα δχν θχια θαη ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ξφινπο (Μαξάθε, 2011· Damigella & 

Licciardello, 2014· Cocoradă, 2018). 

Σα ζρνιηθά βηβιία παξνπζηάδνπλ ηνπο άλδξεο λα απαζρνινχληαη κε 

ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα, φπσο απηά ηνπ καξαγθνχ, ηνπ βνζθνχ, ηνπ κεραληθνχ 

θ.ά, αιιά θαη κε επαγγέικαηα πνπ πξνζδίδνπλ θχξνο, φπσο απηά, ηνπ αξρηηέθηνλα, 

ηνπ πηιφηνπ, θ.ά (Μαξάθε, 2011· Cocoradă, 2018). Απφ ηελ άιιε, νη γπλαίθεο ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ παξνπζηάδνληαη λα αζρνινχληαη κε 

παξαδνζηαθά «γπλαηθεία» επαγγέικαηα (Μαξάθε, 2011), φπσο απηφ ηεο δαζθάιαο, 

επάγγεικα ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ Καζηκάηε (1998) έρεη πνιηηνγξαθεζεί σο 

γπλαηθείν επάγγεικα, θαζψο ζπκβαδίδεη κε ηνλ ξφιν πνπ αλακέλεηαη λα επηηειέζεη ε 

γπλαίθα ζηε θνηλσλία.  

Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα απνηππψλνπλ ηε γπλαίθα ζαλ ζχδπγν, πνπ αζρνιείηαη κε 

ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο, θαη ζαλ κεηέξα, πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλαηξνθή ησλ 

παηδηψλ (Damigella & Licciardello, 2014· Μαξάθε, 2011). Ζ γπλαίθα, γεληθά, επηηειεί 

δεπηεξεχνληα ξφιν, κέζα ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο, αθνινπζψληαο ηηο λνπζεζίεο 

θαη απνθάζεηο ηνπ άλδξα ηεο, ελψ, ν άλδξαο, αληηζέησο, απνηππψλεηαη σο απηφο πνπ 
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επηιχεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, κηιάεη ινγηθά θαη επηιχεη ηηο απνξίεο ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο (Μαξάθε, 2011). 

Δπίζεο, ζηα βηβιία ηα αγφξηα πνπ πξσηαγσληζηνχλ αζρνινχληαη κε 

κεραλνθίλεηα παηρλίδηα, ελψ ηα θνξίηζηα κε θνχθιεο. Οη θνχθιεο ζπλδένληαη κε ηηο 

ζειπθέο πξσηαγσλίζηξηεο ησλ βηβιίσλ. Μέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε απηέο ηα 

θνξίηζηα θαινχληαη λα επηηειέζνπλ ηνλ κεηξηθφ ηνπο ξφιν θαη λα απνθηήζνπλ 

ζηεξενηππηθά ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζηνξγηθφηεηα, ε θξνληίδα, ε 

ηξπθεξφηεηα, ε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε (Damigella & Licciardello, 2014: 211). 

Φαίλεηαη, επίζεο, λα γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο ζηελ ηνπνζεζία πνπ εθηπιίζζεηαη 

ην παηρλίδη ησλ δχν θχισλ. Σα αγφξηα-πξσηαγσληζηέο είλαη ζπρλφ θαη απνδεθηφ λα 

παίδνπλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν, εμαζθψληαο ηηο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη εμεξεπλεηηθέο 

ηνπο δεμηφηεηεο. Ζ παξαπάλσ ζπλζήθε δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηηο πξσηαγσλίζηξηεο 

ησλ βηβιίσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη, ζπλήζσο, λα παίδνπλ κέζα ζην ζπίηη ή ζε 

θιεηζηφ θαη «αζθαιέο» πεξηβάιινλ, θαιιηεξγψληαο ηηο «επηζπκεηέο» γηα ην θχινπ 

ηνπο δεμηφηεηεο (Damigella & Licciardello, 2014: 211). 

Γεληθά, ηα αγφξηα, ζηα ζρνιηθά βηβιία, παξνπζηάδνληαη σο πην δξαζηήξηα, ελψ 

ηα θνξίηζηα σο πην παζεηηθά (Cocoradă, 2018). Σα αγφξηα θαη νη άλδξεο, ινηπφλ, πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα παξνπζηάδνληαη σο δπλακηθνί, αηξφκεηνη, 

ζαξξαιένη, απνθαζηζηηθνί θαη πεξηπεηεηψδεηο. Ωζηφζν, ππάξρνπλ πνιιέο γπλαίθεο 

πνπ εκθαλίδνπλ ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη έρνπλ επηηχρεη ζηνλ επηζηεκνληθφ, 

αζιεηηθφ, πνιηθφ θαη θαιιηηερληθφ ρψξν. Απηέο νη γπλαίθεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ πξφηππν γηα ηηο λεαξέο καζήηξηεο, αιιά ε αλαθνξά ηνπο κέζα ζηα 

ζρνιηθά βηβιία είλαη πεξηνξηζκέλε (Μαξάθε, 2011). Παξφια απηά, νη ζπγγξαθείο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ εκκέλνπλ ζηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο-κάλαο θαη ηεο γπλαίθαο-

λνηθνθπξάο θαη ζπλερίδνπλ απξφζθνπηα λα πξνζδίδνπλ ζηηο γπλαίθεο-

πξσηαγσλίζηξηεο ηνπο, ραξαθηεξηζηηθά φπσο, ε επαηζζεζία, ε γιπθχηεηα, ε γθξίληα, 

ε καηαηνδνμία, ε αδηαθξηζία θαη ε ζπλήζεηα λα θνπηζνκπνιεχνπλ (Damigella & 

Licciardello, 2014). Ζ γπλαίθα ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ είλαη κηα γπλαίθα πνπ 

απνπζηάδεη απφ ηελ θνηλσληθή δσή θαη δξάζε, παξακέλεη θιεηζκέλε ζην ζπίηη 

επηηειψληαο έλα ξφιν πνπ αληίθεηηαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα (Μαξάθε, 2011· 

Πιηφγθνπ, Καληαξηδή & Σξηαληαθχιινπ, 2017). 

Ζ αλάγλσζε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ εληζρχεη ηα ζηεξεφηππα απηά, φηαλ ην 

ζρνιείν, ζαλ ρψξνο πνπ πξνάγεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ηελ ειεπζεξία, ζα 

έπξεπε λα πξνζπαζεί λα ηα εμαιείςεη. Μέζα απφ απηά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ην 
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ζρνιείν ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, ελψ ζα έπξεπε λα 

πξνάγεη ηελ ηδέα πσο νη ηθαλφηεηεο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ δελ εμαξηψληαη απφ 

ην βηνινγηθφ ηνπο θχιν. Παξάιιεια, εθηφο απφ ην γεγνλφο ηεο αλαπαξαγσγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ θχινπ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ παξνπζηάδνπλ ηελ πιήξε εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (Μαξάθε, 2011· Πιηφγθνπ, Καληαξηδή & Σξηαληαθχιινπ, 2017), 

θαζψο, γηα παξάδεηγκα, πνιιέο γπλαίθεο εξγάδνληαη σο επηζηήκνλεο, πνιινί άλδξεο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπ ζπηηηνχ, πνιιέο γπλαίθεο είλαη πεξηπεηεηψδεηο θαη 

πνιινί άλδξεο επαίζζεηνη θ.ά.  Δίλαη, ινηπφλ, ζεκαληηθφ, κέζα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο λα γίλνληαη εκθαλείο ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηηο θνηλσληθήο 

δσήο (Cocoradă, 2018: 77). Δλψ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζα έπξεπε, ηνπιάρηζηνλ, λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνηεινχλ κνριφ γηα ηελ θνηλσληθή 

αιιαγή, αληηζέησο, απηά θαίλεηαη λα απνηππψλνπλ ζηεξεφηππεο ηδέεο θαη εηθφλεο πνπ 

νμχλνπλ ηα θνηλσληθά ζηεξεφηππα (Lee & Collins, 2010). 

Δπηπξνζζέησο, ε ζεμηζηηθή γιψζζα πνπ επηθξαηεί ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα 

απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ άξζε ή έζησ ζηελ ειάηησζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ.  Ζ 

γιψζζα είλαη θνξέαο ηδεψλ θαη απνηειεί δνκηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ ζθέςε ησλ 

παηδηψλ, ελψ, ηαπηφρξνλα, ε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ παηδηψλ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε γιψζζα ρξεζηκνπνηείηαη (Μαξάθε, 2011). ηα θείκελα ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ θπξηαξρεί ην αξζεληθφ γέλνο θαη νη αλδξνθεληξηθνί φξνη (Cocoradă, 

2018). Σα νπζηαζηηθά ηείλνπλ λα επηιέγνληαη ζε αξζεληθφ γέλνο απφ ηνπο ζπγγξαθείο, 

εληείλνληαο έκκεζα θαη ππνζπλείδεηα ηα ήδε ππάξρνληα ζηεξεφηππα (Πιηφγθνπ, 

Καληαξηδή & Σξηαληαθχιινπ, 2017). ηα θείκελα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ε αλαθνξά 

ζε θάπνηνλ επαγγεικαηία πνπ εξγάδεηαη ζπλνδεχεηαη ζρεδφλ πάληα απφ ην αξζεληθφ 

άξζξν, δειαδή γίλεηαη αλαθνξά ζε εξγαδφκελν θαη φρη ζε εξγαδφκελε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ιέμεηο φπσο ν γηαηξφο, ν επηζηήκνλαο, ν δεκνζηνγξάθνο, ν πνιηηηθφο, 

δελ απνηππψλνληαη ζην ζειπθφ γέλνο, θαιιηεξγψληαο ζηαδηαθά ζηα παηδηά ηελ 

αίζζεζε φηη απηά ηα επαγγέικαηα εμαζθνχληαη θπξίσο απφ άλδξεο (Μαξάθε, 2011: 

286). Απνηξέπεηαη, έηζη, ε ηαχηηζε ησλ θνξηηζηψλ κε ηελ εηθφλα ηεο εξγαδφκελεο, 

αλεμάξηεηεο γπλαίθαο, αιιά θαη φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε εξγαδφκελεο γπλαίθεο, 

απηέο δελ εξγάδνληαη ζρεδφλ πνηέ ζε θιάδνπο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ.  

Δμ αηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα αληηζηαζνχλ 

ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, θαζψο δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη ηα 

ζρνιηθά βηβιία δελ πεξηέρνπλ ιάζε (Fontanini, 2007). Έηζη, φηαλ εθηίζεληαη ζηα 
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έκθπια ζηεξεφηππα πνπ αλαπαξάγνληαη απφ ην ζρνιείν, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, εζσηεξηθεχνπλ ηηο απφςεηο ηεο θνηλσλίαο 

ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. Απφ κηθξά, ινηπφλ, ηα παηδηά δηακνξθψλνπλ 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζχκθσλα λα κε ηα ζηεξεφηππα πνπ πξνάγεη ε εθάζηνηε 

θνηλσλία θαη γίλνληαη, ελ αγλνία ηνπο, ζπλερηζηέο ηεο θαηαπίεζεο θαη ηνπ 

πεξηνξηζκνχ πνπ πθίζηαληαη ηα δχν θχια (Μαξάθε, 2011). 

 

1.5.5 Η αγορϊ και η  διαφόμιςη 

 

Σα έκθπια ζηεξεφηππα θαη νη εηθαζίεο ζρεηηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο ησλ δχν 

θχισλ, εληζρχνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ). Αλ θαη ν θαπηηαιηζκφο 

δελ εθεχξε ην θνηλσληθφ θχιν (gender) θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ ην ζπλνδεχνπλ, έρεη 

ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηελ έληαζε θαη αχμεζε ησλ ζηεξενηχπσλ. Μέρξη θαη ηνλ 19
ν
 

αηψλα, ηα παηρλίδηα αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ίδηα θαη γηα ηα 

δχν θχια. Ζ θαπηηαιηζηηθή αγνξά ηνπ ζήκεξα έρεη επελδχζεη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ησλ δχν θχισλ. Έηζη, ζήκεξα, κία νηθνγέλεηα κε αγφξηα 

θαη θνξίηζηα λα πξέπεη λα αγνξάδεη δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαη ξνχρα γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Οη δηαθνξεηηθέο απηέο αλάγθεο ησλ δχν θχισλ 

εληζρχνληαη δηαξθψο απφ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηα ΜΜΔ (Smith, 2014· Gerbner et al., 

1994). 

ηελ αγνξά, ηα παηρλίδηα, αιιά αθφκε θαη ηα ρξψκαηα, δηαρσξίδνληαη ζε 

παηρλίδηα γηα αγφξηα θαη ζε παηρλίδηα γηα θνξίηζηα, ελψ ειάρηζηα είλαη ηα παηρλίδηα 

πνπ πξνηείλνληαη θαη γηα ηα δχν θχια Ζ παγθφζκηα αγνξά θαίλεηαη πσο έρεη 

απνθαζίζεη φηη νξηζκέλα ρξψκαηα εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ην έλα θχιν ή ην άιιν. 

Έηζη, παηρλίδηα, ξνχρα, κπνγηέο κε ξνδ θαη κνβ απνρξψζεηο πξννξίδνληαη γηα 

θνξίηζηα, ελψ φηαλ παξαπάλσ έρνπλ θφθθηλεο, γθξη ή θαθέ απνρξψζεηο πξννξίδνληαη 

γηα αγφξηα. Σα ρξψκαηα απνηεινχλ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο απνδείμεηο γηα ηελ 

χπαξμε ησλ ζηεξενηχπσλ. Μέρξη θαη νη ηνίρνη ηνπ δσκαηίνπ ηνπ παηδηνχ θαη νη θάξηεο 

γηα ηα λενγέλλεηα κσξά, έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα εάλ πξννξίδνληαη γηα θνξίηζηα ή 

γηα αγφξηα (Kane, 2006). χκθσλα κε ηνλ Buckingham (2007) έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

αγνξά ηνπ «ξνδ θαη ηνπ κπιε», φπνπ ηα αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη γηα θνξίηζηα 

καξθάξνληαη κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ξνδ ρξψκα, ελψ ηα παηρλίδηα ησλ αγνξηψλ έρνπλ 

απνρξψζεηο ηνπ κπιε. 
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Έπεηηα, εθηφο απφ ην ρξψκα, ηα παηρλίδηα δηαρσξίδνληαη ζε θνξηηζίζηηθα ή 

αγνξίζηηθα αλάινγα κε ην ηχπν παηρληδηψλ ζην νπνίν αλήθνπλ. ην δηαδηθηπαθφ 

θαηάζηεκα ηεο Disney, θηγνχξεο δξάζεο, φπια, νρήκαηα θαη θαηαζθεπαζηηθά 

παηρλίδηα, ζεσξνχληαη παηρλίδηα γηα αγφξηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θνχθιεο θαη 

νπνηαδήπνηε παηρλίδηα ζρεηίδνληαη κε πεξηπνίεζε, θνζκήκαηα θαη νηθηαθή εξγαζία, 

απεπζχλνληαη κφλν ζε θνξίηζηα (Auster & Mansbach, 2012). ε γεληθφ πιαίζην, 

πάλησο, νη έκπνξνη ξηζθάξνπλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα απεπζπλζνχλ κε ην ίδην 

αληηθείκελν θαη ζηα δχν θχια. ηφρνο ηνπο πάλησο θαίλεηαη λα είλαη ηα αγφξηα, 

θαζψο παξαηεξείηαη πσο ηα θνξίηζηα είλαη επθνιφηεξν λα αθνινπζήζνπλ ηελ αλδξηθή 

θνπιηνχξα, παξά ην αληίζεην (Schneider, 1987). 

Οη ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφο ηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη δηαθεκίζεηο αθνινπζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν αλάινγα κε ην θχιν 

ζην νπνίν ζηνρεχνπλ. Οη δηαθεκίζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν άλδξεο θαη αγφξηα πεξηέρνπλ 

ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. πρλά, δείρλνπλ άλδξεο εζνπνηνχο λα 

αζρνινχληαη κε ηε θπζηθή άζθεζε θαη ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα έρνπλ πην 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηεο 

δηαθήκηζεο είλαη ιηηή θαη ν ιφγνο είλαη ζπκππθλσκέλνο. Αληηζέησο, νη δηαθεκίζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζην γπλαηθείν θχιν, είλαη πην ξεαιηζηηθέο θαη εθηπιίζζνληαη ζπλήζσο 

ζην πιαίζην ηνπ ζπηηηνχ, κε ηηο γπλαίθεο λα έρνπλ παζεηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ ρξήζε 

ηεο γιψζζαο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη δηαθνξεηηθή· είλαη πην πεξηγξαθηθή 

θαη νη πξνηάζεηο νινθιεξσκέλεο (Lewin‐Jones & Mitra, 2009).  

Αλ θαη νη ξφινη ησλ δχν θχισλ έρνπλ εμειηρζεί ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ, κε 

ηνλ άλδξα λα ζπκκεηέρεη ζηηο νηθηαθέο δνπιεηέο θαη ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ηε 

γπλαίθα λα θαηαιακβάλεη δηαξθψο πεξηζζφηεξν ρψξν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, νη 

δηαθεκηζηέο εκκέλνπλ ζηελ παιηά νπηηθή ησλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ (Fowler & 

Thomas 2015). Έηζη, ν λένο ξφινο ηνπ άλδξα-λνηθνθχξε θαη παηέξα δελ απεηθνλίδεηαη 

ζηηο δηαθεκίζεηο, νη νπνίεο επηκέλνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ άλδξα θαη ζηα 

παιηά πξφηππα αξξελσπφηεηαο (Patterson & Elliot 2002). Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πξνβνιήο ηνπ ηδεαηνχ άλδξα, είλαη λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα άγρνπο θαη 

ρακειήο απηνπεπνίζεζεο ζηνπο άλδξεο, νη νπνίνη ζπρλά δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην πξνηεηλφκελν απφ ηηο δηαθεκίζεηο πξφηππν αξξελσπφηεηαο, 

θαζψο ε πξαγκαηηθφηεηα γη απηνχο είλαη, πιένλ, δηαθνξεηηθή (Gentry & Harrison, 

2010). 
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1.5.6 Σα παιχνύδια 

 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Blakemore θαη Centers (2005: 631) έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ηα ζηεξεφηππα επηκέλνπλ είλαη επεηδή ηα παηρλίδηα έρνπλ αθφκε ηζρπξφ 

ζηεξενηππηθφ ραξαθηήξα. Έηζη, ηα παηδηά απφ πνιχ κηθξά καζαίλνπλ λα δηαρσξίδνπλ 

ηα παηρλίδηα θαη ηνλ ηχπν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ «αξκφδνπλ» ζην θαζέλα απφ ηα 

δχν θχια. Οη θνχθιεο θαη ηα παηρλίδηα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο νηθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηε θξνληίδα, ζεσξείηαη φηη απεπζχλνληαη ζε θνξίηζηα, ιακβάλνληαο ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ «θνξηηζίζηηθα». Απηά ηα παηρλίδηα επηθεληξψλνληαη, ζπλήζσο, ζηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε θαη ζηελ ειθπζηηθφηεηα θαη επηδηψθνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ 

δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε κέξηκλα ηνπ ζπηηηνχ. Απφ λεαξή ειηθία, ηα παηδηά 

απνθηνχλ εκπεηξίεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο θχινπ, εκπεηξίεο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

αλαπαξάγνπλ ζην κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα, κεγαιψλνληαο κε πξφηππν θνχθιεο φπσο 

ε Barbie, ηα θνξίηζηα καζαίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο πεξηπνίεζεο θαη ηεο εμσηεξηθήο 

εκθάληζεο, εθηζηψληαο ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε ζειθηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα απνπλένπλ 

φληαο γπλαίθεο (Markee et al., 1994). Σα αγφξηα, απφ ηελ άιιε, κέζα απφ ηα παηρλίδηα 

ηνπο, κεγαιψλνπλ καζαίλνληαο πσο ε βία, ε επηζεηηθφηεηα θαη ν αληαγσληζκφο είλαη 

θάηη δηαζθεδαζηηθφ. Πνιεκηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, νρήκαηα θαη θηγνχξεο 

δξάζεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηε βία, ζπλερίδνπλ λα ζεσξνχληαη «αγνξίζηηθα» 

παηρλίδηα θαη είλαη, γεληθά, πην αληαγσληζηηθά, πην ζπλαξπαζηηθά θαη δηαζθεδαζηηθά 

θαη πην επηθίλδπλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παηδηά αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν ζηελ 

ελαζρφιεζε ηνπο κε παηρλίδηα ησλ νπνίσλ ν ζηεξενηππηθφο ραξαθηήξαο είλαη 

παζηθαλήο, είλαη ινγηθφ θαη επφκελν λα επεξεάδεηαη ε δηακφξθσζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ θχινπ ηνπο απφ ηα παηρλίδηα απηά. Γελ απνηειεί έθπιεμε, φηη 

ηα παηδηά, ελ ηέιεη, θαηαιήγνπλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: εάλ θάηη είλαη γηα θνξίηζηα, 

ηφηε δελ είλαη γηα αγφξηα, θαη ην αληίζηξνθν (Gelman, Taylor & Nguyen, 2004: 8). 

Σα παηρλίδηα, επηπξνζζέησο, επεξεάδνπλ ζε έλαλ βαζκφ ηηο κεηέπεηηα 

δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Ο δηαρσξηζκφ ηνπο ζε παηρλίδηα γηα αγφξηα 

θαη ζε παηρλίδηα γηα θνξίηζηα, πνπ εληζρχεηαη απφ ηα ΜΜΔ θαη ηνπο γνλείο θαη πνπ 

έρεη παξεηζθξήζεη θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, είλαη ελ κέξεη ππαίηηνο αθφκε θαη γηα 

ηηο δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο, θηλεηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δεμηφηεηεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηα παηδηά κεγαιψλνληαο (Weisgram, 2019).  
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Δπηπιένλ, έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ηα αγφξηα δηαθξίλνληαη γηα ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρσξηθέο θαη καζεκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, είλαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε 

αλάινγα παηρλίδηα (Hyde, 2005). Σα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα κε 

ηνπβιάθηα θαη ηα βηληενπαηρλίδηα παηρλίδηα, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ρσξηθήο λνεκνζχλεο (Blakemore & Centers, 2005· Feng, Spence & Pratt, 2007), 

πξνσζνχληαη ζαλ «αγνξίζηηθα» απφ ηα ΜΜΔ.  

Δπίζεο, ην παηρλίδη πνπ πεξηιακβάλεη έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

κεγάινπο αλνηρηνχο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ 

(Laukkanen, Pesola, Havu, Sääkslahti & Finni, 2013). Απηνχ ηνπ ηχπνπ ην παηρλίδη 

πξνσζείηαη ζαλ θπζηνινγηθφ θαη επηζπκεηφ γηα ηα αγφξηα κε απνηέιεζκα ηα αγφξηα 

λα αλαπηχζζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο θηλεηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο απφ κηθξή ειηθία. Απφ 

ηελ άιιε, ηα θνξίηζηα πξνηηκάηαη λα παίδνπλ ζε κηθξνχο ρψξνπο, θαζηζκέλα θαη λα 

αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, φπσο νη ρεηξνηερλίεο, πνπ ελ ηέιεη ηα 

βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ θαιή ιεπηή θηλεηηθφηεηα (Suggate, Stoeger, &Pufke, 2017). 

Αθφκε, δεδνκέλνπ ηνπ ρψξνπ θαη πεξηβάιινληνο πνπ παίδνπλ ηα θνξίηζηα, ζπρλά 

εκπιέθνληαη ζε παηρλίδηα ξφισλ, εμειίζζνληαο έηζη ηηο θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο 

(Li, Hestenes & Wang,2016). 

Γηαρσξίδνληαο ηα παηρλίδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ην θχιν 

νδεγνχκαζηε ζε έλαλ θαχιν θχθιν. Σα παηδηά, γηα παξάδεηγκα, δηδάζθνληαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν πσο ην πνδφζθαηξν είλαη έλα άζιεκα γηα αγφξηα. ηαλ, 

ινηπφλ, ζην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο ηα παηδηά παίδνπλ πνδφζθαηξν, ηα θνξίηζηα 

αθφκε θη φηαλ ζπκκεηέρνπλ δελ θαίλεηαη λα παίδνπλ φλησο, θαζψο απνθιείνληαη απφ 

ηε δηαδηθαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Σα αγφξηα ζεσξψληαο φηη ηα θνξίηζηα 

δελ είλαη θαιά ζην πνδφζθαηξν –απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ θαηαηάζζεηαη ζηα αζιήκαηα 

γηα ηα αγφξηα –δελ ηνπο δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα κάζνπλ.  Γελ 

ηνπο παζάξνπλ ηελ κπάια, απνκνλψλνληαο ηα θαη ζηεξψληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά, κε απνηέιεζκα ηα θνξίηζηα λα βαξηνχληαη, λα ράλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα παχνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηνπο. Απηή ηνπο ε 

ζηάζε ζπρλά εθιακβάλεηαη ζαλ παζεηηθφηεηα θαη κεησκέλε θηλεηηθή δεμηφηεηα, ελψ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη απφξξνηα ηνπ παξαγθσληζκνχ ηνπο (Paechter & Clark, 

2007). 

πλεπψο, ε ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ παηρλίδηα 

δηακνξθψλεη ζε έλαλ βαζκφ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Αθφκε, ε ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν 

θχισλ ζην ίδην παηρλίδη θαη ε παξαθίλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ λα 
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ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα δχν θχια ζε ίδηεο θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα, 

είλαη ν ηξφπνο γηα λα κεησζνχλ νη δηαθνξέο ζηηο δεμηφηεηεο θαη λα ειαηησζνχλ ηα 

ζηεξεφηππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δχν θχια. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ν 

δηαρσξηζκφο ησλ παηρληδηψλ αλάινγα κε ην θχιν δελ ζα έπξεπε λα πθίζηαηαη, θαζψο 

θαη ηα δχν θχια ζα σθειεζνχλ ζπκκεηέρνληαο ζε παηρλίδηα ξφισλ θαη καζαίλνληαο –

κέζα απφ ην παηρλίδη –πψο λα επηηεινχλ ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ή πψο λα 

ζπλαξκνινγνχλ θαη λα θαηαζθεπάδνπλ θάηη. Απνθεχγνληαο ηελ απφδνζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θχινπ ζηα παηρλίδηα θαη παξέρνληαο επθαηξίεο γηα ελαζρφιεζε κε 

πεξηζζφηεξα θνηλά παηρλίδηα, αγφξηα θαη θνξίηζηα ζα έρνπλ ίδηα θαη ίζα πξνλφκηα 

ζηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, θηλεηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ δεμηνηήησλ (Blakemore & Centers, 2005: 632).  

Φαίλεηαη πσο αθφκε έρνπκε αξθεηφ δξφκν λα δηαλχζνπκε κέρξη άλδξεο θαη 

γπλαίθεο λα πάςνπλ λα θξίλνπλ ηνπο άιινπο θαη ηνπο εαπηνχο ηνπο κε βάζε ην θχιν, 

αιιά κε βάζε ηα πξνζφληα ηνπ θαζελφο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ζα πξέπεη λα γίλεη 

πξνζπάζεηα γηα παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ ειάηησζε θαη εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ, 

νδεχνληαο, έηζη, πξνο κία επξχηεξε θνηλσληθή αιιαγή (Hentschel, Heilman & Peus, 

2019). 
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2 ΣΟ  ΘΕΑΣΡΟ ΣΗ ΕΠΙΝΟΗΗ 

 

2.1 Ιςτορικό αναδρομό 

 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο γελλήζεθε ζαλ απφξξνηα θηλεκάησλ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ΖΠΑ, Δπξψπε θαη 

Απζηξαιία ηε δεθαεηία ηνπ 1950 (Haagensen, 2014). Ωζηφζν, αλαδεηψληαο ηηο πην 

βαζηέο ηνπ ξίδεο, ζα πξέπεη λα αλαηξέμνπκε αξθεηά ρξφληα πίζσ, θαζψο νη ξίδεο ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο βξίζθνληαη ζην πεηξακαηηθφ ζέαηξν πνπ αλαπηχρζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Parsons, 2010: 13) θαζψο θαη ζην κεηαδξακαηηθφ ζέαηξν, ζηα 

happenings θαη ζε άιιεο επηηειεζηηθέο κνξθέο ζεάκαηνο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 

20νχ αηψλα (Σζίριε, 2008).  

ηηο αξρέο ηνπ 1900, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο νξηζκέλα θηλήκαηα ζηελ ηέρλε 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ησλ ηερληθψλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. Σν ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο ζπλδέεηαη  κε ηνλ Φνπηνπξηζκφ, ν νπνίνο αληίθεηηαη ζηηο παξαδνζηαθέο 

δνκέο θαη δηαδηθαζίεο ζηελ ηέρλε (Goldberg, 2004). Δπίζεο, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

επεξεάζηεθε απφ ηα θηλήκαηα ηνπ Νηαληατζκνχ θαη ηνπ νπξεαιηζκνχ, κε ηνλ πξψην 

λα ελζηεξλίδεηαη κηα ηδενινγία ελάληηα ζηε ινγηθή θαη ηνλ δεχηεξν λα εηζάγεη ηελ 

απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ δνκψλ ζηνρεχνληαο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζθέςεο (Breton, 1924). 

Ο Craig (1911/1980: 144) αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ πσο «ην ζέαηξν δελ πξέπεη 

πάληα λα βαζίδεηαη ζε έλα έξγν γηα λα παξνπζηάζεη κία παξάζηαζε, αιιά  πξέπεη κε 

ηνλ θαηξφ λα παξνπζηάδεη θνκκάηηα ηεο δηθήο ηνπ ηέρλεο. Ο Jacques Copeau, επηδίσμε 

λα αλαζρεκαηίζεη ηε κνξθή ηνπ γαιιηθνχ ζεάηξνπ αθνινπζψληαο κηα θαηλνηφκα 

πξνζέγγηζε, φπνπ ν εζνπνηφο ζα ήηαλ ην επίθεληξν ηεο παξάζηαζεο. Μέζα απφ ηελ 

θίλεζε ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ, ζα ήηαλ ν «απφιπηνο εζνπνηφο», 

βαζηδφκελνο ζηελ ζσκαηηθή θαη εθθξαζηηθή επίγλσζε (Callery, 2001: 11). Ζ 

πξνζέγγηζε απηή ηνπ  Jacques Copeau, κηα πξνζέγγηζε πνπ πεξηέρεηαη θαη ζην ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο, επεξέαζε κεηαγελέζηεξνπο θαιιηηέρλεο, νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηηο 

ζσκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εζνπνηψλ θαη ηνλ εζνπνηφ-δεκηνπξγφ (Oddey, 1994:65· 

Haagensen, 2014).  

Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο αιιαγέο ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία αιιά θαη ε 

ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε, πνπ δηέπεη απηέο ηηο δεθαεηίεο, πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν 
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έδαθνο γηα λα γελλεζνχλ λέα είδε ζεάηξνπ. ηηο ΖΠΑ δεκηνπξγνχληαη θηλήκαηα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, φπσο ην θίλεκα γηα ηα πνιηηηθά δηθαηψκαηα 

θαη ην θίλεκα γηα ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ. ε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ δεκηνπξγείηαη ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα θαη ην θίλεκα ησλ νκνθπιφθηισλ (Haagensen, 2014: 68). Με 

αθνξκή ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη 

ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1970, νη ζεαηξηθέο νκάδεο εμειίζζνληαη κε γλψκνλα ηελ 

επηζπκία ηνπο λα βξεζνχλ λένη ηξφπνη γηα ηε δεκηνπξγία κίαο παξάζηαζεο (Oddey, 

1994).  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζεαηξηθή δεκηνπξγία επεξεάζηεθε θαη άλνημε λένπο 

δξφκνπο γηα λα απνηππψζεη ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο αλαηαξαρέο. Μέζα απφ απηφ ην 

θιίκα, αλαδχεηαη ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, ην νπνίν εκπνηίδεηαη κε ηηο ηδέεο ησλ 

παξαπάλσ θηλεκάησλ, ελψ παξάιιεια παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο θαιιηηέρλεο λα 

πεηξακαηηζηνχλ δνθηκάδνληαο λέεο ηδέεο νη νπνίεο δελ βαζίδνληαλ ζε έλα πξνυπάξρνλ 

θείκελν. Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ηδέεο  θαη ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη είλαη ηα 

αηνκηθά δηθαηψκαηα, ε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη απηνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ε 

ηζφηεηα (Heddon & Milling, 2006: 12). Πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

παξαηεξείηαη  έλα πιήζνο νκάδσλ πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

σζνχκελεο απφ  ην δεκνθξαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα (Oddey, 1994).  

Αθφκε,  ζην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο αζθεί κεγάιε επηξξνή ε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο 

θαη, εηδηθά, νη λέεο ηάζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζρέζε κε απηφ (ρνξνζέαηξν, ζσκαηηθφ 

ζέαηξν θηι.). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δαλείδεηαη ηερληθέο απφ 

ρνξνγξάθνπο θαη ρνξεχηξηεο, φπσο ε Isadora Dankan, ε Martha Graham θαη ε Pina 

Bausch (Neelands & Dobson: 47,175). Ζ «ζσκαηηθφηεηα» -ε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο –

ηνπ εζνπνηνχ θαη ν ξπζκφο ζπλδένληαη ζηελά κε ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο θαη θηάλνπλ 

λα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ (Σζίριε, 2008: 25). 

ηαδηαθά δεκηνπξγνχληα νκάδεο ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο, απφ ηηο νπνίεο νη πην 

γλσζηέο είλαη νη Forced Entertainment, Complicite, Goat Island θαη Frantic Assembly. 

Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ νκάδεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπρλά παξαζηάζεηο κε γλψκνλα ην 

επηλνεηηθφ ζέαηξν∙ κεξηθέο απφ απηέο είλαη: The Theatre Workshop, The Living 

Theatre, The Open Theatre, The Australian Performing Group, Odin Theatre. Οη 

ζθελνζέηεο πνπ ηηο αληηπξνζσπεχνπλ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο λέεο θνηλσληθέο αιιαγέο 

πνπ πξνέθπςαλ (Haagensen, 2014: 69). 
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2.2 Οριςμόσ του θεϊτρου τησ επινόηςησ 

 

 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ απφ κία νκάδα 

θαιιηηερλψλ, νη νπνίνη επηζηξαηεχνπλ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηελ ηερλνινγία, ηε 

κνπζηθή θαη ην ρνξφ (Heathfield, 2004). Ζ δηαδηθαζία ηεο «επηλφεζεο» είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ζθέςε, ηε ζχιιεςε, ηελ εθεπξεηηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ησλ ηδεψλ, ελψ παξάιιεια ζηα πιαίζηά ηεο θαιιηεξγείηαη ν 

απζνξκεηηζκφο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαληαζία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Oddey, 

1994: 1). Δμαηηίαο ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ απφ ην νπνίν αλαδχζεθε, ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο εζηηάδεη ηε ζεκαηνινγία ηνπ ζε θνηλσληθά δεηήκαηα θαη έρεη ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή αιιαγή θαη ηελ απνηίλαμε ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ (ηέθα, 2012). 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο είλαη ζπλπθαζκέλν κε δηάθνξα άιια είδε ζεάηξνπ, 

φκσο δελ πξέπεη λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε απηά. Σν απηνζρεδηαζηηθφ, ην πεηξακαηηθφ, 

ην ζσκαηηθφ θαη ην ελαιιαθηηθφ ζέαηξν είλαη κεξηθά απφ ηα είδε ζεάηξνπ, ηα νπνία, 

αλ θαη έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, δελ απνηεινχλ 

ζπλψλπκα ηνπ, αιιά αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηνπ. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, εμαηηίαο 

ηνπ επξένο θάζκαηφο ηνπ θαηά θάπνην ηξφπν πεξηθιείεη φια ηα παξαπάλσ είδε 

ζεάηξνπ, αθνχ ε θάζε νκάδα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηερληθέο ησλ παξαπάλσ εηδψλ, 

ζην πιαίζην επηλφεζεο ηεο παξάζηαζεο (Σζίριε, 2008: 81).  

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο «ζπιινγηθή (θαιιηηερληθή) 

δεκηνπξγία», πνπ ζηηο Ζ.Π.Α. πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν collaborative creation ή 

collaboration, ελψ ζηελ Δπξψπε creative collectives, θξάζεηο πνπ ηνλίδνπλ ηε 

δηαδξαζηηθφηεηα πνπ ην ραξαθηεξίδεη (Govan, Nicholson & Normington, 2007: 3· 

Heddon & Milling 2006: 2). Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ε νκαδηθφηεηα, ε ρξήζε 

πνιιαπιψλ ηερληθψλ, ε έκθαζε πνπ πξνζδίδεη ζην πεηξακαηηζκφ θαη ε θξηηηθή πνπ 

αζθεί ζηελ θνηλσλία (ηέθα, 2012). Σo ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δηαθέξεη απφ ηα 

ππφινηπα είδε ζεάηξνπ, επεηδή επηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία. Ο ζθνπφο ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο επηλφεζεο είλαη θαιιηηερληθφο, αιιά θπξίσο εθπαηδεπηηθφο θαη θνηλσληθφο, αθνχ 

επηιέγεη λα ζίμεη ζέκαηα ηνπ αθνξνχλ θαη πξνβιεκαηίδνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία 

(Oddey, 1994: 149· Heddon & Milling, 2006: 1-2). 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο αληίθεηηαη ζηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ζεάηξνπ, θαζψο 

ακθηζβεηεί κέρξη θαη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο δεδνκέλνπ φηη 
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νη ξφινη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο δελ είλαη πιένλ μεθάζαξνη θαη δηαρσξηζκέλνη. Δλψ 

ζην ζπκβαηηθφ ζέαηξν ππάξρεη ε εμεηδίθεπζε ησλ ξφισλ πνπ επηηεινχλ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο (ζθελνζέηεο, εζνπνηφο, ζεαηξηθφο ζπγγξαθέο θιπ), ζην πιαίζην ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο επηλφεζεο απηνί νη ξφινη ζπγρένληαη. Γεδνκέλνπ φηη, ζπρλά, δελ ππάξρεη γξαπηφ 

θείκελν γηα λα βαζηζηεί ε νκάδα, ε βαξχηεηα δελ δίλεηαη πιένλ ζηνλ ζπγγξαθέα θαη 

ζην θείκελν αιιά ζηνλ θαιιηηέρλε-δεκηνπξγφ (Oddey, 1996). Απνδνκψληαο, έηζη, ηελ 

εμνπζία ηνπ ζθελνζέηε θαη ηνπ ζεαηξηθνχ ζπγγξαθέα, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

πξνζδίδεη κία λέα θαη ελδηαθέξνπζα ηζρχ ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ 

(Govan, Nicholson & Normington, 2007: 90).  

Δπνκέλσο, ν φξνο «ζέαηξν ηεο επηλφεζεο» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 

εθείλν ην είδνο ζεάηξνπ, ζην νπνίν ην θείκελν ηεο παξάζηαζεο πξνθχπηεη κέζα απφ 

ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο θάζε ζεαηξηθήο νκάδαο. Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο 

ζεάηξνπ φπνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επηλφεζεο ζην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο 

νκάδαο δεκηνπξγείηαη έλα έξγν, κία παξάζηαζε, απφ ην κεδέλ (Heddon & Milling, 

2006). Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο έρεη ζηνλ ρψξν ηνπ ζεάηξνπ θαη εμαηηίαο ηνπ επξένο 

θάζκαηφο ηνπ κπνξεί λα αζθείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηελ θάζε ζεαηξηθή 

νκάδα (Perry, 2010). χκθσλα κε ηνπο Govan, Nicholson θαη Normington (2007: 7) ε 

επηλνεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ζεάηξνπ, δελ έρεη κία κφλε 

κεζνδνινγία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα δηαδηθαζία πεηξακαηηζκνχ θαη 

δεκηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Oddey, 1994: 149). πσο αλαθέξεη ε Oddey(1994: 25) 

«Η επηλόεζε είλαη κία ηέρλε πνπ καζαίλεηαη αλαπόθεπθηα θαηά ηε δηαδηθαζία. 

Οξηζκέλεο δεμηόηεηεο απνθηνύληαη εκπεηξηθά, θαη είλαη δύζθνιν λα θαληαζηείο κόλν έλα 

ζύζηεκα εξγαζίαο ζε όιν ην θάζκα (ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλόεζεο)». 

Δληνπίδνληαη νξηζκέλα θνηλά ζηνηρεία ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ νκάδσλ ηνπ 

επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο μερσξίδεη γηα ηε ζπιινγηθφηεηα πνπ 

ην ραξαθηεξίδεη  αιιά θαη γηα ηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη.  ην ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο δελ «παηάεη» πάλσ ζε θάπνην πξνυπάξρνλ ζεαηξηθφ έξγν. Ζ δηαδηθαζία 

ηεο επηλφεζεο ζην ζέαηξν κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ νπνηνδήπνηε εξέζηζκα, ην νπνίo 

κπνξεί λα είλαη έλα θείκελν, έλα πνίεκα, έλα ηξαγνχδη, κηα εηθφλα, κηα ηζηνξία ή 

νπνηνδήπνηε άιιν εξέζηζκα κπνξεί λα θαληαζηεί ε θάζε νκάδα (Oddey, 1994: 7).  

Σν πξντφλ ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο πξνθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο ζην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπο. Σα κέιε ηεο 

νκάδαο ζέηνπλ ηε βάζε κε ηηο ηδέεο, ηηο εηθφλεο θαη ηα ζέκαηα πνπ επηζπκνχλ λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ην ηειηθφ έξγν (Oddey, 1994: 1) Βέβαηα, ππάξρνπλ πνιιέο νκάδεο 
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πνπ, αλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, βαζίδνληαη ζε έλα 

ζεαηξηθφ θείκελν. Ωζηφζν, ν ζπιινγηθφο ηξφπνο δξάζεο ηνπο θαη ν πεηξακαηηζκφο 

ηνπο ζηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο, δελ 

θαηαηάζζεη ηηο νκάδεο απηέο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο (Σζίριε, 

2008: 101-102). 

Ζ νκάδα ελφο ζεάηξνπ επηλφεζεο θηηάρλεη ην δηθφ ηεο ρξνλνδηάγξακκα θαη 

γεληθά ππάξρεη κία ζπλερήο αίζζεζε φηη ν ρξφλνο δελ είλαη πνηέ αξθεηφο. Δμαηηίαο ηεο 

ειαζηηθήο κνξθήο ηνπ έξγνπ θαη ησλ απζφξκεησλ απνθάζεσλ, ην θείκελν ππφθεηηαη 

ζε δηαξθήο αιιαγέο. Με αθνξκή ηελ ειαζηηθφηεηα απηή ηνπ έξγνπ, ζπρλά, ηα 

ζθεληθά δελ κπνξνχλ λα θηηαρηνχλ, κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί ην ηειηθφ θείκελν ηεο 

παξάζηαζεο. ια κνηάδνπλ λα θαζπζηεξνχλ θαη ν ρξφλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο γηα 

κεξηθέο εξγαζίεο, νη νπνίεο πξέπεη λα εθηειεζζνχλ ηελ ηειεπηαία ζηηγκή (Οddey, 

1994: 13-14).  

Γεληθφηεξα, ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο έγθεηηαη ζηελ έκθαζε 

πνπ πξνζδίδεη ζηελ θαηλνηνκία, ηελ αλαθάιπςε, ηε θαληαζία θαη θπξίσο ζηελ 

αθνζίσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην έξγν πνπ θάζε θνξά «ρηίδνπλ». Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία αλ θαη θάλνπλ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεάηξνπ κνλαδηθφ, απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν λα ζρεκαηηζηεί κία 

ζεσξία γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, ηε ζηηγκή πνπ θάζε νκάδα 

εξγάδεηαη κε ηνλ δηθφ ηεο ηδηαίηεξν ηξφπν, έρνληαο δηαθνξεηηθέο πξνζέζεηο θαη 

αλεζπρίεο. Σν θαιιηηερληθφ απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ ηε δπλακηθή ηεο 

νκάδαο θαη ηε δηάδξαζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο (Oddey, 1994: 2-3).  

χκθσλα κε ηνπο Heddon θαη Milling (2006) ε έλλνηα ηεο επηλφεζεο είλαη 

πνιχκνξθε· πεξηθιείεη έλα ζπιινγηθφ κνληέιν κε ηεξαξρηθήο ζπλεξγαζίαο, κηα 

δέζκεπζε ζε κηα θνηλφηεηα, ηελ εμάιεηςε ηνπ θελνχ αλάκεζα ζε εζνπνηφ θαη ζεαηή, 

ηελ ελζάξθσζε ηεο απψιεηαο ηνπ ζπγγξαθέα, έλα κέζν απνηχπσζεο ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο, έλα κέζν πνπ παξαθηλεί ηελ θνηλσληθή αιιαγή θαη, ζπγρξφλσο, κία 

απφδξαζε απφ ηηο ζεαηξηθέο ζπκβάζεηο. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ειεπζεξίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο νη ζπκκεηέρνληεο δχλαληαη λα δψζνπλ κνξθή ζε έλα απζεληηθφ θαη 

πξσηφηππν πξντφλ ζεάηξνπ.  

Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο ε δηαδηθαζία 

ηεο επηλφεζεο απνηειεί  κέζν άληιεζεο πιηθνχ γηα ηε δεκηνπξγία κίαο παξάζηαζεο, 

ππάξρνπλ νκάδεο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ηερληθέο ηεο επηλφεζεο ζαλ κία εμεξεχλεζε ζην 

πιαίζην εξγαζηεξίσλ κε ζθνπφ ηελ εμάζθεζε ησλ εζνπνηψλ. Τπάξρνπλ, δειαδή, 
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νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επηλνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ ζαλ δίαπιν γηα ηελ 

απφθηεζε επηπιένλ εθνδίσλ θαηά ηελ ππνθξηηηθή-ζεαηξηθή ηνπο θαξηέξα (Heddon & 

Milling, 2006: 4). 

 

2.3 Ο αυτοςχεδιαςμόσ και η ςυζότηςη ςαν βαςικϊ εργαλεύα 

του θεϊτρου τησ επινόηςησ 

 

Παξφηη, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ, δελ απνηειεί απηνζρεδηαζηηθφ ζέαηξν. πσο αλαθέξεη ε Oddey 

(1994: 65), ν John Wright ζπγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία ηεο επηλφεζεο κε έλαλ θαιά 

νξγαλσκέλν απηνζρεδηαζκφ. Θεσξεί φηη ε επηλνεηηθή δηαδηθαζία είλαη έλαο έληνλνο 

θαη επράξηζηνο ηξφπν δνπιεηάο, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη 

ηεο θαληαζίαο γηα ηελ εθκαίεπζε ηδεψλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Ο απηνζρεδηαζκφο 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηε θαληαζία θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο νκάδαο (Johnston, 2007). 

Οη ζπλαληήζεηο θαη νη απηνζρεδηαζκνί ηεο νκάδαο, ζπρλά, βηληενζθνπνχληαη, ψζηε λα 

κπνξέζεη ε νκάδα λα «απνζεθεχζεη» θαη λα ζπδεηήζεη ην λέν ηεο πιηθφ, ην νπνίν 

ίζσο ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξάζηαζε (Heddon &Milling 2006). 

Ο απηνζρεδηαζκφο –θαη ε ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηνπ –

ρξεζηκνπνηείηαη  ζαλ θχξην εξγαιείν γηα ην ζηήζηκν ηεο ηειηθήο παξάζηαζεο, θαζψο 

κέζσ απηνχ ην άηνκν κπνξεί λα βηψζεη θαη λα θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά ηελ εθάζηνηε 

θαηάζηαζε, αθνχ –θαηά ηνλ απηνζρεδηαζκφ –δελ γλσξίδεη ηη πιεξνθνξίεο θαη 

αληηδξάζεηο ζα ιάβεη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο (Giannone, 2014: 104-105). 

Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ απηνζρεδηαζκφ, επεηδή απνηειεί ην κνριφ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ εζνπνηνχ (Heddon & Milling 2006: 30· 

Haagensen, 2014).  

Δίλαη πνιχ ζπρλφ, νη νκάδεο ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ λα μεθηλνχλ κε 

απηνζρεδηαζκνχο θαη θηλεζηνινγηθέο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ην 

ηειηθφ ηνπο πιηθφ. Άιιεο θνξέο, ε νκάδα ρσξίδεηαη ζε ππννκάδεο γηα λα 

απηνζρεδηάζεη θαη λα ζπδεηήζεη κία ζθελή. πδεηνχλ κέρξη λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην 

ηη ζα θξαηήζνπλ θαη πψο ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ επφκελε ζθελή. Μέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο επηλφεζεο νδεγνχληαη ζην ηειηθφ πξντφλ ην νπνίν πξνθχπηεη 

νπζηαζηηθά απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ (Oddey, 1994: 51, 45). Ζ 

δεκηνπξγία ησλ ζθελψλ ηεο παξάζηαζεο κπνξεί λα γίλεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο, 
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σζηφζν ππξήλαο ησλ πεξηζζφηεξσλ θαίλεηαη λα είλαη ν απηνζρεδηαζκφο θαη ε 

ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο «επηλφεζεο» (Σζίριε, 2008: 91). 

Έηζη, ην πιηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ απηνζρεδηαζκφ πξέπεη λα απνθηήζεη κηα ζαθή 

θαη ζπγθεθξηκέλε κνξθή γηα λα παξνπζηαζηεί ζην θνηλφ (Felseghi, 2017). 

Ζ Oddey (1994: 50) παξαζέηεη ηα ιφγηα ηεο Caryl Churchill, ε νπνία αλαθέξεη 

μεθάζαξα πσο ε παξάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο δελ είλαη απηνζρεδηαζηηθή 

ζηελ ηειηθή ηεο κνξθή. Σνπιάρηζηνλ απηφ πνπ ζπκβαίλεη επί ζθελήο δελ πξφθεηηαη 

γηα απηνζρεδηαζκφ. Πξφθεηηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν θείκελν, ην νπνίν, φκσο, έρεη 

πξνθχςεη κέζα απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ έξγν, ζηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ. χκθσλα κε ηνλ Tim Etchells ε δηαδηθαζία ηεο 

επηλφεζεο δηαθαηέρεηαη απφ έλα εχξνο ηδεψλ θαη αλαηξνθνδνηήζεσλ. Οη ηδέεο πνπ 

έρνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο ζπδεηνχληαη, θξηηηθάξνληαη θαη επαλεθηηκψληαη –απφ ηα 

ίδηα πάληα κέιε. Ζ ζπγγξαθή ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ βαζίδεηαη ζην απηνζρεδηαζκφ, 

αιιά αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Etchells, 

1999). Σα κέιε ηεο νκάδαο ζπρλά δηαθσλνχλ, αιιά απηή ε δηαθσλία ζχκθσλα κε ηελ 

Oddey (1994: 25) είλαη έλαο πγηήο ηξφπνο γηα ηε δηαινγή ηνπ πιηθνχ· ν θίλδπλνο 

έγθεηηαη ζηνλ ζπκβηβαζκφ θαη ζηελ εχξεζε ηεο κέζεο ιχζεο. Σν θείκελν, κέρξη λα 

πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ζπλερψο αιιάδεη, αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη δηνξζψλεηαη. 

Δλ ηέιεη, θαηαιήγεη λα είλαη έλα θείκελν-έξγν πνπ πεξηέρεη ηηο θσλέο θαη ηηο ηδέεο 

φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (Oddey, 1994: 53).  

 

 

2.4 Ο ρόλοσ του ηθοποιού-επινοητό 

 

 

Ο εζνπνηφο ζην πιαίζην κίαο νκάδαο ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο θαιείηαη λα είλαη 

επέιηθηνο, πξνζαξκνζηηθφο θαη ελσκέλνο κε ηελ ππφινηπε νκάδα. Γειαδή, δελ 

απνκλεκνλεχεη απιψο ηα ιφγηα ηνπ θαη εθηειεί ηηο εληνιέο ελφο ζθελνζέηε. Ο 

εζνπνηφο-επηλνεηήο επσκίδεηαη δηάθνξεο επζχλεο, ζε ζρέζε κε ηνπο εζνπνηνχο ησλ 

ζπκβαηηθψλ νκάδσλ ζεάηξνπ, θαη εκπιέθεηαη ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο παξάζηαζεο: απηνζρεδηάδεη, εξεπλά θαη ζπδεηάεη κε ηα ππφινηπα 

κέιε (Oddey, 1994: 65).  
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Μέζα ζηελ νκάδα ελφο επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ, δελ ππάξρεη ζαθήο ηεξαξρία ζηνπο 

ξφινπο ησλ αηφκσλ, ελψ, παξάιιεια επηθξαηεί ε δεκνθξαηία, ε ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ 

θαη ε ηζφηεηα. ε απηφ ην ελαιιαθηηθφ πιαίζην νη ξφινη πνπ έρνπλ λα επηηειέζνπλ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο θαη νη επζχλεο ηεο παξαγσγήο δηακνηξάδνληαη ζε φια ηα κέιε 

(Σζίριε, 2008: 85). Έηζη, ν εζνπνηφο δελ είλαη κφλν εζνπνηφο· είλαη θαη ζθελνζέηεο 

θαη εξεπλεηήο. Απηφο είλαη ν θπξίαξρνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ. 

Βέβαηα, ε θάζε νκάδα ζέηεη ηα φξηα δξάζεο θαη επζχλεο ηνπ εζνπνηνχ-επηλνεηή πάλσ 

ζηελ επηλνεηηθή δηαδηθαζία θαη ην πξντφλ-έξγν πνπ θαηαζθεπάδεηαη (Oddey, 1994: 

65). 

 

2.5 Ο ρόλοσ του ςκηνοθϋτη-επινοητό 

 

Πνιιέο νκάδεο επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ έρνπλ έλαλ ζθελνζέηε-επηλνεηή –ν νπνίνο 

κπνξεί λα είλαη κέινο ηεο νκάδαο  –γηα λα ηηο θαηεπζχλεη θαη λα απνζπάζεη ην πιηθφ 

πνπ «θξχβνπλ» κέζα ηνπο ηα κέιε ηεο νκάδαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνβψλ, ν 

ζθελνζέηεο-επηλνεηήο παξαηεξεί ρσξίο λα θάλεη πνιιέο παξεκβάζεηο· βξίζθεηαη εθεί 

γηα λα ζπγθεληξψζεη πιηθφ θαη λα δψζεη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Γελ έρεη 

ηελ εμνπζία πνπ έρεη ν ζθελνζέηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ-παξαδνζηαθνχ ζεάηξνπ, θαζψο 

ζην επίθεληξν ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο βξίζθεηαη ν εζνπνηφο θαη ε θαηάζεζε ησλ 

δηθψλ ηνπ ηδεψλ (Heddon & Milling, 2006: 202· Oddey, 1994: 46-47). Ο ζθελνζέηεο-

επηλνεηήο, αθνχ  ζπγθεληξψζεη ην πιηθφ πνπ ζα ηνπ έρεη πξνζθέξεη ε νκάδα, 

απνθαζίδεη ζε ζπδήηεζε κε ηελ νκάδα γηα ην πψο απηφ ζα αμηνπνηεζεί θαη ζα 

πιαηζησζεί γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία παξάζηαζεο (Oddey, 1994). 

 

 

2.6 Σο θϋατρο τησ επινόηςησ ςτην Ελλϊδα 

 

πγθξηηηθά κε ηελ ππφινηπε Δπξψπε, ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά λα 

εκθαληζηνχλ νκάδεο θαη λα εθαξκνζηνχλ ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. Οη 

πξψηεο νκάδεο πνπ αλήθνπλ θαηεμνρήλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο  

θάλνπλ δεηιά ηελ εκθάληζή ηνπο ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. Οη νκάδεο απηέο, 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, δελ δεκηνπξγνχλ δηθά ηνπο έξγα, αιιά πεηξακαηίδνληαη κε ήδε 
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ππάξρνληα ζεαηξηθά έξγα· ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ γηα ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο παξάζηαζεο θαη εξγάδνληαη νκαδηθά (Σζίριε, 2008: 99,102). 

ηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα φιν θαη πεξηζζφηεξεο νκάδεο ζηξέθνληαη πξνο ην 

ζέαηξν ηεο επηλφεζεο. Ωζηφζν, θξαηηθνί θαη ηδησηηθνί θνξείο είλαη δηζηαθηηθνί 

απέλαληη ζηελ ελαιιαθηηθή απηή κνξθή ζεάηξνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ πξνζθέξνπλ 

επηρνξεγήζεηο ζθεπηφκελνη ηελ πηζαλή ηνπο απνηπρία. Ζ ζηάζε απηή –ηδησηψλ θαη 

θξάηνπο –απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ζπληεξεηηθήο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

ηεο επνρήο (Σζίριε, 2008: 104). 

ε αληίζεζε κε ηελ Δπξψπε, φπνπ απηέο νη νκάδεο ζεάηξνπ ηδξχνληαη θαη 

αθκάδνπλ ζηελ επαξρία, ζηελ Διιάδα νη νκάδεο απηέο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ 

πξσηεχνπζα. Έηζη, νη ειάρηζηεο παξαζηάζεηο ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο πνπ 

«αλεβαίλνπλ» ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ Αζήλα. Διιείςεη ρψξνπ, θάπνηεο νκάδεο 

παξνπζηάδνπλ ηηο παξαζηάζεηο ηνπο ζε θεζηηβάι (Σζίριε, 2008: 105). 

Οξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ζηελ Διιάδα απνηειεί ε 

παξάζηαζε «Δζληθφο Όκλνο» ηνπ Theseum Ensemble (2001), θαζψο απνιακβάλεη 

ηελ απνδνρή ηνπ θνηλνχ θαη εμειίζζεηαη ζε κεγάιε επηηπρία. Ζ παξάζηαζε κέζα  απφ 

ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο, πξαγκαηεχηεθε ηελ ηζηνξία θαζψο θαη ηελ 

ηαπηφηεηα θαη ην εζληθφ θξφλεκα ησλ Διιήλσλ. Ζ νκάδα Theseum Ensemble 

αθνινπζεί ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ αιιά θαη ζηα ζέκαηα πνπ ζίγεη 

ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ζεάηξνπ. Αλεβάδεη παξαζηάζεηο επηλνεκέλνπ ζεάηξνπ 

εγείξνληαο εξσηήκαηα γχξσ απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Σζίριε, 2008: 99,100). 

ηα ηέιε ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

κεηακνξθψλεηαη, απνηειεί ηε λέα ηάζε θαη πξνζειθχεη λέν θνηλφ. Μεγάινη ζεαηξηθνί 

θνξείο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο απηφ ην λέν είδνο ζεάηξνπ θαη ηνπ δίλνπλ 

ηελ επθαηξία λα δξάζεη, θαιψληαο νκάδεο ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ή/θαη νξγαλψλνληαο 

θεζηηβάι κε ζεκαηηθή ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, φπσο ην Θέαηξν ηνπ Νένπ Κφζκνπ 

(Σζίριε, 2009∙ Manteli, 2013).  ε απηφ ην ειεπζεξηαθφ πιαίζην, φπνπ ε «επηλφεζε» 

ζπλαληά ην ειιεληθφ ζέαηξν, εληνπίδεηαη κία εμέιημε ηνπ ππάξρνληνο ζεάηξνπ ην 

νπνίν, πιένλ, ελζηεξλίδεηαη ηεο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο (Σζίριε, 2008: 

105). 
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2.7 Σο θϋατρο τησ επινόηςησ ςτην εκπαύδευςη 

 

 

Μεξηθνί έρνπλ πεηξακαηηζηεί πξνζπαζψληαο λα εληάμνπλ ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Μέζα απφ ηελ έξεπλά ηνπο νη Beare θαη 

Belliveau (2007) θαλέξσζαλ πσο ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

κνριφ γηα ηε ζεηηθή εμέιημε ησλ λέσλ. Δπίζεο, ε νκάδα επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ Théâtre 

de Complicité ζπλέβαιε ζηελ έληαμε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ζηελ εθπαίδεπζε, 

κέζα απφ ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Σζίριε, 2008: 96). Ζ πξνζπάζεηα ζχδεπμεο εθπαίδεπζεο θαη ζεάηξνπ 

ηεο επηλφεζεο δελ είλαη πάληα εχθνιε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Perry (2011: 73) 

αλαθέξεη πσο ε έλσζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο πεξηέρεη 

πξνθιήζεηο θαη ζπκβηβαζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ O'Neill (1995) ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

εληνπίδεηαη κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ δξάκα, ην νπνίν ρξεζηκνπνίεη βαζηθέο ηερληθέο 

ηνπ πξψηνπ, φπσο νη θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζπρλά  ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

έλαπζκα ηεο ζεαηξηθήο δηαδηθαζίαο. Σν εθπαηδεπηηθφ δξάκα έρεη ακηγψο παηδαγσγηθφ 

ραξαθηήξα· ε δηδαζθαιία ηνπ κπνξεί λα απνηειέζεη μερσξηζηφ κάζεκα αιιά θαη κέζν 

γηα ηε δηδαζθαιία άιισλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. ηφρν έρεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηελ αλαπαξαγσγή δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ. Απηφ πνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεη ηα δχν είδε ζεάηξνπ –ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ δξάκα –θαίλεηαη λα είλαη ν ζπιινγηθφο ηξφπνο 

δνπιεηάο, ν δηεξεπλεηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο θαη νη δηαθνξεηηθέο γσλίεο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηα ζέκαηα. Δπηπιένλ, έρνπλ ζαλ θνηλφ γλψκνλα ηνλ απηνζρεδηαζκφ, 

πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην θείκελν ηνπ έξγνπ (ηέθα, 

2012: 34). 

Ζ δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηεί ζπρλά ζαλ εξγαιείν ην 

ζπκκεηνρηθφ-επηλνεηηθφ ζέαηξν, πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία ζηνπο λένπο λα 

εμεξεπλήζνπλ, λα βηψζνπλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη λα πξνβάξνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, 

ηηο ηδέεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Έηζη, νη καζεηέο έρνπλ ρψξν θαη ρξφλν γηα λα 

αληαιιάμνπλ απφςεηο λα πξνρσξήζνπλ καδί ζηε ελδερφκελε αιιαγή απηψλ ησλ 

απφςεσλ. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο αθφκε θαη ζην πιαίζην ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο 

ζηελ εθπαίδεπζε, δίλεη ηελ επθαηξία γηα κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή ηνπ θφζκνπ θαη κηαο 
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δηαθνξεηηθήο νπηηθήο ηνπ άιινπ θαη ηνπ εαπηνχ. Ζ Oddey (1994: 124) ηνλίδεη ηε 

ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ χπαξμε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ζηα πξνγξάκκαηα 

ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πξννξίδνληαη γηα λένπο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο επηλνεηηθήο νκάδαο Forced Entertainment 

βνεζάεη ζηελ πιαηζίσζε ηεο αλάιπζεο ησλ επηλνεηηθψλ ηερληθψλ ζηoλ ζρνιηθφ ρψξν. 

ηελ έξεπλα ηεο ε Perry (2010: 45, 140-141) ζεκεηψλεη φηη νη λένη κέζα απφ ηε 

εκπινθή ηνπο ζην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο έλησζαλ ελζνπζηαζκφ, πεξεθάληα θαη 

νινθιήξσζε. Αλ θαη δηαθαηέρνληαη θαη απφ ακθηβνιίεο, αθνζηψζεθαλ ζε απηφ ην λέν 

είδνο ζεάηξνπ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, έγηλε εκθαλέο φηη ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο 

αλαδχζεθε ζαλ ελζαξθσκέλε παηδαγσγηθή πνπ κπνξεί λα αλαιπζεί θαη λα 

εμεξεπλεζεί. Δθεί πνπ νη δεκηνπξγηθέο πξαθηηθέο ζπλαληνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, 

ε Perry (2010: 142) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «ην ζέαηξν ηεο επηλόεζεο θαη ην 

παξαδνζηαθό πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγνύλ κία δηαζηαύξσζε, 

κία πβξηδηθή κνξθή ελόο ζεάηξνπ ηεο επηλόεζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηα 

ζρνιεία».  

Οη λένη εμειίζζνληαη κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο κε θίινπο, 

νηθνγέλεηα θαη εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, εμειίζζνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπο κέζα απφ ην δηάινγν θαη ηελ πξάμε, ηα νπνία πξνθχπηνπλ εχθνια 

κέζα απφ ηε ζπιινγηθή ζχλζεζε ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. 

Οη εκπεηξίεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ην ζέαηξν ηηο επηλφεζεο είλαη κνλαδηθέο. Ζ εμέιημε 

ηνπο  είλαη ζηαδηαθή, πνιχπινθε θαη πνιπεπίπεδε (Beare & Belliveau, 2007: 12). 

Αθφκε, ζχκθσλα κε ηνπο Hayes, Cantillon θαη Hafler (2014), κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζε κία νκάδα επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ, νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

εηιηθξίλεηα απέλαληη ζηνπο άιινπο αιιά θαη απέλαληη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. 

Ζ ηέθα (2012: 4, 91) κέζα απφ ηελ έξεπλά ηεο θαηαιήγεη φηη ν ζπλδπαζκφο 

ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο θαη εθπαηδεπηηθνχ δξάκαηνο απνδεηθλχεηαη ηζρπξφ 

εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο ή λα εθαξκνζηεί ζην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο 

δηδαζθαιίαο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο παξάζηαζεο πνπ πεξηέρεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

άκεζα ηνπο λένπο, ελψ, παξάιιεια, αληίθεηηαη ζηα ζηεξεφηππα ηνπ ζρνιηθνχ ζεάηξνπ. 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο απνηειεί ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ πνπ πηζηεχεη ν Freire. Ο ίδηνο ελζάξξπλε ηα θαηαπηεζκέλα άηνκα λα κεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή επίγλσζε ηεο θαηάζηαζήο 

ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ θνξείο αιιαγήο ηεο θνηλσληθήο 
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πξαγκαηηθφηεηαο. Ο Freire ππνζηήξηδε πσο ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξντφλ 

ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ, άξα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο δε ζα πξνθχςεη ηπραία, αιιά 

κέζα απφ ηελ δξάζε ησλ αηφκσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη «αλ νη άλζξσπνη 

δεκηνπξγνύλ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηόηε ε κεηαβνιή ηεο είλαη θαζήθνλ 

ηζηνξηθό, είλαη θαζήθνλ ηεο αλζξσπόηεηαο»(Freire, 1970: 29-51). 

αλ εξγαιείν γηα ηελ φμπλζε ηεο αληίιεςεο, ε νπνία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

νπνηαδήπνηε δηάζεζε αιιαγήο ηεο θνηλσλίαο, ν Freire (1970: 17) ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

δηάινγν, έλα βαζηθφ εξγαιείν θαη ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. Ο ίδηνο ζεσξεί ηνλ 

δηάινγν απαξαίηεην γηα ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο κάζεζεο. 

Δπίζεο, ε Oddey (1994: 108) πηζηεχεη πσο εάλ ην θείκελν θαη ε κνξθή ηνπ ζεάηξνπ 

ηεο επηλφεζεο αληαλαθιά ηνπο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, ηφηε απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

πξάμεο. Δίλαη εκθαλέο, πσο ην ζέαηξν ηεο γλψζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, κπνξεί 

λα απνηειέζεη κνριφ γηα ηελ απφθηεζε γλψζεο θαη ζπλαίζζεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαη, ζπλεπψο, γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή. 

 

2.8 Σο θϋατρο τησ επινόηςησ ωσ μϋςο αλλαγόσ των 

ςτερεοτύπων φύλου 
 

Σν ζέαηξν γεληθφηεξα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζπρλά ζαλ εξγαιείν γηα ηελ άξζε 

ηεο θαηαπίεζεο πνπ πθίζηαληαη ηα άηνκα. Σν ζέαηξν ζαλ εξγαιείν ζηε κείσζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ –θαη εηδηθά ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ –έρεη βξεζεί ζην επίθεληξν 

αξθεηψλ εξεπλψλ. Αξθεηά είλαη ηα είδε ζεάηξνπ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο κνριφο 

πξνβιεκαηηζκνχ πάλσ ζηα έκθπια ζηεξεφηππα: ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, ην ζέαηξν 

ηνπ θαηαπηεζκέλνπ αιιά θαη ε δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε. Ωζηφζν, ε 

βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ζαλ εξγαιείν 

κεηαβνιήο ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζε παηδηά, είλαη πεξηνξηζκέλε. Σν ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο, φκσο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ κπνξεί λα απνηειέζεη ηζρπξφ εξγαιείν 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Απνηειεί έλα είδνο ζεάηξνπ πνπ πεξηθιείεη κέζα ηνπ θη άιια 

είδε ζεάηξνπ. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δαλείδεηαη, ζπρλά, ηερληθέο θαη ηδέεο απφ ην 

ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ηνπ Boal, ην νπνίν απνηειεί θη απηφ έλα ελαιιαθηηθφ είδνο 

ζεάηξνπ. Δπίζεο, πξνγξάκκαηα δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε βαζίδνληαη, 

ζπρλά, ζην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθκαηεχζνπλ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 
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αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νκάδαο, θαζψο θαη ηελ αιιαγή ζηελ νπηηθή ηνπο (Oddey, 

1994). 

χκθσλα κε ηελ Oddey (1994: 11), νη γπλαίθεο ληψζνπλ ζπρλά θαηαπίεζε απφ 

ηα έκθπια ζηεξεφηππα, φπσο απηά απνηππψλνληαη ζηα ζεαηξηθά θείκελα· ην ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνχλ δεκηνπξγψληαο ηνπο δηθνχο 

ηνπο ξφινπο, εθθξάδνληαο ηεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ νη ίδηεο φληαο 

γπλαίθεο. Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ εζνπνηφ-επηλνήηξηα λα 

θαηαζέζεη ηηο πξνζσπηθέο ηεο εκπεηξίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεαηξηθφ πιηθφ ην νπνίν 

ελαληηψλεηαη ζηηο παξαδνζηαθέο πξνζδνθίεο θαη ηα ζηεξεφηππα. 

Ζ Banks (2018) δεκηνχξγεζε έλα επηλνεηηθφ έξγν πνπ πξαγκαηεπφηαλ ηα 

ζηεξεφηππα θχινπ πνπ αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ θαη 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ κειψλ ηηο νκάδαο, ε Banks παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξέο πνπ 

είραλ έληνλα γλσξίζκαηα έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, ελψ αξθεηά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

εμέθξαζαλ ηε αλεζπρία ηνπο γηα ην θαηά πφζν ηα ζηεξεφηππα απηά κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ επηλνεηηθή δηαδηθαζία (Banks, 2018: 33). Ζ παξάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγήζεθε εζηίαδε ζηελ αιιαγή· νη γπλαίθεο, γθξεκίδνληαο ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα, επέηξεπαλ ζηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο εαπηφ λα αλαδπζεί κέζα απφ ηελ 

πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ηα βηψκαηα ηνπο. Ο Smart (2014) αλαθέξεη φηη ε επηλνεηηθή 

δηαδηθαζία βαζίδεηαη αξθεηά ζηε ζπδήηεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ κειψλ, κία 

δηαδηθαζία πνπ ζεσξείηαη «ζειπθή» θαη αληηβαίλεη ζηνλ ραξαθηήξα ησλ αλδξψλ. Γη 

απηφ, επηζεκαίλεη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα απνδνκεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηεξεφηππν, 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο επηλφεζεο, κέζα απφ παηρλίδηα γλσξηκίαο, εκπηζηνζχλεο θαη 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Έηζη, ην ζπλαίζζεκα θαη ελζπλαίζζεζε 

θαιιηεξγνχληαη κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο, θαζψο νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ηζηνξίεο θαη ηα αηζζήκαηά ηνπο 

(Banks, 2018: 268).  

Σε ζεσξία φηη ην ζέαηξν ζπλδξάκεη ζηελ άκβιπλζε ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ, 

έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη θαη ε έξεπλα ησλ Lenakakis, Kousi θαη Panges (2019). Ζ 

δξακαηηθή ηέρλε ζηελ εθπαίδεπζε θαιιηεξγεί, επίζεο, έλαλ ειεχζεξν θαη δεκηνπξγηθφ 

ρψξν έθθξαζεο, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο 

σο εξγαιείν ηελ αλάδπζε ησλ ππνζπλείδεησλ ζθέςεσλ, θφβσλ, ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζηεξενηχπσλ πνπ έρνπλ νη καζεηέο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηηο ζεαηξηθέο 

παξεκβάζεηο θάλεθε ηα παηδηά, ηειηθά, ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθά δηαθείκελα –

ζπγθξηηηθά κε ηελ αξρή –πξνο ηα παηδηά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαη κεηψζεθε ζηαδηαθά 
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ε απφξξηςε ησλ παηδηψλ αληίζεηνπ θχινπ. Με ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ ε 

απφξξηςε ή απνδνρή ελφο καζεηή ή κηαο καζήηξηαο δελ βαζηδφηαλ ζην θχιν ηνπ/ηεο 

αιιά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηνπ ραξαθηήξα θαη ηεο ζρνιηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σν ειεχζεξν πεξηβάιινλ δξάζεο, ε εθθξαζηηθφηεηα θαη ε 

ζσκαηηθφηεηα πνπ πξνζέθεξε ην ζέαηξν, ιεηηνχξγεζαλ ζαλ ζεκέιην γηα ηε ζπδήηεζε 

ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν. Έηζη, νη 

καζεηέο πξνζέγγηζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε 

δεθηηθφηεηα θαη αλνρή απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ θαζέλα 

θαη ηελ θαζεκία. Σα παηδηά επαλεμέηαζαλ θαη επαλαπξνζδηφξηζαλ ηνπο ξφινπο ησλ 

δχν θχισλ ζηα νηθνγελεηαθά, επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα, ζε ζεκείν πνπ 

ακθηζβήηεζαλ ή ηξνπνπνίεζαλ ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθνχ 

ηνπο θχινπ. Μέζα απφ ηε ζεαηξηθή δηαδηθαζία, καζεηέο θαη καζήηξηεο απνζαθήληζαλ 

θαη αλαδφκεζαλ ηηο ζηεξενηππηθέο εηθφλεο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα δχν θχια, κε 

απνηέιεζκα λα αξζνχλ πνιιέο απφ ηηο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ηνπο (Lenakakis, 

Kousi & Panges, 2019: 31-32· Κνχζε, 2017). 

ηε ζηήξημε ηεο παξνχζαο ζπκβάιιεη θη ε έξεπλα ηεο Αζνπκαλάθε (2020: 87), 

ε νπνία επηβεβαίσζε κε ηελ εξεπλά ηεο πσο ε δξακαηηθή ηέρλε ζηε εθπαίδεπζε, 

θαιιηεξγψληαο ζηα παηδηά ηελ εκπηζηνζχλε, ηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ηελ 

εθθξαζηηθφηεηα, απνηειεί έλα πνιχ θαιφ εξγαιείν γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ εθ λένπ δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ.  

Δπηπξνζζέησο, ε έξεπλα ησλ Oliveira, Monteiro θαη Ferreira (2019: 88-89) 

θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηνπ εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζε χπαξμεο ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ. Παξάιιεια, ηα παηδηά εμέιημαλ 

ηηο επηθνηλσληαθέο, θαιιηηερληθέο, ζπλεξγαηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο, 

θαζψο θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, κέζα απφ ζσκαηηθέο αζθήζεηο θαη αζθήζεηο 

έθθξαζεο. 

Οη Michieletto θαη Miotto (2012) ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ 

θαη ην απηνζρεδηαζηηθφ ζέαηξν πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο 

γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ θχινπ θαη ηα έκθπια 

ζηεξεφηππα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ. Σν ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ είλαη έλα απφ ηα πην 

απνηειεζκαηηθά εξγαιεία γηα ηε δηεξεχλεζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ πνπ εκπεξηέρνπλ 

κνξθέο θαηαπίεζεο, ελψ ην απηνζρεδηαζηηθφ ζέαηξν εληζρχεη ηελ αηνκηθή εκπεηξία, 

παξέρνληαο ζην άηνκν ηελ επθαηξία λα εηζρσξήζεη ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα, λα 

πεηξακαηηζηεί, λα αλαθαιχςεη θαη λα εθθξαζηεί. Σα εξγαζηήξηα ησλ δχν εξεπλεηξηψλ 
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επηθεληξψζεθαλ ζηελ αλδξηθή θηγνχξα θαη ζην πσο απηή εθιακβάλεηαη απφ ηα 

θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα, αιιά θαη ζηηο κνξθέο κε ζσκαηηθήο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο ρξεζηκνπνίεζε ηερληθέο  θαη 

απφ δηάθνξνπο ρνξνγξάθνπο, φπσο ε Pina Bausch, ε νπνία κειέηεζε κε πνιιή 

πξνζνρή ηα θνηλσληθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο άλδξεο απφ ηηο 

γπλαίθεο. ηηο ρνξνγξαθίεο, ε Pina Bausch ρξεζηκνπνηνχζε πξνζνκνηψζεηο 

εμνκνινγήζεσλ κε ζέκα ηα ζηεξεφηππα θχινπ, ζηνρεχνληαο ζηελ απνδφκεζή ηνπο 

κέζα απφ ηε ρνξεπηηθή έθθξαζε. Δθηφο απφ ηηο εμνκνινγήζεηο, ρξεζηκνπνηεί ηελ 

αληηπαξάζεζε, παξάηαηξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αθεγεκαηηθά απνζπάζκαηα πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ην γεληθφ πιαίζην ηεο «απνδεθηήο» αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Οη 

ρνξνγξαθίεο ηεο είλαη γεκάηεο κε έκθπιεο ζηεξενηππίεο θαη κε ηε βία πνπ απηέο 

πξνθαινχλ αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο. χκθσλα κε ηελ ίδηα, «νη 

«ζειπθνπνηεκέλεο» θαη «αλδξνπνηεκέλεο» ρεηξνλνκίεο επηθνηλσλνχληαη δηαθνξεηηθά 

φηαλ εθθξάδνληαη απφ θαζέλα απφ ηα δχν θχια» (Goldberg, 1989: 104,109).ηαλ ε 

Bausch εξσηήζεθε γηα ην λα ζέιεη λα επηθέξεη θνηλσληθή αιιαγή κέζα απφ ηα έξγα 

ηεο απάληεζε: «Δελ πξνζπαζώ λα αιιάμσ θάηη. Δελ γλσξίδσ θάηη θαιύηεξα. Απιά 

πξνζπαζώ λα καο ζπκβαίλεη θαη πώο ζέιεη ην θάζε άηνκν λα αγαπεζεί». Οη πεξθφξκεξ 

ζηηο παξαζηάζεηο ηεο γίλνληαη κέηνρνη ελφο επαλαιακβαλφκελνπ αδηάιιαθηνπ 

θνηλσληθνχ θαη ςπρνινγηθνχ κνηίβνπ. Παγηδεχνληαη ζε πνιψζεηο θαη δπλακηθέο 

ζρέζεηο ηερλαζκάησλ «ζειπθφηεηαο» θαη «αξξελσπφηεηαο». Ζ Bausch αλ θαη κνηάδεη 

λα κε δίλεη ζηνπο πεξθφξκεξ ηε δπλαηφηεηα γηα αιιαγή, πξνηάζζεη ηελ αλάγθε γηα 

κία θνηλσλία πνπ μεπεξλάεη ηα φξηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

δνχκε.  

Ζ παξνχζα έξεπλα, έξρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο λα εμεηάζεη θαηά πφζν ην ζέαηξν 

ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εξγαιείν γηα ηελ εθ λένπ δηαπξαγκάηεπζε 

θαη, ίζσο, αιιαγή ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ ζε 

δηάθνξεο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο.  

 

2.9 ΣΟ ΘΕΑΣΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Οη ζεαηξηθέο παξεκβάζεηο πξνγξακκαηίδνληαλ πξηλ ηε ζπλάληεζε κε ηνπο 

καζεηέο, σζηφζν ηεξήζεθε κηα επειημία θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπο, θαζψο ε 

εξεπλήηξηα δε γλψξηδε ηελ ελέξγεηα θαη ηε δπλακηθή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδα. 
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Τπήξραλ πάληα ελαιιαθηηθέο ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

απνηχγραλε. Ο απηνζρεδηαζκφο, ε ζπδήηεζε, ε δξακαηνπνίεζε θαη ην ζεαηξηθφ 

παηρλίδη είλαη νη θαηεμνρήλ ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ. 

Δπίζεο, έγηλε ε ρξήζε βίληεν θαη απνζπάζκαηνο κηαο ηαηλίαο, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ αθνξκή γηα ηελ εθθίλεζε ζπδήηεζεο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηεο ζθέςεο ηεο νκάδαο.  

Καηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ν ρψξνο εθηέιεζεο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ε 

ζρνιηθή αίζνπζα ησλ καζεηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο, πνπ λα 

παξέρεη επρέξεηα θηλήζεσλ θαη άλεζε, ε εξεπλήηξηα ηαθηνπνηνχζε ηνλ ρψξν ζην 

δηάιεηκκα πξηλ ηελ θάζε ζπλάληεζε. Βάδνληαο πεξηκεηξηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο 

αίζνπζαο ηα ζξαλία θαη ηα πξάγκαηα ησλ καζεηψλ, ειεπζεξσλφηαλ ν ρψξνο θαη νη 

καζεηέο κπνξνχζαλ λα θηλεζνχλ θαη λα δξάζνπλ άλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ. Οη παξεκβάζεηο ηνπ επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ 

κήλα Μάην, έιαβαλ ρψξα ζε εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Βέβαηα, θαηέζηε 

απαξαίηεην λα νξηνζεηεζεί ν ρψξνο δξάζεο ηεο νκάδαο θαη έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηα 

παηδηά φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί νιφθιεξν ην ζρνιηθφ πξναχιην. 

εκαληηθφ θαη θνηλφ κέξνο ησλ παξεκβάζεσλ ήηαλ ηα ηειεπηαία 10 ιεπηά. Σφηε 

ε νκάδα ζπγθεληξσλφηαλ ζε θχθιν θαη ζπδεηνχζε ηη άξεζε πεξηζζφηεξν ζηνλ θαζέλα 

αιιά θαη ηη ζεσξνχλ ρξήζηκν λα θξαηήζνπκε θαη λα μαλαδνπιέςνπκε. Ζ ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο πνπ πξνεγήζεθαλ, είλαη βαζηθφ εξγαιείν ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. Οη πξψηεο παξεκβάζεηο μεθηλνχζαλ κε παηρλίδηα γλσξηκίαο, 

θαζψο ε εξεπλήηξηα-εκςπρψηξηα δελ γλψξηδε ηα παηδηά ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Ζ 

εξεπλήηξηα-εκςπρψηξηα ζπκκεηείρε ζε αξθεηέο απφ ηηο ζεαηξηθέο αζθήζεηο-παηρλίδηα, 

γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε απηή θαη ηα παηδηά ηεο 

νκάδαο. Γεληθά νη θάπνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

πξσηφηππεο θαη άιιεο αληιήζεθαλ απφ ζεαηξηθέο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

δηα δψζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο 

εξεπλήηξηαο. 

Αθνινπζεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ παξεκβάζεσλ: 

 

1
η
 παπέμβαζη – 4/2/2021 
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Όλνκα θαη θίλεζε: Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη γλσξηκίαο, ην νπνίν ελεξγνπνηεί 

θαη ην ζψκα. Σα παηδηά καδί κε ηελ εκςπρψηξηα ζρεκαηίδνπλ έλαλ θχθιν. Ξεθηλάεη 

θάπνηνο καζεηήο θαη  ιέεη ην φλνκά ηνπ θάλνληαο κηα θίλεζε. Ο επφκελνο καζεηήο 

πξέπεη λα επαλαιάβεη ηα νλφκαηα-θηλήζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη λα 

πξνζζέζεη θαη ην δηθφ ηνπ. Σν παηρλίδη ηειεηψλεη φηαλ φινη νη καζεηέο έρνπλ πεη θαη 

ζπλδπάζεη ην φλνκά ηνπο κε κία θίλεζε. 

 

Αγάικαηα: Με ηε ζπλνδεία κνπζηθήο ηα παηδηά πεξπαηάλε ζην ρψξν θαη φηαλ ε 

κνπζηθή ζηακαηήζεη πξέπεη θη απηά λα ζηακαηήζνπλ ζε κία νπνηαδήπνηε ζηάζε-πφδα. 

Ζ εκςπρψηξηα αγγίδεη ην θάζε παηδί θαη ην ξσηάεη ηη θάλεη. Έπεηηα αθνινπζεί κηα 

ζεηξά απφ εξσηήζεηο ηηο νπνίεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ απάληεζε ηνπ παηδηνχ 

ζηελ πξψηε εξψηεζε π.ρ. πνύ είζαη; πνπ παο; γηαηί ην θάλεηο απηό; κε πνηόλ είζαη; ηη 

ζα θάλεηο κεηά; θιπ.  

 

Αγάικαηα ζε δεύγε-κνπζείν: Σα παηδηά πεξπαηάλε ζην ρψξν θαη κε ην ρηχπεκα 

ησλ ρεξηψλ ηεο εκςπρψηξηαο, ζηακαηάλε. Ζ εκςπρψηξηα δεκηνπξγεί ζρέζεηο-δεπγάξηα 

κε θάπνηα απφ ηα αγάικαηα-παηδηά, ηα νπνία πξέπεη λα κείλνπλ αθίλεηα. Ζ ππφινηπε 

νκάδα πνπ δελ εθηειεί ην ξφιν ηνπ αγάικαηνο, παξηζηάλεη ηνπο επηζθέπηεο ελφο 

κνπζείνπ κε μελαγφ ηελ εκςπρψηξηα. Οη «επηζθέπηεο» παξαηεξνχλ έλα έλα ηα 

δεπγάξηα αγαικάησλ πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπλ ηη παξηζηάλεη θάζε δεπγάξη. Ζ 

εκςπρψηξηα ξσηάεη ηα παηδηά ηη λνκίδνπλ φηη βιέπνπλ θαη θαζνδεγεί ηηο εξσηήζεηο 

ηνπο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο, θαηαζθεπάδνληαο έηζη πνιιέο κηθξέο ηζηνξίεο γηα ην 

θάζε δεπγάξη αγαικάησλ. 

 

Μπνξνύλ λα ην θάλνπλ ηα θνξίηζηα/αγόξηα: Σα παηδηά πεξπαηάλε ζην ρψξν 

θάλνληαο παξάιιεια κία δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. πεξπαηά θαη δσγξαθίδνπλ, παίδνπλ 

πνδόζθαηξν, γξάθνπλ θιπ. Μφιηο ε εκςπρψηξηα ρηππήζεη ηα ρέξηα ηεο ηα παηδηά 

ζηακαηάλε. Ζ εκςπρψηξηα αθνπκπάεη ζηνλ ψκν έλα παηδί θαη ην ξσηάεη ηη παξηζηάλεη 

φηη θάλεη. ηαλ ην παηδί απαληήζεη, ξσηάεη ηα ππφινηπα εάλ κπνξνχλ λα θάλνπλ απηή 

ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα παηδηά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Σα παηδηά απαληνχλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα φιε ε νκάδα πξέπεη λα θάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηδηνχ πνπ επέιεμε ε 

εκςπρψηξηα. Μφιηο ε εκςπρψηξηα ρηππήζεη δχν θνξέο ηα ρέξηα ηεο, ηφηε θαζέλα απφ 

ηα παηδηά ηεο νκάδαο επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ κηκνχληαλ.  
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Σπδήηεζε: ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξέθιεο ηνπο ζε θχθιν, γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα φζα βίσζαλ νη 

καζεηέο θαη ηα φζα εηπψζεθαλ θαη αθνχζηεθαλ. Γίλεηαη αλαζηνραζκφο θαη 

επηιέγνληαη ηα θνκκάηηα πνπ ελδερνκέλσο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ παξάζηαζε.  

 

 

 

2
η
 παπέμβαζη – 11/2/2021 

 

Παηρλίδη γλσξηκίαο κε αόξαηε κπάια: Ξεθηλάεη θάπνηνο θαη πεηάεη κία αφξαηε 

κπάια ζε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, ιέγνληαο ηαπηφρξνλα ην φλνκά απηνχ ηνπ 

ζπκκαζεηή. Απηφο πηάλεη ηε αφξαηε κπάια θαη ηελ πεηάεη ζε θάπνηνλ άιιν 

θσλάδνληαο ην φλνκα ηνπ παηδηνχ ζην νπνίν ηελ πεηάεη θ.ν.θ. ζν πεξλάεη ε ψξα, 

απμάλεηαη ε ηαρχηεηα θαη ν ξπζκφο ξίςε ηεο αφξαηεο κπάιαο. 

 

Έλαο πεξπαηάεη/ Έλαο αθίλεηνο:(επαλάιεςε δξαζηεξηόηεηαο) Άζθεζε 

ζπγθέληξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο φξαζεο.  Με ηε 

ζπλνδεία κνπζηθήο ηα παηδηά κέλνπλ αθίλεηα θαη κφλνο έλαο καζεηήο επηηξέπεηαη λα 

θηλείηαη ζηνλ ρψξν. Μφιηο ν αθίλεηνο καζεηήο πάξεη ηελ απφθαζε λα θηλεζεί, 

θάπνηνο άιινο πξέπεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα κείλεη αθίλεηνο. ηαλ φινη νη 

καζεηέο βηψζνπλ ην αίζζεκα ηνπ λα θηλνχληαη κφλνη ηνπο αλάκεζα ζηνπο αθίλεηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ην παηρλίδη αληηζηξέθεηαη. Σψξα φινη νη καζεηέο πεξπαηνχλ ζηνλ 

ρψξν θαη έλαο καζεηήο κέλεη αθίλεηνο. Αλ θαη κνηάδεη αηνκηθή απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη βαζηά ζπιινγηθή. 

 

Παληνκίκα κε ρξήζε αληηθεηκέλνπ - Ο καγηθόο καξθαδόξνο: ρεκαηίδεηαη 

θχθινο θαη ζηε κέζε ηνπνζεηείηαη έλαο καξθαδφξνο. Ξεθηλάεη θάπνηνο θαη κε ηε 

κέζνδν ηεο παληνκίκαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ καξθαδφξν ζαλ έλα νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν εθηφο απφ ηε ξεαιηζηηθή ηνπ ιεηηνπξγία –απηή ηνπ καξθαδφξνπ. Ο 

επφκελνο καζεηήο κφιηο θαηαιάβεη πνην αληηθείκελν αληηπξνζσπεχεη ν καξθαδφξνο, 

ζεθψλεηαη, ηνλ παίξλεη, ζπλερίδεη ηελ παληνκίκα ηνπ ζπκκαζεηή ηνπ θαη 

κεηακνξθψλεη ηνλ καξθαδφξν ζε θάηη άιιν θαη εηζάγνληαο έλα λέν ζθεληθφ. 
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Απηνζρεδηαζκόο (Μάγνο-πξηγθίπηζζα): Απφ ηελ πξνεγνχκελε ζεαηξηθή 

παξέκβαζε, ηα παηδηά είραλ απνθαζίζεη λα εξγαζηνχκε πάιη πάλσ ζηελ ηζηνξία ηνπ 

κάγνπ θαη ηεο πξηγθίπηζζαο. Γεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα θαη δίλεηαη ζην θαζέλα κηα 

δηαθνξεηηθή εθδνρή γηα ην πψο ζα ιήμεη ε δηακάρε κάγνπ πξηγθίπηζζαο (επεηδή ηα 

αγφξηα ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ ηα θνξίηζηα, δεκηνπξγνχληαη 2 ηξηάδεο κε δπν αγφξηα θη 

έλα θνξίηζη –απηέο νη νκάδεο έρνπλ δχν κάγνπο –θαη 4 δεπγάξηα). Γίλεηαη έλαο 

καξθαδφξνο ζην θάζε παηδί γηα λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη φπσο ζέιεη ζηνλ ξφιν ηνπ –

ζαλ πξηγθίπηζζα/κάγνο. Σν θάζε δεπγάξη/ηξηάδα δηαιέγεη έλαλ ρψξν ζηελ αίζνπζα θαη 

ηνπο δίλεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο γηα λα πξνεηνηκάζνπλ νη νκάδεο ηνλ δηάινγν-

απηνζρεδηαζκφ ηνπο. Έπεηηα ην θάζε δεπγάξη παξνπζηάδεη απηφ πνπ εηνίκαζε 

κπξνζηά ζηελ ππφινηπε νκάδα. 

 

Σπδήηεζε: ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξέθιεο ηνπο ζε θχθιν, γηα λα ζπδεηήζνπκε ηα φζα βίσζαλ νη 

καζεηέο θαη ηα φζα εηπψζεθαλ θαη αθνχζηεθαλ. Μηιάκε γηα ηνλ ξφιν ησλ θνξηηζηψλ 

ζηα παξακχζηα θαη επηιέγεηαη κία απφ ηηο παξνπζηάζεηο ηεο ηζηνξίαο ηνπ κάγνπ κε 

ηελ πξηγθίπηζζα γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ηειηθή παξάζηαζε.  

 

 

3
η
 παπέμβαζη – 18/2/2021 

 

Έλαο πεξπαηάεη/ Έλαο αθίλεηνο:(επαλάιεςε δξαζηεξηόηεηαο) Άζθεζε 

ζπγθέληξσζεο θαη ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο φξαζεο.  Με ηε 

ζπλνδεία κνπζηθήο ηα παηδηά κέλνπλ αθίλεηα θαη κφλνο έλαο καζεηήο επηηξέπεηαη λα 

θηλείηαη ζηνλ ρψξν. Μφιηο ν αθίλεηνο καζεηήο πάξεη ηελ απφθαζε λα θηλεζεί, 

θάπνηνο άιινο πξέπεη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ θαη λα κείλεη αθίλεηνο. ηαλ φινη νη 

καζεηέο βηψζνπλ ην αίζζεκα ηνπ λα θηλνχληαη κφλνη ηνπο αλάκεζα ζηνπο αθίλεηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, ην παηρλίδη αληηζηξέθεηαη. Σψξα φινη νη καζεηέο πεξπαηάλ ζηνλ 

ρψξν θαη έλαο καζεηήο κέλεη αθίλεηνο. Αλ θαη κνηάδεη αηνκηθή απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη βαζηά ζπιινγηθή. 

 

Επαγγέικαηα θαη δξαζηεξηόηεηεο: Με ηπραίν ηξφπν ηα παηδηά ηνπνζεηνχληαη 

ζε δεπγάξηα. Σνπο δίλεηαη έλα ραξηάθη ζην νπνίν πξέπεη, εξρφκελνη ζε ζπλελλφεζε 
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θαη κέζα απφ ζπδήηεζε, λα αλαγξάςνπλ 4 επαγγέικαηα θαη 4 δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πηζηεχνπλ φηη ηα αζθνχλ θπξίσο γπλαίθεο θαη 4 επαγγέικαηα θαη 4 δξαζηεξηφηεηεο ηα 

νπνία πηζηεχνπλ φηη ηα αζθνχλ θπξίσο άλδξεο. 

 

Αληαιιαγή αληηθεηκέλνπ: εθψλεηαη έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη θάζε θνξά θαη 

ηνπο δίλεηαη έλαο καξθαδφξνο· ν καξθαδφξνο πνπ θξαηάεη ην θάζε παηδί ζπκβνιίδεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ην νπνίν ζα απνθαζίζεη ε ππφινηπε νκάδα. Σα δχν 

παηδηά ζεθψλνληαη θαη ηα ππφινηπα παηδηά ιέλε δηάθνξεο ηδέεο ηη αληηθείκελν θξαηάεη 

ν θαζέλαο· ε εκςπρψηξηα απνθαζίδεη πνηα απφ ηηο ηδέεο ησλ παηδηψλ ζα θξαηήζεη. 

Έπεηηα ηνπο δίλεηαη κία ζπλζήθε γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ· ηε ζπλζήθε ηε δηαιέγεη 

πάιη ε νκάδα κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο απηνζρεδηαζκφο μεθηλά θαη ζε θάπνηα ζηηγκή ε 

εκςπρψηξηα ζηακαηάεη ηα παηδηά θαη ηνπο ιέεη φηη ζα πξέπεη λα αληαιιάμνπλ κε 

θπζηθφ ηξφπν ηα αληηθείκελα πνπ θξαηάλ (θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ). 

 

Σπδήηεζε: ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξέθιεο ηνπο ζε θχθιν, γηα λα ζπδεηήζνπκε ηηο ηδέεο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξέκβαζεο. Γηαβάδνληαη ηα 

επαγγέικαηα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γξάθηεθαλ ζην ραξηί θαη ζπδεηάκε θαηά 

πφζν ζα κπνξνχζαλ λα εθηειεζζνχλ απφ ην  αληίζεην θχιν, αλ ζα ηνπο θαηλφηαλ 

πεξίεξγν απηφ θαη αλ γλσξίδνπλ θάπνην θνξίηζη ή αγφξη πνπ λα αζθεί θάπνην απφ ηα 

επαγγέικαηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαηάρζεθαλ ζην αληίζεην θχιν απφ απηφ 

πνπ ην ίδην αλήθεη. πδεηάκε γηα ηηο αληηδξάζεηο θαη ηνπο απηνζρεδηαζκνχο πνπ 

δηαδξακαηίζηεθαλ θαη απνθαζίδνπκε αλ ζα θξαηήζνπκε θάηη γηα ηελ παξάζηαζε. 

 

 

4
η
 παπέμβαζη – 25/2/2021 

 

Πεξπαηάσ-ζηακαηάσ: Άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ζψκαηνο. Με ηε ζπλνδεία 

κνπζηθήο ηα παηδηά πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν. ηαλ ε κνπζηθή ζηακαηάεη, ηα παηδηά 

πξέπεη λα παγψζνπλ ζηε ζέζε ηνπο.  

 

Να αιιάμεη ζέζε όπνηνο...: Άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ζψκαηνο θαη ηαχηηζεο κε 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο. Γεκηνπξγείηαη έλαο θχθινο κε θαξέθιεο ζηηο νπνίεο 
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θάζνληαη ηα παηδηά. Οη θαξέθιεο είλαη θαηά κηα ιηγφηεξεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θη 

ε εκςπρψηξηα, πνπ πεξηζζεχεη, κέλεη φξζηα ζηε κέζε ηνπ θχθινπ. Ξεθηλάεη ιέγνληαο 

κηα αιήζεηα πνπ ηζρχεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο. Αλ απηή ε αιήζεηα ηζρχεη θαη γηα θάπνην 

άιιν απφ ηα παηδηά, ηφηε πξέπεη λα ζεθσζνχλ φξζηα θαη λα αλαδεηήζνπλ θάπνηα άιιε 

ζέζε γηα λα θάηζνπλ. ηνλ ρξφλν απηφ πνπ γίλεηαη ε αιιαγή ζέζεσλ, κπνξεί θαη ε 

εκςπρψηξηα λα δηεθδηθήζεη θάπνηα απφ ηηο ζέζεηο πνπ αδεηάδνπλ. Έηζη, βξίζθεηαη 

θάπνηνο άιινο –πνπ δελ πξφιαβε λα θάηζεη –ζηε κέζε ηνπ θχθινπ θαη πξέπεη ν ίδηνο 

λα εθθξάζεη κία αιήζεηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. 

 

Ναη, αιιά…: Γεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο πάλσ ζε έλα δήηεκα. Πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν εθθέξνληαο 

κηα πξφηαζε θάζε θνξά πνπ μεθηλάεη κε ην Ναη, αιιά...!Σν έλα απφ ηα δχν παηδηά ηνπ 

δεπγαξηνχ εθθξάδεη κία επηζπκία ηνπ θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ δηαθσλεί. ηελ 

πξνθεηκέλε, αλ είλαη αγφξη απηφ πνπ εθθξάδεη ηελ επηζπκία ηνπ ζα μεθηλάεη κε ηε 

θξάζε «ζέισ λα μεθηλήζσ κπαιέην», ελψ αλ είλαη θνξίηζη κε ηε θξάζε «ζέισ λα γίλσ 

θαπεηάληζζα». Ζ ζπδήηεζε εθηπιίζζεηαη θάπσο έηζη: 

- Θέισ λα μεθηλήζσ κπαιέην 

- Ναη, αιιά ην κπαιέην είλαη γηα ηα θνξίηζηα. 

- Ναη, αιιά εγψ απηφ ζέισ λα θάλσ. 

- Ναη, αιιά… 

Σπδήηεζε: Κάλνπκε αλαζηνραζκφ ηεο ζπλάληεζεο. ρνιηάδνπκε ηη 

παξαηεξήζακε ζην παηρλίδη  Να αιιάμεη ζέζε όπνηνο… θαη αλ ηειηθά ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, επηζπκίεο θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ δχν θχισλ. 

Δζηηάδνπκε ζηηο νκνηφηεηεο. πδεηάκε γηα ηε δξαζηεξηφηεηα Ναη αιιά… θαη 

ζρνιηάδνπκε πνηεο ζπδεηήζεηο θαη πνηεο ηδέεο πνπ εθθξάζηεθαλ καο άξεζαλ θαη γηαηί.  

 

 

5
η
 παπέμβαζη – 4/3/2021 

 

Πεξπαηάσ-ζηακαηάσ κε αιιαγή ηαρύηεηαο (1,2,3,): Άζθεζε ελεξγνπνίεζεο 

ζψκαηνο. Σα παηδηά θαη ε εκςπρψηξηα καδί πεξπαηάλ ζηνλ ρψξν κε δηαθνξεηηθή 

ηαρχηεηα θάζε θνξά. Κάζε ιίγν, ε εκςπρψηξηα θσλάδεη έλαλ αξηζκφ απφ ην έλα έσο 
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ην ηξία. Σν θάζε λνχκεξν ζπκβνιίδεη ηνλ ξπζκφ βαδίζκαηνο: 1= πεξπαηάκε αξγά, 2= 

πεξπαηάκε ζε θαλνληθή ηαρχηεηα, 3= πεξπαηάκε γξήγνξα (ρσξίο λα ηξέρνπκε). 

 

Σην κέιινλ…: Γφζεθαλ ζηα παηδηά δχν ραξηηά γηα λα γξάςνπλ δχν 

δηαθνξεηηθέο ηζηνξίεο. Σν έλα ραξηί μεθηλνχζε κε ηε θξάζε Σην κέιινλ ηα 

θνξίηζηα… θαη ην άιιν κε ηε θξάζε Σην κέιινλ ηα αγόξηα… Σα παηδηά πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ ηελ ηζηνξία κε φπνην ηξφπν επηζπκνχλ. Έπεηηα, ηα ραξηηά πνπ αθνξνχλ ηα 

θνξίηζηα ηα αθνπκπάκε ζην πάησκα θαη ηξία παηδηά αλεβαίλνπλ παίξλνπλ ηπραία έλα 

ραξηί θαη αξρίδνπλ λα δηαβάδνπλ ηελ ηζηνξία. Οη ηζηνξίεο ησλ ηξηψλ παηδηψλ πνπ 

δηαβάδνπλ κπνξνχλ λα κπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα παξεκβάιιεηαη ε κία ηζηνξία 

ζηελ άιιε· ηα παηδηά κπνξνχλ λα δηαιέγνπλ λα δηαβάδνπλ φπνην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο 

ζέινπλ. Ζ ίδηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηηο ηζηνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα αγφξηα. 

Καη ηέινο, επαλαιήθζεθε ε δηαδηθαζία κε φιεο ηηο ηζηνξίεο –πεξί αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ –λα βξίζθνληαη ην πάησκα. 

 

Σπδήηεζε: Αλαζηνραζκφο ησλ παξεκβάζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ. Οη καζεηέο 

εθθξάδνπλ ηε γλψκε θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηα φζα βίσζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

 

6
η
 παπέμβαζη – 11/3/2021 

 

Ελώλσ κέιε ηνπ ζώκαηνο: Άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο. Σα παηδηά 

πεξπαηάλ ζηνλ ρψξν θαη ε εκςπρψηξηα αλά ζηηγκέο ηα θαιεί λα ζπλεξγαζηνχλ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ελψλνληαο κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο γηα δεκηνπξγήζνπλ ην 

ζχλνιν πνπ δεηάεη ε εκςπρψηξηα. Γηα παξάδεηγκα, ε εκςπρψηξηα κπνξεί λα πεη: 

«ελώζηε 8 αγθώλεο», «ελώζηε πέληε γόλαηα» θ.ν.θ. Σα παηδηά πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηε ζηηγκή κηθξέο νκάδεο, ππαθνχνληαο ζηελ εληνιή ηεο 

εκςπρψηξηαο. Σν παηρλίδη είλαη γξήγνξν· κφιηο φινη έρνπλ επηηχρεη ηνλ ζηφρν, νη 

νκάδεο δηαιχνληαη θαη ηα παηδηά ζπλερίδνπλ πεξπαηάλ πεξηκέλνληαο λα αθνχζνπλ ηελ 

επφκελε εληνιή πνπ ζα δψζεη ε εκςπρψηξηα. 
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Πξνβνιή βίληεν: Πξνβνιή απνζπάζκαηνο ηεο ηαηλίαο BillyElliot (2000)· 

πξφθεηηαη γηα έλα αγφξη πνπ αγαπάεη ην κπαιέην θαη ηνπ αξέζεη λα ρνξεχεη αιιά ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ηνπ ην απαγνξεχεη γηαηί ην κπαιέην ζεσξείηαη 

θνξηηζίζηηθε δξαζηεξηφηεηα .Έπεηηα, πξνβάιιεηαη ην βίληεν «Μπνξείο λα θαηαθέξεηο 

ηα πάληα, αξθεί λα ην πηζηέςεηο», ην νπνίν πξφθεηηαη γηα έλα βίληεν πνπ έθηηαμε ην 

Γεκνηηθφ ρνιείν Αγ. Γεκεηξίνπ Αξγνιίδαο, κε αθνξκή ηε εκέξα ηεο γπλαίθαο θαη 

πξαγκαηεχεηαη ηνλ ζεμηζκφ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ππέζηε ε γπλαίθα, αιιά θαη 

ηελ αιιαγή πνπ είλαη ηθαλή λα επηηχρεη. ρνιηαζκφο ησλ ηαηληψλ θαζψο θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ εξψσλ. 

 

Δηάδξνκνο ζπλείδεζεο: Σα παηδηά ζρεκαηίδνπλ έλαλ δηάδξνκν θηηάρλνληαο δχν 

ζεηξέο, ε κία απέλαληη απφ ηελ άιιε. Έλαλ έλα ηα παηδηά πεξλάλ κέζα απφ ηνλ 

δηάδξνκν, ηνπ νπνίνπ νη ηνίρνη απνηεινχληαη απφ καζεηέο. Σν θάζε αγφξη πνπ πεξλάεη 

κέζα απφ ηνλ δηάδξνκν ζπκβνιίδεη ηνλ Billy Elliot θαη θάζε θνξίηζη ελζαξθψλεη ην 

θνξίηζη απφ ην βίληεν «Μπνξείο λα θαηαθέξεηο ηα πάληα, αξθεί λα ην πηζηέςεηο». Σελ 

ψξα πνπ πεξλάεη ν θάζε καζεηήο θαη ε θάζε καζήηξηα, νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

κεηαηξέπνληαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ, ζηηο θσλέο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θεθάιη ηνπ. Σν 

θάζε παηδία κε κηα θξάζε/πξφηαζε πξνζπαζεί λα εθθξάζεη απηφ πνπ ζθέθηεηαη ν 

πξσηαγσληζηήο θαη πξσηαγσλίζηξηα ησλ βίληεν. 

 

Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο: Με αθνξκή ηελ θαηαπίεζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζηα 

δχν βίληεν, ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα αλαθαιέζνπλ ζηηγκέο πνπ έλησζαλ λα 

πεξηνξίδεηαη ή λα ζηεξείηαη ε ειεπζεξία ηνπο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο ή ζηηγκέο πνπ 

θάπνηνο ηνπ θνξφηδεςε εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο. Οη ηζηνξίεο πνπ ζα αθνπζηνχλ, ζα 

αλαπαξαρζνχλ απφ θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο (φρη απφ απηνχο πνπ ηηο έδεζαλ) 

θαη ζα μαλαδσληαλέςνπλ· απηή ηε θνξά φκσο ε ηζηνξία κπνξεί λα πάξεη άιιε ηξνπή. 

Μεηά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο θάζε ηζηνξίαο, ν καζεηήο πνπ ηελ έδεζε ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ έλα ελαιιαθηηθφ ηέινο, κία ιχζε, κηα 

ιχηξσζε απφ ην αίζζεκα ηνπ αδηέμνδνπ πνπ βίσζε ν καζεηήο/ε καζήηξηα.    

 

 

Σπδήηεζε: Σα παηδηά θαινχληαη λα εθθξάζνπλ κε κία ιέμε ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο γηα ηελ θαζεκία απφ ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο. Γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ 
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ζεκαληηθφηεξσλ ζεκείσλ ηεο παξέκβαζεο κε ηε ζπδήηεζε λα επηθεληξψλεηαη ζηηο 

ειεπζεξίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα ηνπ θάζε θχινπ. 

 

 

 

7
η
 παπέμβαζη – 18/3/2021 (διαδικηςακά) 

 

Άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ζώκαηνο: εηξά θηλεηηθψλ αζθήζεσλ φπνπ ππνηίζεηαη 

φηη αζθείηαη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά-δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ιέσ 

«Πηάλσ ην κήιν» θαη θάλσ ηελ αλάινγε θίλεζε πξνζπαζψληαο λα πηάζσ έλα κήιν 

απφ έλα δέληξν θαη ηα παηδηά αληηγξάθνπλ ηελ θίλεζε ηελ νπνία θάλνπκε φινη καδί 

ζαλ νκάδα· έπεηηα ιέσ «Σπξώρλσ ηνλ ηνίρν» θαη πξνζθαιψ λα παηδηά λα θάλνπλ πσο 

ζπξψρλνπλ ηαπηφρξνλα ην θαζέλα έλαλ ηνίρν. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη 4-5 θηλήζεηο θαη 

επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο, π.ρ. «Πηάλσ ην κήιν», «Σπξώρλσ ηνλ ηνίρν», «καδεύσ ηα 

δίρηπα», «βνπηάσ» θαη πάιη απφ ηελ αξρή, απμάλνληαο ζηαδηαθά ηνλ ξπζκφ. 

 

Ναη, αιιά… Γεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

πάλσ ζε έλα δήηεκα. Πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν εθθέξνληαο κηα 

πξφηαζε θάζε θνξά πνπ μεθηλάεη κε ην Ναη, αιιά...! Σν έλα απφ ηα δχν παηδηά ηνπ 

δεπγαξηνχ εθθξάδεη κία επηζπκία ηνπ θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ δηαθσλεί. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα επαλαιακβάλεηαη (φπσο ζηηο 18/2/21) κε κεγαιχηεξε, φκσο, πνηθηιία 

ζηηο επηζπκίεο-αξρηθέο πξνηάζεηο ησλ θνξηηζηψλ. 

 

Σπδήηεζε: Γίλεηαη αλαζηνραζκφο ηεο ζεκεξηλήο ζπλάληεζεο. 

 

 

8
η
 παπέμβαζη – 1/4/2021 (διαδικηςακά) 

 

Η νκάδα κεηξάεη σο ην 14:Δίλαη κία άζθεζε ζπγθέληξσζεο, ζπιινγηθφηεηαο 

θαη ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο. Σα παηδηά κε θιεηζηέο θάκεξεο (δηα δψζεο ζα είραλ 

θιεηζηά κάηηα) πξέπεη λα κεηξήζνπλ σο ην 14. Σν θάζε παηδί κπνξεί λα κηιήζεη κία 

θνξά –ιέγνληαο έλαλ –αξηζκφ, αλ, φκσο, ηχρεη θαη κηιήζεη ηαπηφρξνλα κε θάπνηνλ 
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άιιν καζεηή, ηφηε ε αξίζκεζε κεδελίδεηαη θαη ην κέηξεκα μεθηλάεη πάιη απφ ηελ 

αξρή! 

 

Ναη, αιιά… Γεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα πνπ ππνζηεξίδνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

πάλσ ζε έλα δήηεκα. Πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν εθθέξνληαο κηα 

πξφηαζε θάζε θνξά πνπ μεθηλάεη κε ην Ναη, αιιά...! Σν έλα απφ ηα δχν παηδηά ηνπ 

δεπγαξηνχ εθθξάδεη κία επηζπκία ηνπ θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ δηαθσλεί. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα επαλαιακβάλεηαη (φπσο ζηηο 18/2/21) κε κεγαιχηεξε, φκσο, πνηθηιία 

ζηηο επηζπκίεο-αξρηθέο πξνηάζεηο ησλ αγνξηψλ. 

 

Σπδήηεζε: Σα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο ζρνιηάδνπλ πάλσ 

ζηελ παξέκβαζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ιέλε ηηο εληππψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

 

9
η
 παπέμβαζη – 8/4/2021 (διαδικηςακά) 

 

Φηηάρλσ ηζηνξία ιέμε-ιέμε: Γεκηνπξγνχληαη δεπγάξηα θαη ζε θάζε δπάδα 

παηδηψλ δίλεηαη κία αξρηθή εκηηειήο πξφηαζε ηελ νπνία πξέπεη λα ζπλερίζνπλ 

ιέγνληαο κία ιέμε ν έλαο θαη κία ιέμε ν άιινο θηηάρλνληαο κηα κηθξή ηζηνξία. Ζ 

παξαγσγή ηεο ηζηνξίαο δελ πξνεηνηκάδεηαη, κε ην πνπ δεκηνπξγείηαη έλα δεπγάξη, ηνπ 

δίλεηαη ε εκηηειήο πξφηαζε (π.ρ. Η Αιεμάλδξα ληύζεθε θαη πήγε ζην γήπεδν γηα λα…, 

Ο Μηράιεο κπήθε ζηελ αίζνπζα ρνξνύ γηα λα…, Η Μαξίλα κπήθε ζηελ αίζνπζα ρνξνύ 

γηα λα…) θαη μεθηλάεη ε ζχλζεζε. 

 

Σπδήηεζε: Σα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο ζρνιηάδνπλ πάλσ 

ζηελ παξέκβαζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ιέλε ηηο εληππψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

 

 

10
η
 παπέμβαζη – 22/4/2021 (διαδικηςακά) 

 

Πξηλ θαη κεηά ηε θσηνγξαθία: Υξεζηκνπνηνχληαη θσηνγξαθίεο θαη ηα παηδηά 

πξέπεη λα αλαπαξαζηήζνπλ κε ηε κέζνδν ηνπ απηνζρεδηαζκνχ (κε ιφγηα) ηη ζπλέβε 



50 

 

πξηλ θαη κεηά ηε ιήςε ηεο θσηνγξαθίαο. Αλάινγα κε ηα άηνκα πνπ πεξηέρεη ε 

θσηνγξαθία επηιέγνληαη θαη ηα αλάινγα άηνκα (αγφξηα ή θνξίηζηα). 

 

Σπδήηεζε: Σα παηδηά κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο εκςπρψηξηαο ζρνιηάδνπλ πάλσ 

ζηελ παξέκβαζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ιέλε ηηο εληππψζεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο. 

 

 

11
η
 παπέμβαζη – 13/5/2021 

 

Σπλνδόο ηπθινύ: Απηφ είλαη έλα παηρλίδη εκπηζηνζχλεο. Σα παηδηά ρσξίδνληαη 

κε ηπραίν ηξφπν απφ ηελ εκςπρψηξηα ζε δεπγάξηα. Ο έλαο καζεηήο θιείλεη ηα κάηηα 

ηνπ θαη ν ζπκπαίθηεο ηνπ ηνλ θαζνδεγεί ζηνλ ρψξν, αγγίδνληαο ηνλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. ηαλ ν ζπλνδφο αθνπκπάεη ηνλ δεμή ψκν ηνπ «ηπθινχ», ηφηε 

απηφο πξέπεη λα ζηξίςεη δεμηά· αληίζηνηρα φηαλ ηνλ αγγίδεη ζηνλ αξηζηεξφ ψκν, πξέπεη 

λα ζηξίςεη αξηζηεξά. ηαλ ν ζπλνδφο ηνπνζεηεί ην ρέξη ηνπ ζηνλ απρέλα ηνπ 

«ηπθινχ» ζπκπαίθηε ηνπ απηφο ζπλερίδεη επζεία, ελψ φηαλ ηνπνζεηεί ην ρέξη ηνπ ζηε 

κέζε ηεο πιάηεο, ν «ηπθιφο» νθείιεη λα ζηακαηήζεη. Δπηζεκαίλεηαη ε κεγάιε επζχλε 

ηνπ ζπλνδνχ ησλ «ηπθιψλ» θαη ην παηρλίδη μεθηλά. Μεηά απφ ιίγα ιεπηά νη ξφινη ηνπ 

θάζε δεπγαξηνχ αληηζηξέθνληαη.  

 

Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο: Με αθνξκή ηελ θαηαπίεζε πνπ βηψλνπλ ηα παηδηά ζηα 

δχν βίληεν πνπ είραλ πξνβιεζεί ζηηο 11.3.2021, ηα παηδηά αλαθάιεζαλ ζηηγκέο πνπ 

έλησζαλ λα πεξηνξίδεηαη ή λα ζηεξείηαη ε ειεπζεξία ηνπο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο ή 

ζηηγκέο πνπ θάπνηνο ηνπ θνξφηδεςε εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο. Οη ηζηνξίεο πνπ 

αθνχζηεθαλ, αλαπαξάρζεθαλ απφ ηα παηδηά (φρη απφ ηα παηδηά πνπ ηηο είραλ βηψζεη) 

ζηηο 11.3.2021. Απηή ηε θνξά, φκσο, νη ηζηνξίεο κπνξεί παίξλνπλ άιιε ηξνπή· ζα 

έρνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο, κία άιιε ιχζε-αληηκεηψπηζε· κηα ιχηξσζε απφ ην 

αίζζεκα ηνπ αδηέμνδνπ πνπ βίσζε ν καζεηήο/ε καζήηξηα. Απηή ε δξαζηεξηφηεηα είρε 

δηαθνπεί ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ θαη ηνπ εθηεηακέλνπ lockdown.    

 

Σην κέιινλ..Οη ηζηνξίεο πνπ είραλ γξάςεη ηα παηδηά, πιεθηξνινγνχληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή απφ ηελ εκςπρψηξηα, ηνπνζεηνχληαη ζθφξπηεο ζην πάησκα θαη γίλεηαη ε 
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αλάγλσζή ηνπο ζηελ ηάμε κε ηνλ ίδην παηρληδηάξηθν ηξφπν πνπ είρε γίλεη ηελ 

πξνεγνχκελε θνξά –ζε νκάδεο 3-4 αηφκσλ πνπ αλακηγλχνπλ ηηο ηζηνξίεο. 

 

Σπδήηεζε: Ζ νκάδα ζπδεηάεη γηα ηελ παξέκβαζε θαη εθθξάδεη ηηο ηδέεο ηεο γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλερίζηεθε θαη γη απηήλ πνπ επαλαιήθζεθε.  

 

 

12
η
 παπέμβαζη – 20/5/2021 

 

Έλαο όξζηνο, έλαο θαζηζηόο, έλαο μαπισκέλνο: Πξφθεηηαη γηα έλα παηρλίδη 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο πνπ θαιιηεξγεί παξάιιεια ηελ νκαδηθφηεηα θαη ηε 

ζπγθέληξσζε. Γεκηνπξγείηαη έλα εκηθχθιην θαη ηνπνζεηείηαη απέλαληί ηνπ κία 

θαξέθια. εθψλνληαη θάζε θνξά 3 καζεηέο απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο κέλεη φξζηνο, ν 

έλαο θάζεηαη ζηελ θαξέθια θαη ν άιινο μαπιψλεη θάησ. Ο θαζέλαο απφ ηνπο καζεηέο 

κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη (π.ρ. ν φξζηνο λα μαπιψζεη) 

αιιά ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνηνλ απφ ηνπο άιινπο ηξεηο (ν μαπισκέλνο 

ή ν θαζηζηφο λα ζεθσζεί θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξζην πνπ μάπισζε), ψζηε ε 

νκάδα λα δηαηεξεί πάληα ηελ ηζνξξνπία θαη ην κνηίβν έλαο όξζηνο-έλαο θαζηζηόο-έλαο 

μαπισκέλνο. 

 

Σπκθσλώ-δε ζπκθσλώ: ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ debate. 

ε έλαλ ηνίρν ηνπνζεηείηαη έλα ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΤΜΦΩΝΩ» 

θαη ζηνλ απέλαληη ηνίρν ηνπνζεηείηαη έλα ραξηί ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ιέμε «ΓΔΝ 

ΤΜΦΩΝΩ». Ζ εκςπρψηξηα ιέεη κία πξφηαζε –ε νπνία ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

πεξηέρεη έλα ζηεξεφηππν ή πάεη θφληξα ζε θάπνην ζηεξεφηππν –θαη ηα παηδηά πξέπεη 

λα πιεζηάζνπλ ηνλ ηνίρν ηνπ ΤΜΦΩΝΩ ή ηνλ ηνίρν ηνπ ΓΔΝ ΤΜΦΩΝΩ αλάινγα 

κε ην πψο αηζζάλνληαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Έηζη, ζρεκαηίδνληαη δχν 

νκάδεο θαη θάζε νκάδα πξνζπαζεί λα πείζεη κε επηρεηξήκαηα ηα παηδηά ηεο άιιεο 

νκάδαο. Σα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα λα αιιάμνπλ ζέζε αλ πεηζηνχλ απφ ηα 

επηρεηξήκαηα ηεο «αληίπαιεο» νκάδαο. 

 

Σπλέληεπμε κε εθπιήμεηο: ε πξψηε θάζε θφβνληαη ραξηάθηα θαη δίλνληαη 2 

ραξηάθηα ζε θάζε παηδί. Σα παηδηά ζπκπιεξψλνπλ ηα ραξηάθηα κε θάπνηεο θξάζεηο  
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θαη ηα δηπιψλνπλ κε ηξφπν πνπ λα κε θαίλεηαη ηη έρνπλ γξάςεη. Έπεηηα, φια ηα 

απνθφκκαηα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα κπνι ή θαπέιν. Μεηά, ε νκάδα ζρεκαηίδεη έλα 

εκηθχθιην ζηξακκέλν πξνο δχν θαξέθιεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ε κία απέλαληη απφ ηελ 

άιιε. Κάζε θνξά, ζεθψλνληαη δχν παηδηά θαη πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπλέληεπμε γηα 

δνπιεηά ζε έλα γξαθείν ή κία ζπλέληεπμε ελφο δηάζεκνπ πξνζψπνπ ζην ξαδηφθσλν. 

Με ηε κέζνδν ηεο ζύειιαο ηδεώλ απνθαζίδεηαη ηη ζα αθνξά ε ζπλέληεπμε απηή θαη 

πνηα ζα είλαη ε ηδηφηεηα ηνπ αηφκνπ πνπ δίλεη ζπλέληεπμε. Ο απηνζρεδηαζκφο ηεο 

ζπλέληεπμεο αξρίδεη θαη θάπνηα ζηηγκή ε εκςπρψηξηα ιέεη ζηνπ θαη έλα απφ ηα παηδηά 

πνπ αιιειεπηδξνχλ ηξαβάεη έλα ραξηάθη ην νπνίν πξέπεη λα εληάμεη ζηε ξνή ηεο 

ζπδήηεζεο-ζπλέληεπμεο.  

 

Σπδήηεζε: ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ηα φζα 

ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Σα παηδηά παξαθηλνχληαη λα πνπλ ηη 

ηνπο έθαλε κεγαιχηεξε εληχπσζε, ηη ηνπο άξεζε θαη πσο έλησζαλ. 

 

 

13
η
 παπέμβαζη – 27/5/2021 

 

Οπξέο: Δίλαη έλα παηρλίδη ελεξγνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο. Έλα ξνιφ ραξηί πγείαο 

θφβεηαη ζε θνκκάηηα ηνπ κηζνχ κέηξνπ θαη ηνπνζεηείηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

παληεινληνχ ησλ παηδηψλ. ηφρνο θάζε παηδηνχ είλαη λα πξνζηαηεχζεη θαη λα κε ράζεη 

ηελ νπξά ηνπ, πξνζπαζψληαο ηαπηφρξνλα λα αξπάμεη ηηο νπξέο ησλ ππνινίπσλ. 

  

Παξ’ ην αιιηώο: Πξφθεηηαη γηα κία άζθεζε απηνζρεδηαζκνχ. Εεηάσ απφ δχν ή 

ηξία άηνκα θάζε θνξά λα ζεθσζνχλ. Μφιηο ζεθσζνχλ, γίλεηαη έλαο θαηαηγηζκφο 

ηδεψλ απφ ηελ ππφινηπε νκάδα θαη ε εκςπρψηξηα επηιέγεη απφ ηηο ηδέεο ηε ζπλζήθε 

ζηελ νπνία ζα δξάζνπλ ηα παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ θαη ηνπ 

δηαιφγνπ, ε εκςπρψηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηακαηάεη φπνηνλ κηιάεη ιέγνληαο ηε 

θξάζε  «Παξ’ ην αιιηψο»· ηφηε ν καζεηήο ζα πξέπεη λα αιιάμεη απηφ πνπ είπε θαη λα 

πεη θάηη άιιν. Ζ εκςπρψηξηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα μαλαπεί ηε θξάζε φζεο θνξέο 

ζέιεη, αλαπξνζαξκφδνληαο έηζη ηνλ δηάινγν ησλ παηδηψλ θαη πξνζπαζψληαο λα 

δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα επειημίαο.  
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Τα αγάικαηα δσληαλεύνπλ:  Οη καζεηέο ζε ηξηάδεο δεκηνπξγνχλ αγάικαηα· ν 

έλαο είλαη ν γιχπηεο θαη νη άιινη δχν είλαη ηα αγάικαηα. Ο γιχπηεο δεκηνπξγεί κηα 

ζρέζε κε ηα δχν αγάικαηα θαη φηαλ ηειεηψζεη κε ηελ «θαηαζθεπή» ηνπο, ιέεη κία 

θξάζε ζην αθηί ηνπ θαζελφο. Έπεηηα, νη γιχπηεο κε ηε ζπλνδεία ηεο εκςπρψηξηαο  

ηξηγπξλάλ ζην «κνπζείν» βιέπνληαο ηα αγάικαηα θαη πξνζπαζνχλ λα καληέςνπλ ηη 

αλαπαξηζηά ην θάζε δεχγνο αγαικάησλ. Έπεηηα, κεηά ηηο εηθαζίεο θαη ηηο ηζηνξίεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη, ε εκςπρψηξηα αγγίδεη ηνλ ψκν ηνπ θάζε αγάικαηνο θαη ηφηε ην 

άγαικα ιέεη ηε θξάζε πνπ ηνπ ςηζχξηζε ν δεκηνπξγφο ηνπ. 

Σπδήηεζε: ην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ηα φζα 

ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Γίλεηαη γεληθφο αλαζηνραζκφο ησλ 

παξεκβάζεσλ. Σν θάζε παηδί αλαθαιεί θαη κνηξάδεηαη κε ηελ νκάδα ηηο ζηηγκέο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπ άξεζαλ πεξηζζφηεξν αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπ. 
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3 ΜΕΔΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

3.1 Αναγκαιότητα και ςκοπόσ τησ ϋρευνασ 

 

αλ εθπαηδεπηηθφο έξρνκαη αληηκέησπε  κε ηηο έκθπιεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο 

ησλ παηδηψλ. Κάζε κέξα, ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ηα ζηεξεφηππα θχινπ θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο. Σα παηδηά, έρνληαο κεγαιψζεη κε πξφηππα ηα επηθξαηνχληα έκθπια 

ζηεξεφηππα, ηα αλαπαξάγνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ απηά.  Αλ θαη νη 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη ε θνηλσλία έρεη πξννδεχζεη, ηα 

ζηεξεφηππα είλαη βαζηά ξηδσκέλα ζηηο αληηιήςεηο ηεο λέαο γεληάο θαη ζπλερίδνπλ λα 

ηαιαλίδνπλ ηε ζεκεξηλή θνηλσλία, θαη ηδηαίηεξα κηθξέο θαη απνκαθξπζκέλεο 

θνηλσλίεο, φπσο απηή ηεο Λέξνπ.  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη νη καζεηέο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ θαηαπίεζε πνπ 

πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. Δληνπίδνληαο ηνλ πεξηνξηζκφ πνπ ηνπο επηβάιιεη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο 

κε αθνξκή ην θχιν ηνπο, ζα ηνπο δνζεί ε επθαηξία λα δξάζνπλ θαη λα αληηδξάζνπλ 

ζην πιαίζην ησλ παξεκβάζεσλ.  

Αλ θαη ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηκνλή ησλ ζηεξενηχπσλ 

θχινπ θαηά κήθνπο φισλ ησλ ειηθηαθψλ βαζκίδσλ, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη επαξθήο 

βηβιηνγξαθία γηα ην θαηά πφζν απηά ηα ζηεξεφηππα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ή λα 

πεξηνξηζηνχλ. Έηζη, θξίζεθε αλαγθαίν λα δηεμαρζνχλ παξεκβάζεηο πνπ λα 

δηεξεπλήζνπλ θαηά πφζν νη αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ πάλσ ζηα ζηεξεφηππα θχινπ 

κπνξνχλ λα κεηαβιεζνχλ.  

 

3.2 Ερευνητικό υπόθεςη - ερευνητικϊ ερωτόματα 

 

Αθεηεξία ηεο έξεπλαο απνηειεί ε εμήο ππφζεζε:  Τν ζέαηξν ηεο επηλόεζεο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγή ζηα ζηεξενηύπσλ θύινπ ζηα παηδηά ηεο Δ’ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Απφ ηελ αξρηθή απηή ππφζεζε πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1)  Δάλ θαη θαηά πφζν νη καζεηέο κέζεο ζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο έκθπινπο ξφινπο. 
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2)  Δάλ θαη θαηά πφζν ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο εξεπλεηηθέο 

ππνζέζεηο. Τπνζέησ πσο ηα παηδηά κέζεο ζρνιηθήο ειηθίαο εκθαλίδνπλ ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, θαη, παξάιιεια, ππνζέησ πσο ην 

ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ειάηησζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ.   

 

3.3 Ερευνητικόσ πληθυςμόσ 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2021 ζηελ 

Γ’ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ζην λεζί ηεο Λέξνπ. Ζ Γ’ ηάμε 

ηνπ ζρνιείνπ ρσξηδφηαλ ζε δχν ηκήκαηα· ην έλα επηιέρζεθε σο ε πεηξακαηηθή νκάδα 

–κε 14 καζεηέο/καζήηξηεο –ζηελ νπνία ζα εθαξκφδνληαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ 

επηλνεηηθνχ ζεάηξνπ, θαη ην άιιν ηκήκα επηιέρζεθε ζαλ νκάδα ειέγρνπ –κε 16 

καζεηέο/καζήηξηεο. Οη παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε Πέκπηε θαηά ηηο δχν 

ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (ηελ ψξα ηεο Θεαηξηθήο Αγσγήο 

θαη ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο) θαη είραλ ζπλνιηθή δηάξθεηα 80 ιεπηά. Αμίδεη, σζηφζν, λα 

ζεκεησζεί φηη εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηα καζήκαηα δηαθφπεθαλ γηα ελάκηζε κήλα θη 

έηζη νξηζκέλεο παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδηθηπαθά θαη είραλ κηθξφηεξε 

δηάξθεηα. Γεδνκέλνπ φηη ε ζρνιηθή δηαδηθηπαθή ψξα δηαξθνχζε 30 ιεπηά, έηζη θαη νη 

παξεκβάζεηο δηαξθνχζαλ 60 ιεπηά (δχν δηδαθηηθέο ψξεο). 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηάμεο, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο 

δηαζέζηκνπ/βνιηθνχ δείγκαηνο (Κπξηαδή, 2011: 116). Σν ζρνιείν ζην νπνίν δηεμήρζε 

ε έξεπλα, πξφθεηηαη γηα ζρνιείν ζην νπνίν εξγαδφηαλ ε εξεπλήηξηα. Ζ Γ΄ ηάμε 

δεκνηηθνχ επηιέρζεθε κε γλψκνλα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ. Ζ Γ΄ ηάμε δεκνηηθνχ 

επηιέρζεθε σο ε κεγαιχηεξε ηάμε πνπ είρε ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζεαηξηθή αγσγή 

θαη επέιηθηε δψλε. Παξάιιεια, φκσο, ζηελ ειηθία ησλ 10 ρξφλσλ (Γ' ηάμε 

δεκνηηθνχ) ηα παηδηά έρνπλ ζρεδφλ αλαπηχμεη έρνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ 

έρνπλ αλαπηπγκέλν θαη νη ελήιηθεο (Ruble, &Martin, 1998). Φάλεθε, ινηπφλ, 

ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν έρνπλ φλησο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ηα παηδηά 

απηήο ηεο ειηθίαο θαη αλ πξνιαβαίλνπλ απηά ηα ζηεξεφηππα λα αλαηξαπνχλ κέζα απφ 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο. 
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Γπάθημα1 

 

3.4 Η ερευνητικό μϋθοδοσ 

 

ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2021, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, ηα ζρνιεία 

έθιεηζαλ γηα ελάκηζε κήλα θαη εθαξκφζηεθε ε ηειεθπαίδεπζε. Οη παξεκβάζεηο 

ζπλερίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο ηειεθπαίδεπζεο. πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13 

ζπλαληήζεηο-παξεκβάζεηο: 9 δηα δψζεο θαη 4 εμ απνζηάζεσο, κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Webex, ην νπνίν ρξεζηκνπνηνχζε γεληθψο ε δεκφζηα εθπαίδεπζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεθπαίδεπζεο. 

Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο επηιέρζεθε σο ην θαηεμνρήλ είδνο ζεάηξνπ γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο, δεδνκέλεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ θνηλσληθά δεηήκαηα. πσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα, ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο είλαη έλα είδνο ζεάηξνπ πνπ επηδεηά ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ηελ 
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ηζφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή αιιαγή· ζέζεηο επηβεβαηψλνληαη θαη κέζα απφ ηνλ 

ζπιινγηθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ ζεαηξηθψλ παξεκβάζεσλ δηελεξγήζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα θαη, παξάιιεια, κνηξάζηεθε εξσηεκαηνιφγην θαη ζηηο δχν 

νκάδεο. Με ηε ιήμε ησλ παξεκβάζεσλ, αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία, γηα λα 

θαηαγξαθεί ε πηζαλφηεηα αιιαγήο νπηηθήο πάλσ ζηα ζηεξεφηππα θχινπ γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε δηεθπεξαίσζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ δεηήζεθε ε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνλέσλ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. πλνιηθά ζπιιέρζεθαλ 30 δεδνκέλα 

καζεηψλ πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θαη άιια 30 κεηά ηελ νινθιήξσζε απηψλ· ε 

πεηξακαηηθή νκάδα απνηεινχληαλ απφ 14 καζεηέο θαη καζήηξηεο, ελψ ε νκάδα 

ειέγρνπ απφ 16. Δπίζεο, ε εξεπλήηξηα θξαηνχζε εκεξνιφγην· κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαζεκηάο απφ ηηο παξεκβάζεηο θαηέγξαθε ζε απηφ ηελ πνξεία ησλ παξεκβάζεσλ θαη 

ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ. 

 

 

3.4.1 Ποςοτικϊ μϋςα ςυλλογόσ δεδομϋνων 
 

Γηα ηελ πνζνηηθή ζπιινγή δεδνκέλσλ έγηλε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ. Σν 

εξσηεκαηνιφγην αληιήζεθε απφ ηε κεηαπηπρηαθή έξεπλα ηεο Σζηαπιέ (2018) ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο είρε αληιήζεη έλα κέξνο ησλ εξσηήζεσλ ηεο απφ ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ησλ Καξακπάζε, Μάλεζε θαη Φιίγθνπ (2007). Ζ Σζηαπιέ ρξεζηκνπνίεζε ην 

εξσηεκαηνιφγην γηα λα ειέγμεη ηα ζηεξεφηππα ζε παηδηά ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα θαηέιεμε ζην φηη ηα ζηεξεφηππα ζπλερίδνπλ λα 

πθίζηαληαη, θάηη ην νπνίν είλαη εκθαλέο απφ ηεο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ, ηα νπνία 

εληνπίδνπλ δηαθνξέο ζην ραξαθηήξα, ηηο δπλαηφηεηεο, ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη ηηο 

αζρνιίεο-επαγγέικαηα ησλ δχν θχισλ (Σζηαπιέ, 2018: 79-81). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, ε ζπιινγή ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε ζε 

δχν θάζεηο θαη ζπιιέρζεθα 60 δεδνκέλα ζπλνιηθά. Οη καζεηέο, δειαδή, ηεο θάζε 

νκάδαο –πεηξακαηηθήο θαη ειέγρνπ –ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα δχν θνξέο: 

πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο. Καηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ηεξήζεθε ε αλσλπκία ησλ καζεηψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, ψζηε ηα 
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παηδηά λα αηζζαλζνχλ ειεχζεξα λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο θαη λα κελ 

απνθξχςνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο πηζηεχσ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη ζηαζκηζκέλν, θαζψο έρεη δείθηε αμηνπηζηίαο 

Cronbach’s alpha 0,844, πνπ απνδεηθλχεη φηη ε αμηνπηζηία ηνπο είλαη «θαιή». Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηεινχληαη απφ 26 εξσηήζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε αθνξνχζε 

ην θχιν ησλ καζεηψλ θαη νη επφκελεο ηέζζεξηο ήηαλ εξσηήζεηο κε επηινγή 4 

απαληήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηα δχν θχια (ηα αγφξηα, ηα θνξίηζηα, θαη ηα δχν, 

εμαξηάηαη). Ζ θαζεκία απφ απηέο ηηο ηέζζεξηο εξσηήζεηο κειεηήζεθαλ μερσξηζηά 

θαζψο δελ αθνινπζνχζαλ ην κνηίβν θαη ηελ θιίκαθα ηνπ ππφινηπνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Σν ππφινηπν θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαιχπηνληαλ απφ 21 πξνηάζεηο-δειψζεηο· νη πεξηζζφηεξεο απνηεινχζαλ δειψζεηο 

πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ζπλήζε ζηεξεφηππα θχινπ ηεο θνηλσλίαο, ελψ κεξηθέο απφ 

απηέο ήηαλ δειψζεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζηεξεφηππα απηά. Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ 

πάλσ ζηηο  21 απηέο πξνηάζεηο ήηαλ δνκεκέλεο ζε θιίκαθα κέηξεζεο Likertπέληε 

βαζκίδσλ. Δπνκέλσο, γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο 

έπξεπε λα δηαβάζνπλ ηελ θαζεκία απφ ηηο πξνηάζεηο-δειψζεηο θαη λα ζεκεηψζνπλ αλ 

ζπκθσλνχλ ή δηαθσλνχλ απφιπηα θαη θαηεγνξεκαηηθά κε απηή, εάλ απιά ζπκθσλνχλ 

ή δηαθσλνχλ ή αλ δελ είλαη ζίγνπξνη/εο γηα ην ηη πηζηεχνπλ. 

 

3.4.2 Ποιοτικϊ μϋςα ςυλλογικόσ δεδομϋνων 
 

 

Δθηφο, απφ ην εξσηεκαηνιφγην, ηα δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ θαη κε πνηνηηθά 

κέζα, φπσο πξναλαθέξζεθε. Γηεμάρζεθαλ ζπλεληεχμεηο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζε 

δχν δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο· πξηλ ηηο παξεκβάζεηο θαη κεηά ην πέξαο απηψλ. Ζ 

πεηξακαηηθή νκάδα ρσξίζηεθε ζε δχν ππννκάδεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεληεχμεσλ –

γηα λα αθνπζηνχλ πην μεθάζαξα θαη ήξεκα νη απφςεηο ησλ καζεηψλ. 

Ζ ζπλέληεπμε πεξηειάκβαλε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζπλαθείο κε ηα 

επηθξαηνχληα έκθπια ζηεξεφηππα. ε κνξθή ζπδήηεζεο θαη ζρνιηαζκνχ, νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο θιήζεθαλ λα εθθέξνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε γλψκε ηνπο πάλσ ζε 

δεηήκαηα θαη ηδέεο πνπ αθνξνχλ ηα δχν θχια.  

Δπηπιένλ, ε εξεπλήηξηα, εθηφο απφ εκςπρψηξηα ησλ παξεκβάζεσλ, ήηαλ θαη 

δηαξθήο παξαηεξήηξηα. Ζ θαηαγξαθή ησλ αληηδξάζεσλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ παηδηψλ 
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θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, βνήζεζε αξθεηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλαο. Σν 

εκεξνιφγην έξεπλαο, ην νπνίν ζπκπιεξσλφηαλ κεηά απφ θάζε παξέκβαζε θαη ζην 

νπνίν γηλφηαλ ε θαηαγξαθή ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ καζεηψλ, ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ, επεηδή δηεπθφιπλε ηελ 

εξεπλήηξηα λα επαλεμεηάδεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη λα πξνζαξκφδεη ην πιηθφ 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 
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4 ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

4.1 Ποςοτικϊ ευρόματα 

4.1.1 Αξιολόγηςη ερωτηματολογύων 
 

Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπκπιήξσζαλ αλψλπκα απφ έλα 

εξσηεκαηνιφγην πξηλ θαη έλα κεηά ην πέξαο ησλ παξεκβάζεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξσηήζεηο 2 – 5 είλαη κε-πνζνηηθά θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο ζα 

γίλεη κε δνθηκή x
2
, μερσξηζηά γηα ην θάζε εξψηεκα. 

Γηα ηηο εξσηήζεηο 6 – 26 ρξεζηκνπνηήζεθε θιίκαθα Likert πέληε βαζκίδσλ. Απφ 

απηέο ηηο εξσηήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο απνηεινχλ ζηεξεφηππε δήισζε θαη νη 

απαληήζεηο βαζκνινγνχληαη σο εμήο: 

1= ζπκθσλψ πνιχ 

2= ζπκθσλψ 

3= δελ είκαη ζίγνπξνο/ε 

4= δηαθσλψ 

5= δηαθσλψ πνιχ 

Δλψ νη εξσηήζεηο 22, 23 θαη 26 απνηεινχλ δήισζε αληίζεηε ζηα ππάξρνληα 

ζηεξεφηππα πνπ επηθξαηνχλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ νη απαληήζεηο βαζκνινγνχληαη 

αληίζηξνθα: 

5= ζπκθσλψ πνιχ 

4= ζπκθσλψ 

3= δελ είκαη ζίγνπξνο/ε 

2= δηαθσλψ 

1= δηαθσλψ πνιχ 

Γηα ην θάζε εξσηεκαηνιφγην ππνινγίδνπκε, επίζεο, ηνλ κέζν φξν ησλ score γηα 

ηηο εξσηήζεηο 6-26 θαη ηνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 
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4.1.2 Αξιοπιςτύα κλύμακασ 
 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ 

δείθηε Cronbach’s alpha (πίλαθαο 1). Με ηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο, γηα ηηο 

εξσηήζεηο 6-26, ε ηηκή Cronbach’s alpha πνπ πξνθχπηεη είλαη 0.844, πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα δεδνκέλα καο έρνπλ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη αμηνπηζηία. 

 

 

ReliabilityStatistics 

Cronbach'sAl

pha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized Items N ofItems 

,844 ,836 21 

Πίνακαρ 1 

 

4.1.3 Έλεγχοσ κανονικότητασ 
 

Ο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο γηα θαλνληθή θαηαλνκή έγηλε κε ην θξηηήξην ησλ 

Kolmogorov-Smirnov θαη Shapiro-Wilk (πίλαθαο 2). Δπηιέγεηαη ην θξηηήξην Shapiro-

Wilk επεηδή ν αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφο. 

 

TestsofNormality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

ΑΘΡΗΜΑ 

SCORE Δ6-Δ26 
,107 60 ,086 ,988 60 ,829 

mesosoros ,063 60 ,200
*
 ,989 60 ,881 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. LillieforsSignificanceCorrection 

Πίνακαρ 2 
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Ζ αξρηθή καο ππφζεζε είλαη πσο ηα δεδνκέλα καο αθνινπζνχλ θαλνληθή 

θαηαλνκή. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηνλ κέζν φξν ην p-value είλαη  0,88 ζην θξηηήξην 

Shapiro-Wilk. Αθνχ, ινηπφλ, έρνπκε p-value 88% (>5%), δελ κπνξνχκε λα 

απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή καο ππφζεζε. Δπνκέλσο, ε θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

θαλνληθή, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη νπηηθά θαη απφ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 

(γξαθήκαηα 2-3). 

 

Γπάθημα2 
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Γπάθημα3 

 

 

4.1.4 τατιςτικό ανϊλυςη δεδομϋνων και ςυμπερϊςματα 
 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο είλαη ρξήζηκν θαη ηθαλφ εξγαιείν γηα ηε κεηαβνιή ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ, δηαηππψζεθα δχν ππνζέζεηο: ε κεδεληθή-αξρηθή ππφζεζε θαη ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Καηζήο, ίδεξεο, & Δκβαισηήο, 2010). 

Ζ0: Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δελ απνηειεί κέζν αιιαγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ θχινπ. 

Ζ1   :    Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο απνηειεί κέζν αιιαγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ θχινπ. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, γηα ηηο εξσηήζεηο 2-5 ζα εθηειέζνπκε ηελ 

δνθηκή x
2
γηα θάζε νκάδα μερσξηζηά, ζπγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Φεβξνπαξίνπ κε 

απηά ηνπ Ηνπλίνπ. Γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο x
2
γηα ηηο 

εξσηήζεηο 2,3,4,5 παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 3,4,5,6 αληίζηνηρα. Δλψ γηα ηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο x
2
γηα ηηο εξσηήζεηο 2,3,4,5 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 7,8,9,10 αληίζηνηρα. Ωο επίπεδν ζηαηηζηηθήο 
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ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ην 5%. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (κε εμαίξεζε ηνλ πίλαθα 3) 

ε ηηκή p-valueείλαη >0,05, άξα δελ κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ αξρηθή ππφζεζε, 

πνπ ζεκαίλεη φηη ε δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

AsymptoticSig

nificance (2-

sided) 

 

PearsonChi-Square 3,8

65
a
 

1 ,049 
 

LikelihoodRatio 4,0

38 
1 ,044 

 

Linear-by-

LinearAssociation 

3,7

44 
1 ,053 

 

N ofValidCases 
32    

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,50. 

Πίνακαρ 3 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

Asymptotic

Significance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,8

15
a
 

2 ,404 

LikelihoodRatio 1,8

60 
2 ,394 

Linear-by-

LinearAssociation 

,58

2 
1 ,445 

N ofValidCases 32   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,50. 

Πίνακαρ 4 
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Chi-SquareTests 

 Value df 

Asymptotic

Significance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,7

62
a
 

3 ,623 

LikelihoodRatio 1,8

07 
3 ,614 

Linear-by-

LinearAssociation 

,46

3 
1 ,496 

N ofValidCases 32   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 3,00. 

Πίνακαρ 5 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

Asymptotic

Significance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,2

00
a
 

3 ,753 

LikelihoodRatio 1,5

88 
3 ,662 

Linear-by-

LinearAssociation 

,02

6 
1 ,872 

N ofValidCases 32   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,50. 

Πίνακαρ 6 

 

 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

Asymptotic

Significance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 2,0

00
a
 

2 ,368 
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LikelihoodRatio 2,0

39 
2 ,361 

Linear-by-

LinearAssociation 

1,8

55 
1 ,173 

N ofValidCases 28   

a. 4 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 4,50. 

Πίνακαρ 7 

 

 

Chi-SquareTests 

 
Val

ue df 

Asymptot

icSignificance 

(2-sided) 

PearsonChi-Square ,29

1
a
 

3 ,962 

LikelihoodRatio ,29

2 
3 ,961 

Linear-by-

LinearAssociation 

,02

2 
1 ,882 

N ofValidCases 28   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,00. 

Πίνακαρ 8 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

AsymptoticSig

nificance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 1,4

00
a
 

3 ,706 

LikelihoodRatio 1,4

17 
3 ,702 

Linear-by-

LinearAssociation 

,30

9 
1 ,578 

N ofValidCases 28   
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a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,50. 

Πίνακαρ 9 

 

 

Chi-SquareTests 

 Value df 

AsymptoticSi

gnificance (2-

sided) 

PearsonChi-Square 7,7

05
a
 

3 ,053 

LikelihoodRatio 8,2

96 
3 ,040 

Linear-by-

LinearAssociation 

2,6

98 
1 ,100 

N ofValidCases 28   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,00. 

Πίνακαρ 10 

 

 

 

Γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εξσηήζεηο 6-26, αθνχ πξφθεηηαη γηα 

αμηφπηζηα δεδνκέλα κε θαλνληθή θαηαλνκή, εθηεινχκε ηελ δνθηκή t-test γηα θάζε 

νκάδα μερσξηζηά (πεηξακαηηθή – ειέγρνπ), ζπγθξίλνληαο ηα δεδνκέλα ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ Ηνπλίνπ. Έηζη, ινηπφλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ t-test 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 11 θαη 12, ελψ ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα ζηνπο πίλαθεο 13 θαη 14. 

 

GroupStatistics 

 

ΟΜΑΓΑ N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

Mesosoros ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 
16 2,9256 ,49118 ,12280 

ΟΜΑΓΑ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΙΟΤΝΙΟ 
16 3,0714 ,61180 ,15295 

Πίνακαρ 11 
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IndependentSamplesTest 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

MeanDif

ference 

Std. 

ErrorDiff

erence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

mesos

oros 

Equalvariances

assumed 
1,563 ,221 -,744 30 ,463 -,14583 ,19614 -,54641 ,25475 

Equalvariances

notassumed 
  -,744 28,661 ,463 -,14583 ,19614 -,54720 ,25553 

 

Πίνακαρ 12 

 

GroupStatistics 

 

ΟΜΑΓΑ N 

Me

an 

Std. 

Deviation 

Std. 

ErrorMean 

mesos

oros 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΉ 

ΟΜΑΓΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟ 
14 

2,4

660 
,68529 ,18315 

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΉ 

ΟΜΑΓΑ ΙΟΤΝΙΟ 
14 

3,0

646 
,69299 ,18521 

Πίνακαρ 13 

 

IndependentSamplesTest 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df 

Sig. (2-

tailed) 

MeanDif

ference 

Std. 

ErrorDiff

erence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

mesos

oros 

Equalvariances

assumed 
,012 ,913 -2,298 26 ,030 -,59864 ,26048 

-

1,13405 
-,06322 

Equalvariances

notassumed 
  -2,298 25,997 ,030 -,59864 ,26048 

-

1,13406 
-,06322 

Πίνακαρ 14 
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Καη’ αξράο, παξαηεξψληαο ηηο ηηκέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ κέζν φξν ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ γηα Φεβξνπάξην (2,92) θαη  ηνλ Ηνχλην (3,07), δηαπηζηψλεηαη φηη ε 

δηαθνξά είλαη ειάρηζηε. Απηφ νδεγεί ινγηθά ζηελ ππφζεζε πσο δελ έρεη ππάξμεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα επηβεβαηψζνπκε απηή 

καο ηελ παξαηήξεζε ζα εζηηάζνπκε ζηελ ηηκή p. πσο πξναλαθέξζεθε, σο επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο έρεη νξηζηεί ην 5%. Παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ην p-value είλαη 0,464 (>0,05) πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. Άξα, νη απφςεηο ησλ καζεηψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ 

κεηαβιήζεθαλ νπζηαζηηθά, νχηε επεξεάζηεθαλ απφ άιινπο παξάγνληεο. Απηφ είλαη 

ινγηθφ, θαζψο ζηελ νκάδα απηή δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξεκβάζεηο.   

Απφ ηελ άιιε, παξαηεξψληαο ηε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ γηα 

ηα ζηεξεφηππα πξηλ (Φεβξνπάξηνο) θαη κεηά (Ηνχληνο) ηηο παξεκβάζεηο, ε δηαθνξά 

θαίλεηαη αξθεηή. Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε κέζε ηηκή ησλ απαληήζεσλ ηνλ Φεβξνπάξην 

αληηζηνηρεί ζε 2,46, ελψ ηνλ Ηνχλην κεηαηνπίζηεθε ζην 3,06. Απφ κηα θαηάζηαζε, 

δειαδή, πνπ παξνπζίαδε ηα παηδηά λα απνδέρνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

ζηεξεφηππα (2= ζπκθσλψ), έθηαζαλ κεηά ηηο παξεκβάζεηο ζην ζεκείν λα ηα 

ακθηζβεηνχλ (3= δελ είκαη ζίγνπξνο/ε). Γηα λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιέζηεξν θαη 

αθξηβέζηεξν ζπκπέξαζκα, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή καο ζηελ ηηκή p-value ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο, ε νπνία έγθεηηαη ζην 0,03. Γεδνκέλνπ ηνπ επηπέδνπ ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη νξηζηεί (p= 0,05), θαηαιήγνπκε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά, αθνχ 0,03 < 0,05 θαη, ζπλεπψο, απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ππφζεζε (Ζ0: Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο δελ απνηειεί κέζν αιιαγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ θχινπ). Ζ απφξξηςε ηεο αξρηθήο ππφζεζεο, νδεγεί ζηελ επηβεβαίσζε 

ηεο ελαιιαθηηθήο ππφζεζεο: Σν ζέαηξν ηεο επηλφεζεο απνηειεί κέζν αιιαγήο ησλ 

ζηεξενηχπσλ θχινπ.  

πγθξίλνληαο ηελ νκάδα ειέγρνπ θαη ηελ πεηξακαηηθή νκάδα παξαηεξνχκε πσο 

ην ηειηθφ ηνπο απνηέιεζκα, νη ηειηθνί ηνπο κέζνη φξνη είλαη νπζηαζηηθά ίζνη, 3,07 θαη 

3,06 αληηζηνίρσο. Ζ δηαθνξά φκσο έγθεηηαη ζηε ζχγθξηζε κε ηηο αξρηθέο αληηιήςεηο 

ησλ δχν νκάδσλ. Ζ νκάδα ειέγρνπ θάλεθε πσο ήηαλ εμαξρήο πην αλνηρηή ζηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ, ελψ ε πεηξακαηηθή νκάδα είρε πην 

έληνλεο ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο πάλσ ζην ίδην ζέκα. Ωζηφζν, κέζα απφ ηηο 13 

παξεκβάζεηο, νη καζεηέο ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο επαλαδηαπξαγκαηεχζεθαλ ηα 

έκθπια ζηεξεφηππα θαη αχμεζαλ ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ηνπο, νδεγνχκελνη ζε 
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κία πην νπδέηεξε ζηάζε απέλαληη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν 

θχισλ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο νη παξεκβάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα πνπ ζπλνδεχνπλ ηνπο ξφινπο ησλ 

δχν θχισλ. Δπνκέλσο, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο θαίλεηαη πσο ην 

ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαηάιιειν εξγαιείν γηα ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ξφινπ ησλ δχν θχισλ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ.  

 

 

4.2 Ποιοτικϊ ευρόματα 
 

Γηα ηε εχξεζε ησλ πνηνηηθψλ επξεκάησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα δηαζηαπξσζνχλ 

κε ηα πνζνηηθά πνξίζκαηα, αλέηξεμα ζην εκεξνιφγην παξαηήξεζεο θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ ηνλ Ηνχλην ζε ζρέζε κε απηέο 

ηνπ Φεβξνπαξίνπ απνηππψλνπλ κηα ζπλνιηθή αιιαγή ζηάζεο ησλ παηδηψλ αλαθνξηθά 

κε ηνπο ξφινπο ησ δχν θχισλ ζηελ θνηλσλία.  Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη απφ ηελ 

εξεπλήηξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ. 

 

4.2.1 Μεύωςη των ςτερεοτύπων φύλου ςχετικϊ με τισ 

ικανότητεσ και επιθυμύεσ 
 

ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ Ηνπλίνπ ηα παηδηά ήηαλ πεξηζζφηεξν δεθηηθά απέλαληη ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ, έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ πσο απηή (ε δηαθνξεηηθφηεηα) δελ νξίδεηαη απφ ην θχιν ηνπ παηδηνχ. 

Τπνζηήξημαλ πσο ηα θνξίηζηα κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θαη ηα αγφξηα θαη ην 

αληίζηξνθν –αλ θαη ππήξραλ δχν αγφξηα πνπ επέκελαλ ζηελ άπνςε πσο ηα θνξίηζηα 

δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θαη ηα αγφξηα, ρσξίο φκσο λα πξνβάιινπλ επηρεηξήκαηα ή 

λα θέξνπλ παξαδείγκαηα. Απηφο ν ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ην αίζζεκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ θαιιηεξγήζεθαλ κέζα απφ ηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα θαη 

άξρηζαλ λα δηαθαίλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ. Γηα 
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παξάδεηγκα, νη εμίζσζε ησλ ηθαλνηήησλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ έγηλε θαηαλνεηή απφ 

ηα παηδηά ζηε δξαζηεξηφηεηα Να αιιάμεη ζέζε όπνηνο… (25/2/2021)· ζην ηέινο 

απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ζθεθηνχλ αλ ζηα φζα εηπψζεθαλ 

ζεθψλνληαλ κφλν αγφξηα ή κφλν θνξίηζηα ζε θάπνηεο πξνηάζεηο. Οη καζεηέο, αθνχ 

ζπιινγίζηεθαλ ηη ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηάιαβαλ φηη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ αγνξηψλ, ηηο ζπκκεξίδνληαη θαη ηα θνξίηζηα, θαη 

αληηζηξφθσο.   

 

4.2.2 Μεύωςη των ςτερεοτύπων φύλου ςχετικϊ με τα 

χαρακτηριςτικϊ τησ ςυμπεριφορϊσ 
 

ηαδηαθά, παξαηεξήζεθε πσο ηα παηδηά άξρηζαλ λα βιέπνπλ ιηγφηεξεο δηαθνξέο 

ζηε ζπκπεξηθνξά αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Πιένλ, δελ ήηαλ ηφζν έληνλε ε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνζέδηδαλ ζηνλ ραξαθηήξα ησλ δχν θχισλ. Σα παηδηά ηφικεζαλ 

λα εθθξάζνπλ απφςεηο πνπ αληηθαηφπηξηδαλ ζπκπεξηθνξέο αληίζεηεο πξνο ηα 

επηθξαηνχληα ζηεξεφηππα θαη λα ηηο εληάμνπλ ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο.  ηε 

ζπλέληεπμε, ηα παηδηά αλάθεξαλ ζαλ παηρλίδηα πνπ παίδνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο 

δξάθνπο, ηα playmobil θαη ηα βηληενπαηρλίδηα –αλάκεζα, βέβαηα, θαη ζε άιια 

ζηεξεφηππα-παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ ην γπλαηθείν θχιν. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη 

ηνλ Φεβξνπάξην ζηελ ίδηα εξψηεζε είραλ αθνπζηεί κφλν παηρλίδηα-ζηεξεφηππα γηα ηα 

θνξίηζηα, φπσο νη θνχθιεο. Παξάιιεια, ε εηθφλα ελφο αγνξηνχ πνπ παίδεη κε θνχθιεο 

–ζην πιαίζην παηρληδηνχ κε ηηο κηθξφηεξεο αδεξθέο ηνπ –αθνχζηεθε απφ δχν αγφξηα 

ζηελ νκάδα, ρσξίο πιένλ λα ληξέπνληαη λα ην πνπλ. 

ε απηά ηα δεηήκαηα θάλεθε ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο θαη κε αθνξκή ηα βίληεν 

ηνπ Billy Elliot θαη ηνπ θνξηηζηνχ πνπ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηα πάληα, αξθεί λα ην 

ζειήζεη, ηα νπνία πξνβιήζεθαλ ζηελ ηάμε ζηηο 11/3/2021. Αγφξηα θαη θνξίηζηα 

κπήθαλ ζηε ζέζε ησλ εζνπνηψλ θαη θιήζεθαλ λα βηψζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ην πψο 

ληψζνπλ νη πξσηαγσληζηέο ησλ δχν βίληεν. Σα αγφξηα κπαίλνληαο ζηελ ζέζε ηνπ 

αγνξηνχ κέζα απφ ηνλ δηάδξνκν ζπλείδεζεο, θαηαλφεζαλ ζε έλα βαζκφ ην αδηέμνδν 

πνπ αηζζάλεηαη ην αγφξη, επεηδή έρεη απιψο κηα επηζπκία πνπ δελ είλαη θνηλσληθά 

απνδεθηή. Αλ θαη, αξρηθά, ην δήηεκα ελφο αγνξηνχ πνπ ρνξεχεη κπαιέην (θη ζην 

βίληεν θαη ζηελ άζθεζε Ναη, αιιά...) ηνπο θάλεθε ππεξβνιηθφ, ηειηθά νδήγεζε ζηελ 

απνδφκεζε πνιιψλ ζηεξενηχπσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηνλ ξφιν ησλ αγνξηψλ ζηελ 
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θνηλσλία. Παξάιιεια, ηα θνξίηζηα κπήθαλ ζηε ζέζε ηνπ θνξηηζηνχ, ην νπνίν αθνχεη 

απφ φινπο γχξσ ηνπ λα ηνπ ιέλε πσο δελ κπνξεί λα θαηαθέξεη ηίπνηα θαη 

πξνζπάζεζαλ λα βηψζνπλ ηελ πίεζε πνπ αηζζάλνληαη ηα θνξίηζηα απφ ηελ θνηλσλία, ε 

νπνία ηεο ζέιεη ζην ζπίηη λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά θαη λα απηνπξνζδηνξίδνληαη κφλν 

σο κεηέξεο θαη ζχδπγνη. ηελ θαηάξξηςε απηνχ ηνπ ζηεξενηχπνπ ζπλέβαιε ην ηέινο 

ηνπ βίληεν πνπ πεξηέρεη έλα πνιχ ελζαξξπληηθφ κήλπκα γηα ηα θνξίηζηα –ην νπνίν 

ζπδεηήζεθε ζην ζεαηξηθφ εξγαζηήξην –θαζψο θαη ην παηρλίδη Ναη, αιιά…, φπνπ 

δεηήζεθε απφ ηα θνξίηζηα λα εθθξάζνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο αληίζεηεο πξνο ην 

θχιν ηνπο επηζπκίεο. 

Ζ θαηαπνιέκεζε παξφκνησλ ζηεξενηχπσλ θαη έθθξαζεο δηαθνξεηηθψλ πξνο ην 

θχιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπεξηθνξάο, θάλεθε θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο 

ιέμε-ιέμε. ε κία απφ ηηο ηζηνξίεο, έλα θνξίηζη βξέζεθε ζε κία αίζνπζα ρνξνχ γηα λα 

δείξεη θάπνηνλ, ελψ ζε κε κία άιιε, έλα αγφξη βξέζεθε ζε έλα γήπεδν λα θιαίεη 

επεηδή ρηχπεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηα θνξίηζηα επγεληθά 

θαη ήζπρα θαηέξξεπζε καδί κε ην ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηνπο άλδξεο θαη ηα αγφξηα λα 

κε θιαίλε. 

 

4.2.3 Μεύωςη των ςτερεοτύπων φύλου  ςχετικϊ με τισ 

αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ και τισ επιδόςεισ ςε αυτϋσ 
 

Σνλ Ηνχλην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ηα παηδηά ππνζηήξημαλ πσο νη 

επηδφζεηο ησλ αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ ζηα αζιήκαηα δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν 

ηνπο, αιιά απφ άιια ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε άπνςε είρε ηεζεί ζαλ πξφηαζε ζην 

debateπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο Σπκθσλώ-Δε 

ζπκθσλώ (20/5/2021), φπνπ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα ιάβνπλ ζέζε θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζε πξνηάζεηο φπσο Τα αγόξηα είλαη πην γξήγνξα ζην 

ηξέμηκν από ηα θνξίηζηα, Τα θνξίηζηα είλαη θαιύηεξα ζην βόιετ από ηα αγόξηα. Οη 

καζεηέο ππνζηήξημαλ ηηο απφςεηο ηνπο· κεξηθνί δηαθψλεζαλ κε ηηο παξαπάλσ 

πξνηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, άιινη ζπκθσλήζαλ θαη αξθεηνί 

ζηάζεθαλ ζην θέληξν κε μέξνληαο ηη λα ππνζηεξίμνπλ, παίξλνληαο κηα πην νπδέηεξε 

ζέζε. 

ην πιαίζην απηφ, ηεο άζιεζεο, ηα παηδηά θάλεθαλ ηδηαίηεξα δεθηηθά ζηελ ηδέα 

ελφο θνξηηζηνχ λα παίδεη πνδφζθαηξν. ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ απηή ε 
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πξφηαζε-ηδέα είρε ελνριήζεη θάπνηα αγφξηα· ηνπο είρε θαλεί πεξίεξγε ζαλ εηθφλα (έλα 

θνξίηζη λα παίδεη πνδφζθαηξν). Σν Ηνχλην, φηαλ έγηλε ε ίδηα εξψηεζε ζηελ νκάδα, 

θάλεθε ζε φινπο θπζηνινγηθφ έλα θνξίηζη λα παίδεη πνδφζθαηξν, θέξλνληαο κάιηζηα 

ζαλ παξάδεηγκα κηα ζπκκαζήηξηά ηνπο πνπ ηεο αξέζεη απηφ ην άζιεκα. Ζ ζρεηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε πάλσ ζε απηφ ην ζέκα έγηλε κέζα απφ ην παηρλίδη Ναη, 

αιιά…(28/2/2021 θαη 18/3/2021) θαη κέζα απφ ηηο θσηνγξαθίεο ζην παηρλίδη Πξηλ 

θαη κεηά ηε θσηνγξαθία (22/4/2021). Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζίρηεθε θαη κέζα απφ 

ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ θνξηηζηψλ (11/3/2021 θαη 11/5/2021), ζηα νπνία ηα 

αγφξηα απαγφξεπαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πνδφζθαηξν. Δηδηθά, ηε ηειεπηαία θνξά 

πνπ ζίρηεθε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηα παηδηά έδεημαλ ηδηαίηεξε θαηαλφεζε θαη 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο –ην νπνίν ηα αθνξνχζε άκεζα ηα 

αγφξηα ηεο νκάδαο. Δλ ηέιεη, ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θνξηηζηψλ ζην πνδφζθαηξν 

θαηέιεμε λα ζπκβνιίδεη κηα θπζηνινγηθή εηθφλα θαη επηζπκία. 

 

4.2.4 Ανϊπτυξη ςυνεργαςύασ των δύο φύλων 
 

Μέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο, ηα παηδηά θιήζεθαλ, ζπρλά,  λα εξγαζηνχλ ζε 

δεπγάξηα απνηεινχκελα απφ ηα δχν θχια. Δλψ, αξρηθά, ηα παηδηά εμέθξαδαλ 

παξάπνλα γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην αληίζεην θχιν (φπσο ζπλέβε ζηηο 18/2/2021), 

ζηαδηαθά, άξρηζαλ λα είλαη πην δεθηηθά θαη λα κε ελδηαθέξνληαη γηα ην αλ ζα 

ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνην αγφξη ή κε θάπνην θνξίηζη, αιιά επηθεληξψλνληαλ ζηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ-ζπλεξγάηε –αλ ήηαλ ήζπρν θαη ζπλεξγάζηκν. 

Ζ παξαπάλσ ζηάζε ησλ παηδηψλ, ε νπνία έγηλε αληηιεπηή κέζα απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο, επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ φηαλ 

εξσηήζεθαλ αλ ζα πξνηηκνχζαλ λα θάηζνπλ καδί κε ηνλ λέν καζεηή ή κε ηε λέα 

καζήηξηα πνπ ζα εξρφηαλ ζηελ ηάμε. Δλψ, ηνλ Φεβξνπάξην ηα θνξίηζηα επέιεγαλ λα 

θάηζνπλ κε ην θνξίηζη θαη ηα αγφξηα κε ην αγφξη., ηνλ Ηνχλην, ηα παηδηά έδσζαλ 

απαληήζεηο πνπ δελ εζηίαδαλ ζην θχιν ηνπ καζεηή/καζήηξηαο. Δπέιεμαλ ηνλ 

ζπκκαζεηή κε ην νπνίν ζα κνηξαδφληνπζαλ ην ζξαλίν, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ή κε ηελ επίδνζή ηνπ ζηα καζήκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη εμέθξαζαλ ηελ 

επηζπκία λα θάηζνπλ κε ην πην ήζπρν θαη ήξεκν παηδί, θάπνηνη επέιεμαλ ην παηδί πνπ 

είρε ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηα καζήκαηα, ελψ άιινη είπαλ φηη δελ ηνπο ελδηέθεξε 

θαζφινπ κε ην πνηνλ ζα θάηζνπλ ζην ζξαλίν.  
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4.2.5 υμπϋραςμα ποιοτικών ευρημϊτων 
 

Σα πνηνηηθά επξήκαηα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο 

εξεπλήηξηαο θαη ηελ θαηαγξαθή νξηζκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ζην εξεπλεηηθφ εκεξνιφγην 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο, επηβεβαηψλνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ην πνζνηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο. Σν ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ κέζσ ησλ ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

απνκαθξχλνληαη ηα παηδηά απφ ηα ζηεξεφηππα θχινπ, θαιιηεξγψληαο ηνπο ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη νδεγψληαο ηα ζηελ απφθηεζε θαιχηεξεο αληίιεςεο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ. 

 



5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1 υμπερϊςματα 
 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη θαηά πφζν ην ζέαηξν ηεο 

επηλφεζεο κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα ζηεξεφηππα θχινπ. 

Μέζα απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κέζνδν αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

επηβεβαηψζεθαλ θαη ηα δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Σα παηδηά ειηθίαο 10 εηψλ έρνπλ 

ελζηεξληζηεί ηα ππάξρνληα ζηεξεφηππα θχινπ πνπ ηνπο έρεη επηβάιιεη ε θνηλσλία 

ζηελ νπνία δνπλ, θαη, αθφκε, ε πξαθηηθή ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο δχλαηαη λα 

αιιάμεη ηε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα ζηεξεφηππα απηά. Ζ εθαξκνγή ηεο 

έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο λήζνπ Λέξνπ θαη ζπιιέρζεθε 

δείγκα απφ 30καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 14 απάξηηδαλ ηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη 

νη ππφινηπνη 16 ηελ νκάδα ειέγρνπ. Ζ έξεπλα δηήξθεζε 3 ½ κήλεο θαη πινπνηνχληαλ 

αηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θαη ηεο επέιηθηεο δψλεο, δειαδή έλα 

ζπλερφκελν δηδαθηηθφ δίσξν ηελ εβδνκάδα. Ζ ιήςε ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρνξήγεζε εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο γηα λα δηεξεπλεζεί ε 

δηαθνξά ζηηο απφςεηο πεξί έκθπισλ ζηεξενηχπσλ, ελψ, ε ιήςε ησλ πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ θαη κεηά ηηο παξεκβάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εκεξνινγίνπ ηεο εκςπρψηξηαο-εξεπλήηξηαο. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, αληιήζεθε 

απφ ηελ έξεπλα ηεο Σζηαπιέ (2018), έρεη θαιή ζπλνρή θαη είλαη ζηαζκηζκέλν θαη 

αμηφπηζην, κε δείθηε αμηνπηζηίαο (Cronbach's a= 0,844). Σα απνηειέζκαηα, πνπ 

αληιήζεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζην εξσηεκαηνιφγην, αλαιχζεθαλ απφ 

ην πξφγξακκα SPSS. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ απηψλ δεδνκέλσλ 

επηβεβαηψζεθε ε ππφζεζε ηεο έξεπλαο, δειαδή, φηη ην ζέαηξν ηεο επηλφεζεο κπνξεί 

λα απνηειέζεη κνριφ γηα ηελ αιιαγή ησλ ζηεξενηχπσλ θχινπ. Έγηλε εκθαλέο, πσο ην 

ζέαηξν ηεο επηλφεζεο έρεη ηελ ηθαλφηεηα κέζα απφ ηηο πξαθηηθέο ηνπ λα κεηαβάιιεη 

ηηο απφςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα θχινπ πνπ ηαιαλίδνπλ ηα ίδηα απφ 

λεαξή ειηθία. 
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Σα πνηνηηθά κέζα ζπιινγήο δεδνκέλσλ επηβεβαίσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηψλ ζηηο 

ζπλεληεχμεηο έγηλε εκθαλήο ε αιιαγή ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηηο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο. ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ Ηνπλίνπ, ηα παηδηά έπαςαλ λα αληηδξνχλ ιεθηηθά ή 

κε κνξθαζκνχο ζην άθνπζκα πξνηάζεσλ πνπ ελαληηψλνληαλ ζηα έκθπια ζηεξεφηππα. 

Πιένλ, ην δηαθνξεηηθφ ήηαλ δεθηφ θαη δελ έκνηαδε ηφζν δηαθνξεηηθφ ή απνθξνπζηηθφ. 

Οη καζεηέο θάλεθαλ λα είλαη πην δεθηηθνί ζηελ αιιαγή, ελψ αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ 

πήγαλ θφληξα ζηα ζηεξεφηππα ζηεξίδνληαο κε ηελ άπνςε ηνπο κε ζηεξεφηππεο 

θξάζεηο/εηθφλεο/ηδέεο. Αιιά, θαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ, έγηλε αληηιεπηή ε ζηαδηαθή κεηαβνιή ηεο ζηάζεο ησλ 

παηδηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζην άθνπζκα ηεο θξάζεο «έλα αγφξη ζέιεη λα ρνξέςεη 

κπαιέην» νη αξρηθέο αληηδξάζεηο ήηαλ γέιηα, κνξθαζκνί αεδίαο θαη θξάζεηο 

θνξντδίαο θαη ριεπαζκνχ. Με ην ηέινο ησλ παξεκβάζεσλ, κηα αληίζηνηρε πξφηαζε 

πεξλνχζε ζρεδφλ απαξαηήξεηε ρσξίο ζρνιηαζκνχο θαη κνξθαζκνχο ζην πξφζσπν· 

έθηαζε λα γίλεη θάηη απνδεθηφ.  

Μέζα απφ ηα εβδνκαδηαία απηά εξγαζηήξηα ηνπ ζεάηξνπ νη καζεηέο αλέπηπμαλ 

θη άιιεο δεμηφηεηεο-αξεηέο. Καιιηέξγεζαλ ηε δηαιιαθηηθφηεηα θαη ηελ ελεξγή 

αθξφαζε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ηε θαληαζίαο ηνπο. Ζ αλάπηπμε 

ησλ παξαπάλσ δεμηφηεηεο ήηαλ έληνλα εκθαλείο ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο, κε 

ηελ επηζηξνθή ζηα δηα δψζεο ζεαηξηθά εξγαζηήξηα. Οθείιεη λα ζεκεησζεί φηη νη εμ 

απνζηάζεσο παξεκβάζεηο, αλ θαη είραλ αξθεηέο δπζθνιίεο, θαιιηέξγεζαλ ηελ 

ππνκνλή ησλ παηδηψλ, ηα νπνία δελ κηινχζαλ πιένλ φια καδί, είραλ θιεηζηά ηα 

κηθξφθσλά ηνπο θαη ηα άλνηγαλ κφλν φηαλ εξρφηαλ ε ζεηξά ηνπο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, εθηφο απφ ηελ ππνκνλή ηα παηδηά έδσζαλ έκθαζε ζηελ 

αθξφαζε, άθελαλ ρψξν θαη ρξφλν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα εθθξαζηνχλ, 

κηιψληαο αξγά, θαζαξά θαη ρσξίο λα βηάδνληαη. 

 

5.2 Περιοριςμού ϋρευνασ 
 

Ζ παξαπάλσ έξεπλα έγθεηηαη ζε νξηζκέλνπο πεξηνξηζκνχο. Ξεθηλψληαο απφ ηε 

δεηγκαηνιεςία, ην δείγκα πνπ ζπιιέρζεθε ήηαλ αξθεηά κηθξφ, κε ηελ πεηξακαηηθή 

νκάδα λα απνηειείηαη απφ 14 καζεηέο θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ απφ 16. Ζ 

δεηγκαηνιεςία, επνκέλσο, δελ ήηαλ ηπραία, αθνχ επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηνπ 
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βνιηθνχ/δηαζέζηκνπ δείγκαηνο, θάηη πνπ δελ επηηξέπεη ηε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Γεδνκέλνπ φηη ε 

εξεπλήηξηα εξγαδφηαλ ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ζρνιείν, επέιεμε εθαξκφζεη ην 

πξφγξακκα ησλ ζεαηξνπαηδαγσγηθψλ απηψλ παξεκβάζεσλ ζε κία απφ ηηο ηάμεηο ηνπ 

ζρνιείνπ. Ζ Γ΄ ηάμε δεκνηηθνχ επηιέρζεθε σο ε κεγαιχηεξε ηάμε πνπ είρε ζην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ζεαηξηθή αγσγή θαη επέιηθηε δψλε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ησλ ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ θαηά ηηο ψξεο απηέο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη 

γηα ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, ην δεκφζην ζρνιείν ελφο λεζηνχ αλ θαη 

απνηειείηαη απφ δηάθνξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, θάηη πνπ πξνζδίδεη κηα 

αληηθεηκεληθφηεηα ζην δείγκα, δελ παχεη λα απνηειεί κηα απνκνλσκέλε θνηλσλία κε 

πην παγησκέλεο αληηιήςεηο ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππφινηπν ειιαδηθφ ρψξν. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ έξεπλα απνηέιεζε ε χπαξμε ηεο παλδεκίαο. 

Οη παξεκβάζεηο πξαγκαηνπνηεζήθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, 

ε νπνία δεκηνπξγνχζε πνηθίια πξνβιήκαηα. Καη’ αξράο, νη παξεκβάζεηο καο 

δηαθφπεθαλ ζηα κέζα ηνπ Μαξηίνπ θαη ζπλερίζηεθαλ μαλά δηά δψζεο ηνλ Μάην, κεηά 

ην Πάζρα. ε απηφ ην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, νη παξεκβάζεηο ζπλερίζηεθαλ 

δηαδηθηπαθά, ην νπνίν δεκηνπξγεί απφ κφλν ηνπ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθηπαθψλ παξεκβάζεσλ δελ κπνξνχζαλ εθ ησλ πξαγκάησλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θηλεηηθέο θαη ζπιινγηθέο αζθήζεηο. Σα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα, 

βέβαηα, πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο λέεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ θαη απαιιάρζεθαλ απφ 

ηε ζσκαηηθφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηε ιεθηηθή επηθνηλσλία θαη ζε απηνζρεδηαζκνχο 

πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ιφγν. ηηο δηα δψζεο παξεκβάζεηο, νη καζεηέο θνξνχζαλ 

δηαξθψο κάζθεο, θάηη πνπ δπζρέξαηλε ηε ζεαηξηθή δηαδηθαζία θαη ηδηαίηεξα ηνλ ιφγν 

θαη ηελ αθξφαζε. πρλά νη καζεηέο ρξεηαδφηαλ λα επαλαιάβνπλ ηηο θξάζεηο ηνπο 2-3 

θνξέο, ψζηε λα βεβαησζεί φηη φινη άθνπζαλ απηά πνπ εηπψζεθα. Ζ εκςπρψηξηα 

αλαιάκβαλε ζπρλά ην ξφιν ηεο «ερνχο», επαλαιακβάλνληαο δπλαηά ηηο θξάζεηο ή ηα 

βαζηθά ζεκεία ησλ παηδηψλ πνπ κηινχζαλ, βεβαηψλνληαο, έηζη, πσο ηα ιφγηα ησλ 

νκηινχλησλ αθνχζηεθαλ θαη έγηλαλ αληηιεπηά απφ φιε ηελ νκάδα. Δπηπιένλ, εμαηηίαο 

ηνπ θνξσλντνχ πεξηνξίζηεθαλ νη ζσκαηηθέο αζθήζεηο θαη νη αζθήζεηο εκπηζηνζχλεο 

πνπ πξνυπνζέηνπλ άγγηγκα, θαζψο ηα παηδηά απαγνξεπφηαλ λα αθνπκπάλ ην έλα ην 

άιιν. Αλ θαη ε επαθή απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ, έπξεπε λα απνθεπρζεί, 

γηα λα κε δεκηνπξγεζνχλ άιια πξνβιήκαηα (π.ρ. κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο 

απφ ηνλ θνξσλντφ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα). 



78 

 

Δπηπξνζζέησο, ηα εξγαζηήξηα πξαγκαηνπνηνχληαλ θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο 

δηδαθηηθέο ψξεο, νη νπνίεο φκσο δηαρσξίδνληαη απφ έλα δεθάιεπην δηάιεηκκα. Απηέο 

ήηαλ νη ψξεο πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ εξεπλήηξηα θαη δελ ππήξρε άιιε επηινγή, 

αιιά, ε αιήζεηα είλαη φηη ην δηάιεηκκα δηέθνπηε ζπρλά ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ξνή 

ηεο ζθέςεο ησλ παηδηψλ θη έπεηηα ραλφηαλ πνιχηηκνο ρξφλνο γηα λα επαλέιζεη ε 

νκάδα ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζπγθέληξσζεο θαη δέζκεπζεο ζηε δξαζηεξηφηεηα. 

Σέινο, αλ θαη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ πάλσ ζηα ζηεξεφηππα θχινπ ειέγρζεθαλ 

πξηλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ, κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά κέζα, 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επαλέιεγρνο ζε θάπνηα κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή, ψζηε λα 

απμεζεί ε εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πάλσ ζηα έκθπια 

ζηεξεφηππα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

 

5.3 Προτϊςεισ για το μϋλλον 
 

Γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα, ε έξεπλα απηή ζα κπνξνχζε λα 

δηεμαρζεί θαη ζε δεκνηηθά ζρνιεία άιισλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, δεδνκέλνπ φηη ην 

κηθξφ λεζί ηεο Λέξνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπο 

πιεζπζκφ. Αθφκε, ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ (ηφζν ζην εξσηεκαηνιφγην, 

φζν θαη ζηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα) θαη άιια ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηα δχν θχια, 

δεδνκέλνπ φηη νη ζρέζεηο θαη νη ζέζεηο ησλ δχν θχισλ δηαξθψο εμειίζζνληαη. 

Δπηπιένλ, ε παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα 

πιεζπζκνχ, ελψ, ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα εξεπλεζεί ε δπζθνιία ή επθνιία κεηαβνιήο 

ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ αλάινγα κε ηελ ειηθία· γηα παξάδεηγκα, ζε παηδηά 

δεκνηηθνχ, ζε εθήβνπο θαη ελήιηθεο. Σέινο, ζην κέιινλ, ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε 

εθαξκνγή εξγαζηεξίσλ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο γηα ηελ αιιαγή άιισλ ζηεξενηχπσλ 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία ζε καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  
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6 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

6.1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΤΝΗΣΡΙΑ 

 

1
η
 παπέμβαζη – 4/2/2021 

 

Ζ πξψηε κέξα ήηαλ ιίγν δχζθνιε. Σα παηδηά είλαη αξθεηά δσεξά θαη 

δπζθνιεχνληαη αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο θαη λα ηεξήζνπλ ηα φξηα. Απηφ είλαη θάηη 

πνπ ζα πξέπεη λα δνπιεπηεί ζην πιαίζην ησλ ζπλαληήζεσλ καο, γηα λα θπιήζνπλ πην 

νκαιά ην πξφγξακκα παξεκβάζεσλ. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζπλεζίζνπλ λα ζέβνληαη 

ηνλ ρψξν ησλ ππνινίπσλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ πην αλεμάξηεηα. Παξαηεξήζεθε φηη 

δεκηνπξγνχληαλ αξθεηέο θιίθεο θαη θάπνηεο απφ απηέο δελ δηαρσξίδνληαλ νχηε φηαλ 

έπξεπε λα πεξπαηήζεη ν θαζέλαο κφλνο ηνπ ζηνλ ρψξν. Ζ παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά 

ησλ παηδηψλ κνπ έθαλε εληχπσζε γηαηί πεξίκελα λα είλαη πην εμνηθεησκέλα κε ηηο 

ζεαηξηθέο πξαθηηθέο, θαζψο δηδάζθνληαη ζεαηξηθή αγσγή ζην ζρνιείν ηα ηειεπηαία 

ηέζζεξα ρξφληα. 

Οη ζεαηξηθέο αζθήζεηο ζήκεξα θξάηεζαλ παξαπάλσ ψξα απφ φ,ηη είρα 

ππνινγίζεη θαη γηα απηφ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κία άζθεζε πνπ είρα ζην πξφγξακκα. 

Απηφ, βέβαηα, δελ απνηειεί ηδηαίηεξν πξφβιεκα, θαζψο ππήξρε ζην κπαιφ κνπ ζαλ 

ελδερφκελν. Παξάιιεια, κίιεζα κε ηε δαζθάια ηεο ζεαηξηθήο αγσγήο θαη κνπ είπε 

φηη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ παξαπάλσ απφ δχν 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κία δηδαθηηθή ψξα. ίγνπξα πξέπεη λα δηαρεηξηζηψ θαιχηεξα ηνλ 

ρξφλν θαη, ίζσο, νη ζεαηξηθέο αζθήζεηο ζα πξέπεη είλαη ιηγφηεξεο γηα λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε δπλακηθή ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Σν παηρλίδη κε ηα νλφκαηα ηνπο άξεζε πνιχ. Δπίζεο, θάλεθε λα ηνπο αξέζεη θαη 

ην παηρλίδη Μπνξνύλ λα ην θάλνπλ ηα θνξίηζηα/αγόξηα. Γεληθά, επεηδή έρνπλ πνιιή 

ελέξγεηα θαίλεηαη λα ηνπο αξέζνπλ ηα θηλεηηθά θαη έληνλα παηρλίδηα.  

ηελ άζθεζε κε ηα δεπγάξηα αγαικάησλ, ηα παηδηά πνπ έπξεπε λα κείλνπλ 

αθίλεηα δπζθνιεχηεθαλ αξθεηά, αιιά αθφκε παξαπάλσ δπζθνιεχηεθαλ ηα παηδηά-

επηζθέπηεο λα ηεξήζνπλ ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ θαη ζπλερψο ελνρινχζαλ ηνπο 

ζπκκαζεηέο-αγάικαηα. Γη απηφ ην ιφγν, ηνπνζεηήζεθε κία ηαηλία ζην πάησκα έλα 

κέηξν κπξνζηά απφ ηα παηδηά-αγάικαηα, ηελ νπνία δελ έπξεπε λα πεξάζνπλ νη 
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καζεηέο-επηζθέπηεο. Έηζη, νξηνζεηήζεθε ν ρψξνο δξάζεο ησλ επηζθεπηψλ θαη έπαςαλ 

λα αθνπκπάλ θαη ηα ελνρινχλ ηα «αγάικαηα». ηελ άζθεζε κε ηα αγάικαηα, ηα 

παηδηά κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπο έθαλα, έπιαζαλ ζπιινγηθά θάπνηεο αξθεηά 

ελδηαθέξνπζεο ηζηνξίεο, αιιά κία μερψξηζε· ζε έλα δεχγνο αγαικάησλ, ηα παηδηά 

έβιεπαλ έλαλ κάγν ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα ζθνηψζεη κία πξηγθίπηζζα επεηδή 

θνβφηαλ φηη είλαη πην ηζρπξή απφ απηφλ. Απφ φιεο ηηο ηζηνξίεο πνπ αθνχζηεθαλ απηή 

ήηαλ πνπ ραξάρζεθε πεξηζζφηεξν ζηε κλήκε ησλ παηδηψλ, θαζψο ηελ αλέθεξαλ θαη 

ζηε ζπδήηεζε ζην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο. 

ηελ πξψηε ζπλάληεζε ε ζπδήηεζε ππνινγίζηεθε λα δηαξθέζεη ιίγν παξαπάλσ 

γηα λα εμεγεζεί ζηα παηδηά ν ηξφπνο εξγαζίαο ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παξεκβάζεσλ. Σνπο εμήγεζα πσο ζην ηέινο ηεο θάζε καο ζπλάληεζεο ζα ζπδεηάκε 

θαη ζα κνηξαδφκαζηε κε ηελ ππφινηπε νκάδα ηη καο άξεζε πεξηζζφηεξν ή αλ θάηη καο 

ελφριεζε. Τπνζρεζήθακε πσο φ,ηη ζα γίλεηαη θαη ζα ιέγεηαη ζε απηέο καο ηηο 

ζεαηξηθέο ζπλαληήζεηο, ζα παξακέλεη κπζηηθφ θαη ζα ην μέξνπκε κφλν εκείο. Έγηλε 

μεθάζαξν πσο αλ θάηη ηνπο άξεζε πνιχ κπνξνχκε λα ην θξαηήζνπκε, λα ην 

«απνζεθεχζνπκε» θαη λα ην μαλαδνπιέςνπκε ζηελ επφκελε ζπλάληεζε, θαζψο ζα 

ζπζηαζεί κία παξάζηαζε κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο καο. ηη 

ηνπο θαίλεηαη ελδηαθέξνλ κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξάζηαζε. Σνπο 

πξνθάιεζα λα πξνζπαζήζνπλ λα ζπκεζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πνπ ηνπο 

άξεζε απφ ηε ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε, θαη πνιινί αλέθεξαλ ηελ ηζηνξία κε ηνλ κάγν 

θαη ηελ πξηγθίπηζζα απφ ην παηρλίδη κε ηα αγάικαηα. Έγξαςα ηελ ηζηνξία θαη 

ππνζρεζήθακε λα ηελ ζπλερίζνπκε θαη λα ηελ εμειίμνπκε ηελ επφκελε θνξά. Αθφκε, 

ηνπο ξψηεζα πσο ηνπο θάλεθε ε ζεκεξηλή ζπλάληεζε θαη αλ ππήξμε θάηη πνπ δελ 

ηνπο άξεζε θαη ζα ήζεια λα αιιάμεη. Σα ζρφιηα ηνπο ήηαλ ζεηηθά αιιά ππήξμαλ 

θάπνηα παξάπνλα γηα ηε θαζαξία θαη ηελ αηαμία πνπ επηθξαηνχζε. Γψζακε ππφζρεζε 

λα πξνζπαζήζνπκε λα ηεξήζνπκε ηνπο θαλφλεο ζηελ επφκελε ζπλάληεζε. 

 

2
η
 παπέμβαζη – 11/2/2021 

 

ήκεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο θχιεζαλ πην νκαιά ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε θνξά. 

Έρσ θαηαιάβεη θάπσο ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο θαη ήηαλ επθνιφηεξν λα ζρεδηάζσ ηηο 

παξεκβάζεηο ηψξα πνπ είρα κία εηθφλα ηεο νκάδαο. ηε ζπδήηεζε νη πεξηζζφηεξνη 

ζρνιίαζαλ ζεηηθά ηελ άζθεζε «έλαο αθίλεηνο/έλαο θηλείηαη» θαη ζπκθψλεζαλ κε 
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ελζνπζηαζκφ φηαλ ηνπο πξφηεηλα λα πεξηιάβνπκε έλα ηέηνην θνκκάηη ηελ παξάζηαζε 

–ίζσο ζην μεθίλεκα. Ωζηφζν, αλ θαη ηνπο άξεζε απηή ε δξαζηεξηφηεηα 

δπζθνιεχηεθαλ θάπσο λα ζπληνληζηνχλ γηαηί γεληθά δπζθνιεχνληαη λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ νκάδα. Ζ παξνπζία ηεο θιίθαο ηξηψλ αγνξηψλ είλαη αθφκε έληνλε, 

θαζψο απηά ηα παηδηά θαίλεηαη λα απνηεινχλ ηζρπξέο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ ηάμε θαη 

απηφ επεξεάδεη θαη ηελ ππφινηπε νκάδα. Οη ηξεηο απηνί δπζθνιεχνληαη λα δξάζνπλ 

αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν, αθφκε θαη ζε απηή ηελ άζθεζε. Δπίζεο, κεξηθνί 

καζεηέο θαηαρξψληαη ηνλ ρξφλν ηνπο πεξπαηψληαο κφλνη ηνπο γηα πνιιή ψξα, ρσξίο 

λα ζθέθηνληαη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, νη νπνίν πεξηκέλνπλ λα βηψζνπλ ηελ ίδηα 

αίζζεζε. Ζ άζθεζε απηή ζα μαλαγίλεη, ηδηαίηεξα έλα πξφθεηηαη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ζηελ παξάζηαζε, αιιά, γεληθά, είλαη κηα θαιή άζθεζε γηα ηελ εμάζθεζε ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο. 

Καηάιαβα, επίζεο, πσο ηνπο βνεζάεη λα κπαίλεη ρσξηθφ θαη ρξνληθφ φξην, ην 

νπνίν θάλεθε θαζψο πξνεηνίκαδαλ ηελ ηζηνξία κάγνπ-πξηγθίπηζζαο. Σα ζθεηζάθηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζχληνκε πξφβα ηνπο, ήηαλ αξθεηά θαιά. Μεξηθά είραλ πνιιή 

θαληαζία. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά ληψζνπλ θάπσο άβνια φηαλ εθηίζεληαη θαη έρνπλ λα 

παξνπζηάζνπλ θάηη ζε θνηλφ –φπσο ζπλέβε ζήκεξα πνπ «έπαημαλ» κπξνζηά ζηνπο  

ζπκκαζεηέο ηνπο. Δπεηδή ληψζνπλ ακεραλία, έρνπλ δπζθνιία λα ζπληνλίζνπλ ηελ 

θίλεζε θαη ην ζψκα ηνπο αλάινγα κε ηα ιφγηα ηνπο.  

Γεληθά, πξνέθπςε κία δπζθνιία ηελ νπνία πεξίκελα. Ζ κάζθα. Φάλεθε έληνλα ε 

δπζθνιία ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ εμαηηίαο ηεο κάζθαο· αλ θαη ε κάζθα 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηνλ θνξσλντφ, απνηειεί ηξνρνπέδε ζηε 

ζεαηξηθή αγσγή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη αλαγθαίν λα θαίλνληαη 

νη εθθξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα αιιεινηξνθνδνηνχληαη ηα ζπλαηζζήκαηα, νη 

ζθέςεηο θαη ν κεηαμχ ηνπο δηάινγνο. Έθηνο απφ ηε δπζθνιία πνπ δεκηνπξγνχζε ην 

θξχςηκν ησλ εθθξάζεσλ πίζσ απφ ηε κάζθα, ην δεπγάξη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ 

δπζθνιεπφηαλ λα αθνχζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Δπηπιένλ, νη ζπκκαζεηέο (ην θνηλφ) πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ην ζθεηο δπζθνιεχνληαλ λα θαηαιάβνπλ ηη έιεγαλ ν κάγνο θαη ε 

πξηγθίπηζζα, θαζψο ηα ιφγηα ράλνληαλ πίζσ απφ ηε κάζθα. Πξνέηξεςα ηα παηδηά λα 

κηιάλ πην δπλαηά γηα λα αθνχγνληαη θαη επελέβαηλα αλά ζηηγκέο επαλαιακβάλνληαο 

ηα ιφγηα πνπ εθθξάδνληαλ ζε ρακειή έληαζε. 

 

Απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ησλ καζεηψλ μερψξηζαλ ηξεηο:  
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 ε πξηγθίπηζζα θαηαηξνπψλεη ηνλ κάγν κε έλα καγηθφ ξαβδί (ην νπνίν 

είλαη ν καξθαδφξνο)· θαηαθέξλεη λα ηνλ ληθήζεη επεηδή έρεη ξαβδί κε 

θαιή δχλακε θαη φρη κε θαθή, φπσο ην ξαβδί ηνπ κάγνπ.  

 νη δχν κάγνη ληθάλ ηελ πξηγθίπηζζα (ε νκάδα ήηαλ ηξηάδα νπφηε ππήξραλ 

δχν κάγνη), θαηαθηνχλ ην βαζίιεην ηεο, γίλνληαη νη ίδηνη βαζηιηάδεο θαη 

ζρεδηάδνπλ λα θαηαθηήζνπλ φιν ηνλ θφζκν. 

 Ζ πξηγθίπηζζα θαη ν κάγνο ζπκθηιηψλνληαη θαη απνθαζίδνπλ φηη ζα 

δηνηθήζνπλ παξέα ην βαζίιεην, ρξεζηκνπνηψληαο ν θαζέλαο ηε δχλακή 

ηνπ γηα ην θαιφ ησλ πνιηηψλ. 

 

ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζην ηέινο, ππήξμε κία δηακάρε ζρεηηθά κε ηνλ 

πνην ζθεηο ζα δηαιέμνπκε γηα ηελ παξάζηαζή καο. Ζ πιεηνςεθία (πνπ ήηαλ θπξίσο 

αγφξηα) ήζειε ην ζθεηο πνπ ν κάγνο θεξδίδεη, ελψ κεξηθνί ςήθηδαλ ην ζθεηο ηεο 

ζπκθηιίσζεο θαη ειάρηζηνη ην ζθεηο πνπ θεξδίδεη ε πξηγθίπηζζα. πδεηήζακε γηα ηνλ 

ξφιν ησλ θνξηηζηψλ ζηα θηλνχκελα ζρέδηα θαη ηα παξακχζηα. Πξνέηξεςα ηα παηδηά λα 

αλαινγηζηνχλ αλ ηα θνξίηζηα ζψδνπλ πνηέ ηα αγφξηα ζηηο ηζηνξίεο. Αλαθάιεζαλ 2-3 

ηέηνηεο ζθελέο απφ θηλνχκελα ζρέδηα. Σνπο ξψηεζα γηαηί ζπκβαίλεη  απηφ θαη γηαηί 

είλαη ηφζν ζπάλην ηα θνξίηζηα λα είλαη νη εξσίδεο. Απάληεζαλ φηη ηα αγφξηα είλαη πην 

δπλαηά. Σνπο ξψηεζα αλ ζέινπλ ε παξάζηαζή καο λα είλαη ίδηα κε ηηο ηζηνξίεο πνπ 

θπθινθνξνχλ θαη πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη ή αλ ζέινπλ λα είλαη θάηη δηαθνξεηηθφ. Μέζα 

απφ ζπδήηεζε θαη έληνλε δηαθσλία κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, θαηέιεμαλ φηη 

επηιέγνπλ ηελ ηζηνξία φπνπ ε πξηγθίπηζζα θεξδίδεη θαη ζψδεη ηνλ ιαφ ηεο. Έηζη, 

απνζεθεχζακε έλα θνκκάηη ηεο κειινληηθήο παξάζηαζεο, ην νπνίν ζπκθσλήζακε φηη 

ζα ην μαλαπαίμνπκε ζηηο ζπλαληήζεηο καο. 

 

3
η
 παπέμβαζη – 18/2/2021 

 

ήκεξα, ε άζθεζε «έλαο αθίλεηνο/έλαο θηλείηαη» ιεηηνχξγεζε θαιχηεξα απφ 

ηελ πξνεγνχκελε θνξά. Σα παηδηά ήηαλ πην ζπγθεληξσκέλα θαη ζπληνλίζηεθαλ 

αξθεηά θαιά. Σελ επφκελε θνξά ίζσο κπνξψ λα δεκηνπξγήζσ κηα παξαιιαγή απηήο 

ηεο άζθεζεο. Πάλησο θαίλεηαη λα δξνπλ πην αλεμάξηεηα θαη, παξάιιεια, νκαδηθά, 

ζθεπηφκελνη θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. ήκεξα δελ θαηαρξάζηεθαλ ηνλ 

ρξφλν πεξπαηψληαο γηα ψξα αιιά ζθέθηεθαλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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ε απηφ ίζσο βνήζεζε ν πεξηνξηζκφο πνπ έζεζα· νξίζηεθε φηη απηφ ην παηρλίδη ζα 

δηαξθέζεη 5-6 ιεπηά, φζν ην ηξαγνχδη πνπ είρε επηιερζεί, θαη ζε απηφ ηνλ ρξφλν ζα 

πξέπεη λα έρνπλ βξεζεί φινη νη καζεηέο ζηε ζέζε απηνχ πνπ πεξπαηάεη κφλνο ηνπ. Καη 

φηαλ επαλαιήθζεθε ην ηξαγνχδη ζα έπξεπε πάιη λα ζπληνληζηνχλ θαη λα δξάζνπλ 

ζπιινγηθά, ψζηε λα βηψζνπλ φινη ζε απηά ηα ιεπηά ηνλ ξφιν ηνπ κφλνπ αθίλεηνπ 

αηφκνπ, ηε ζηηγκή πνπ φινη νη άιινη θηλνχληαη. 

Ζ άζθεζε κε ηελ αληαιιαγή αληηθεηκέλνπ πήγε αξθεηά θαιά. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηα παηδηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε δεπγάξηα θαη ην θάζε δεπγάξη 

απνηειείην απφ παηδηά δηαθνξεηηθνχ θχινπ, θάηη ην νπνίν πξνθάιεζε θάπνηεο 

αληηδξάζεηο. Σα παηδηά ήζειαλ λα είλαη δεπγάξη κε θίινπο ηνπο ή αλ φρη κε θίινπο 

ηνπο, ήζειαλ λα απνθχγνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ην αληίζεην θχιν, θάλνληαο κηα ζεηξά 

απφ παξάπνλν. Τπήξμαλ θάπνηνη απηνζρεδηαζκνί πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην ηέινο θαη 

ηνπο νπνίνπο ε νκάδα απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ηειηθή παξάζηαζε. Βέβαηα, 

ζπδεηήζακε πσο κεξηθά απφ ηα θνκκάηηα πνπ απνθαζίδνπκε ηψξα λα εληάμνπκε ζην 

ηειηθφ έξγν, ελδερνκέλσο λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιια θαη, ελ ηέιεη, λα 

απνξξηθζνχλ. Απφ ηνπο απηνζρεδηαζκνχο ηα παηδηά επέιεμαλ δχν νη νπνίνη ήηαλ πην 

πεηπρεκέλνη θαη εμππεξεηνχλ θαη ηνλ ζηφρν ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο ηειηθήο 

παξάζηαζεο.  

Ο πξψηνο πξφθεηηαη γηα κία γπλαίθα πνπ καγεηξεχεη θη έλαλ άληξα πνπ θηηάρλεη 

δίπια ηεο κία πξίδα πνπ ράιαζε. Έηζη, φπσο εθηπιίρζεθε ν απηνζρεδηαζκφο, ν άλδξαο 

δελ θαηάθεξλε λα θηηάμεη ηελ πξίδα, ελψ παξαπνληφηαλ φηη ε γπλαίθα έθαηγε ην 

θαγεηφ. Καηέιεμαλ λα αληαιιάμνπλ αληηθείκελα θαη δνπιεηέο, επηηπγράλνληαο ν 

θαζέλαο ζε απηφ πνπ ηειηθά αλέιαβε· ε γπλαίθα θηηάρλεη ηελ πξίδα θαη ν άλδξαο 

καγεηξεχεη έλα λφζηηκν θαγεηφ. Ο δεχηεξνο απηνζρεδηαζκφο πνπ μερψξηζε ε νκάδα 

αλαπαξηζηνχζε κία γπλαίθα πνπ ζθνχπηδε θαη έλαλ άληξα πνπ έπαηδε έλα παηρλίδη 

ζηνλ ππνινγηζηή· ν άληξαο ζεθψλεηαη λα πηεί λεξφ θαη εθείλε ηε ζηηγκή ε γπλαίθα 

θάζεηαη ζηνλ ππνινγηζηή θαη ηνλ πεξλάεη ζηελ επφκελε πίζηα. ηαλ ν άληξαο 

επηζηξέθεη θαη ην βιέπεη, δεηάεη απφ ηε γπλαίθα λα ηνλ βνεζήζεη θη άιιν κε ην 

παηρλίδη ηνπ. Ζ γπλαίθα ζπκθσλεί ππφ ηνλ φξν φηη θη απηφο ζα ζθνππίζεη γηα λα ηελ 

βνεζήζεη ζην ζθνχπηζκα. Ο ηειεπηαίνο απηφο απηνζρεδηαζκφο πξνθάιεζε ην γέιην 

ησλ παηδηψλ, αιιά παξάιιεια ηνπο άξεζε, ηδηαίηεξα ζηα θνξίηζηα, πνιιά απφ ηα 

νπνία αζρνινχληαη κε βηληενπαηρλίδηα, ρσξίο φκσο λα βιέπνπλ παξφκνηεο εηθφλεο 

(ηνπ θνξηηζηνχ κπξνζηά απφ ηνλ ππνινγηζηή λα παίδεη βηληενπαηρλίδηα) λα 

απνηππψλνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 
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Σα παηδηά επέιεμαλ ηνπο παξαθάησ απηνζρεδηαζκνχο έπεηηα απφ ζπδήηεζε 

πάλσ ζηηο δνπιεηέο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ επηηεινχλ άλδξεο θαη γπλαίθεο. Αθνξκή 

ζηάζεθε ε ζπκπιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επαγγεικάησλ πνπ ηνπο 

δφζεθαλ λσξίηεξα. Κνξίηζηα θαη αγφξηα ήξζα ζε αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ηε ζέζε 

ηνπ θχινπ ηνπο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Ηδηαίηεξα ηα θνξίηζηα έκνηαδαλ λα 

δηαθσλνχλ κε ηα πεξηζζφηεξα θαη επαγγέικαηα πνπ είραλ θαηαρσξεζεί σο αλδξηθά. 

Απφ ηελ άιιε ηα αγφξηα δερφληνπζαλ πην εχθνια φηη νξηζκέλα επαγγέικαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξνχληαη γπλαηθείεο θαη δελ κπνξνχλ λα ηηο επηηειέζνπλ νη ίδηνη. 

Φαηλφηαλ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε πσο ηα θνξίηζηα φρη κφλν ήηαλ δηαηεζεηκέλα, αιιά 

επηδίσθαλ λα αλακεηρζνχλ ζηνλ αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, ελψ ηα αγφξηα θνβφληνπζαλ 

λα εηζέιζνπλ ζηνλ αληίζηνηρν «γπλαηθείν» ρψξν, θνβνχκελα κελ ραξαθηεξηζηνχλ 

γθέη ή θνξίηζηα. Ζ ζπδήηεζε κε ηελ θαζνδήγεζε κνπ, έγηλε πην ζπγθεθξηκέλε, 

δφζεθαλ παξαδείγκαηα θαη πξνζνκνηάζηεθαλ θαηαζηάζεηο, θαη ηα αγφξηα 

παξαδέρζεθαλ φηη αλ ζπκκεηείραλ ζε θάπνηα «ζειππξεπή» δξαζηεξηφηεηα, απηφ δελ 

ζα άιιαδε ην θχιν ηνπο (δειαδή δε ζα γηλφληνπζαλ νη ίδηνη θνξίηζηα). Φάλεθε, 

ζήκεξα, φηη θπξίσο ηα αγφξηα είλαη ζε δηαξθή ακπληηθή ζηάζε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην θχιν ηνπο θαη θαίλνληαη δηζηαθηηθά θαη αξλεηηθά λα δνθηκάζνπλ θάηη ην 

νπνίν ζεσξνχλ ζειπθφ. Αληηζέησο, ηα θνξίηζηα είλαη αλνηρηά λα δνθηκάζνπλ 

«αγνξίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο, πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ κηα ίζε κεηαρείξηζε. 

 

4
η
 παπέμβαζη – 25/2/2021 

 

Σα παηδηά θάλεθε λα απνιακβάλνπλ αξθεηά ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Δμέθξαζαλ ζεηηθέο απφςεηο θαη γηα ηηο δχν 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ζρνιηάζακε γηα αξθεηή ψξα ζην ηέινο. πκκεηείραλ 

κε ηδηαίηεξν δήιν θαη πνιιή ελέξγεηα ζηε δξαζηεξηφηεηα Να αιιάμεη ζέζε όπνηνο! 

ε απηφ ην παηρλίδη ηνπο πξνέηξεςαλ ηα πνπλ γηα πξάγκαηα πνπ επηζπκνχλ ή πνπ 

θάλνπλ, γηα λα φλεηξά ηνπο, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. 

Ρψηεζα ηα παηδηά αλ παξαηήξεζαλ δηαθνξέο ζηηο επηζπκίεο θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ησλ δχν θχισλ: «Θπκάζηε λα είπαλ θάηη ηα αγόξηα πνπ λα κελ ίζρπε γηα θαλέλα 

θνξίηζη; Τα πξάγκαηα πνπ ήζειαλ ε έθαλα ηα θνξίηζηα, ηα έθαλαλ θαη θάπνηα αγόξηα; 

Υπήξμε πηζηεύεηε θάπνηα εξώηεζε ζηελ νπνία λα ζεθώζεθαλ κόλν θνξίηζηα; Υπήξμε 

θάπνηα εξώηεζε ζηελ νπνία λα ζεθώζεθαλ κόλν αγόξηα;» Σα παηδηά απαληψληαο ζηηο 
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εξσηήζεηο θαηέιεμαλ φηη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ηα «ζέισ» ησλ αγνξηψλ θαη ησλ 

θνξηηζηψλ δελ δηαθέξνπλ θαη ηφζν.  

Ζ δξαζηεξηφηεηα Ναη αιιά… θέληξηζε ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. 

ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ηα παηδηά εμέθξαζαλ ηελ 

επηζπκία ηνπο λα επαλαιεθζεί ε άζθεζε. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξέκβαζεο, 

πξνζπάζεζα λα θξαηάσ ζεκεηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηα δεπγάξηα. 

Άθεζα ηα παηδηά ιίγε ψξα λα πξνεηνηκάζνπλ κε ην δεπγάξη ηνπο ηε ξνή ηεο 

ζπδήηεζεο θαη κεηά ην θάζε δεπγάξη παξνπζίαζε απηφ πνπ είρε εηνηκάζεη. Δμήγεζα 

ζηα παηδηά φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζαλ εζνπνηνί ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ζα παίμνπλ 

έλαλ ξφιν, θαη ελδερνκέλσο λα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ θάηη ην νπνίν δελ πηζηεχνπλ. 

πρλά, ηα παηδηά, κε έρνληαο επηρεηξήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζέζε ηνπο, 

έβγαηλαλ απφ ην ζέκα θαη, πξνζπνηνχκελε θάπνην ηξίην άηνκν ηεο ηζηνξίαο, 

παξελέβαηλα γηα λα ηνπο επαλαθέξσ ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε. ην ηέινο, νη καζεηέο 

θαη νη καζήηξηεο μερψξηζαλ δχν δηάινγνπο 2 δηαθνξεηηθψλ δεπγαξηψλ. Αθνινπζεί ε 

ζπδήηεζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ επηζπκία ελφο αγνξηνχ λα μεθηλήζεη καζήκαηα 

κπαιέηνπ. 

- Θέισ λα κάζσ κπαιέην. 

- Ναη, αιιά ην κπαιέην είλαη γηα θνξίηζηα, κπνξείο λα παο κπάζθεη ή 

πνδφζθαηξν. 

- Ναη, αιιά εγψ ζέισ λα μεθηλήζσ κπαιέην, φρη πνδφζθαηξν. 

- Ναη, αιιά πνηνο ζα ζνπ κάζεη κπαιέην, δελ μέξεηο θαζφινπ λα ρνξεχεηο. 

- Ναη, αιιά γη απηφ ζα πάσ, γηα λα κνπ κάζνπλ. 

- Ναη, αιιά είλαη επηθίλδπλν ην κπαιέην, κπνξεί λα ζπάζεηο ην πφδη ζνπ. 

- Ναη, αιιά αλ ζπάζσ ην πφδη κνπ ζα πάσ ζην λνζνθνκείν. 

- Ναη, αιιά αλ παο ζην κπαιέην φια ηα παηδηά ζα ζε θνξντδεχνπλ. 

- Ναη, αιιά δε κε λνηάδεη, γηαηί αλ δελ πάσ ζα είκαη πνιχ ζηελνρσξεκέλνο. 

Ζ επφκελε ζπδήηεζε πνπ είρε κία ξνή αθνξνχζε ηε δήισζε ελφο θνξηηζηνχ πνπ 

ήζειε λα γίλεη θαπεηάληζζα. 

- Θέισ λα γίλσ θαπεηάληζζα. 

- Ναη, αιιά απηή είλαη κηα δνπιεηά γηα άλδξεο. 

- Ναη, αιιά αλ γίλσ εγψ θαπεηάληζζα ζα είλαη θαη δνπιεηά γηα ηα θνξίηζηα. 

- Ναη, αιιά ζα βξνκάο ςαξίια θαη θαλέλαο δε ζα ζέιεη λα ζε παληξεπηεί. 
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- Ναη, αιιά δε κε λνηάδεη λα παληξεπηψ, είκαη κηθξή αθφκε. 

- Ναη, αιιά θη φηαλ ζα κεγαιψζεηο θαλείο δε ζα ζέιεη λα ζε παληξεπηεί γηαηί 

πάιη ζα κπξίδεηο άζρεκα. 

- Ναη, αιιά εζχ πφζνπο θαπεηάληνπο μέξεηο πνπ λα βξνκνχλ ςαξίια; 

- Ναη, αιιά μέξσ πνιινχο. 

- Ναη, αιιά εγψ ζα πιέλνκαη θάζε κέξα. 

- Ναη αιιά ζα ιείπεηο ζπλέρεηα ζε ηαμίδηα. 

- Ναη, αιιά δε κε λνηάδεη, απηφ ζέισ λα θάλσ, γηαηί αγαπψ ηε ζάιαζζα. 

Γεληθά, ηα παηδηά δπζθνιεχνληαλ λα βξνπλ επηρεηξήκαηα γηα λα πείζνπλ ην 

άιιν άηνκν, αιιά, ζχκθσλα κε ηα ζρφιηά ηνπο, ηνπο άξεζε πνιχ ε δηαδηθαζία ηνπ λα 

πξνζπαζνχλ λα «θεξδίζνπλ» ηε ινγνκαρία. Ζ άζθεζε απηή ζα επαλαιεθζεί κε 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ζε φ,ηη αθνξά ηηο επηζπκίεο ησλ παηδηψλ. 

 

5
η
 παπέμβαζη – 4/3/2021 

 

Ζ άζθεζε Σην κέιινλ… δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν θαη δελ 

ππήξμε ρξφλνο γηα λα γίλεη κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

επφκελν κάζεκα. Γπζηπρψο, ε δξαζηεξηφηεηα απηή δελ είρε επηηπρία. πλάληεζα 

δπζθνιίεο πνπ δελ είρα ππνινγίζεη. Σα παηδηά δπζθνιεχνληαη λα ζπλζέζνπλ κηα 

ηζηνξία ζε έλα ηφζν γεληθφ πιαίζην θαη επεηδή δελ ήζεια λα ηα επεξεάζσ, νη νδεγίεο 

πνπ δφζεθαλ είραλ ζαλ γλψκνλα ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη ηεο γξαθήο· δελ ήζεια 

λα ππάξμεη θαζνδήγεζε απφ ηελ εκςπρψηξηα γηαηί ην ζέκα κνπ θαηλφηαλ αξθεηά 

ζπγθεθξηκέλν αιιά θαη ειεχζεξν ζηε θαληαζία ηνπ θαζελφο. Οη ηζηνξίεο πνπ 

ζπλέηαμαλ πζηεξνχζαλ αξθεηά ζε θαληαζία· κεξηθέο είραλ ζπληαθηηθά πξνβιήκαηα 

θαη δελ έβγαηλε λφεκα, αιιά ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα –ην νπνίν δελ πξνέβιεςα –

ήηαλ ηα γξάκκαηα ησλ παηδηψλ ηα νπνία ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δπζαλάγλσζηα, 

παξφηη ηνπο δφζεθε αξθεηφο ρξφλνο γηα λα γξάςνπλ ηηο δχν ηζηνξίεο. Δίρα 

ζπκβνπιεπηεί ηε δαζθάια ηεο ηάμεο γηα ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπγγξαθή 

ησλ ηζηνξηψλ θαη πξνζέζεζα ζε απηφ ηνλ ρξφλν άιια 10 ιεπηά, ηνλίδνληάο ηνπο 

παξάιιεια λα γξάθνπλ αξγά θαη λα θάλνπλ «θαζαξά» γξάκκαηα. Ζ παξέκβαζε, 

δπζηπρψο, δελ απέηπρε, αθνχ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δελ κπνξνχζαλ λα μερσξίζνπλ 

ηα γξάκκαηα θαη ηηο ιέμεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζπιιαβίδνπλ θαη 

λα κνπ δεηάλ επαλεηιεκκέλα βνήζεηα. Φπζηθά ηα παηδηά ζπλεηδεηνπνηψληαο ηηο 



97 

 

δπζθνιίεο, άξρηζαλ λα κηιάλ κεηαμχ ηνπο θαη, ίζσο, ήηαλ ιάζνο κνπ επέκεηλα ζηε 

ζπλέρεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπδήηεζε φηαλ ηέζεθε ην δήηεκα, νη πεξηζζφηεξνη 

εμέθξαζαλ ηελ δπζαξέζθεηά ηνπο γη απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ελψ ιίγνη ήηαλ απηνί πνπ 

είπαλ φηη ηνπο άξεζε. 

 

 

6
η
 παπέμβαζη – 11/3/2021 

 

Ξεθηλψληαο ηηο παξεκβάζεηο γλψξηδα πσο ίζσο δε πξαγκαηνπνηεζεί ε 

παξάζηαζε, θαζψο είραλ αθπξσζεί φιεο νη ζρνιηθέο γηνξηέο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο 

ηνπ θνξσλντνχ. ε ζπδήηεζε κε ηε δηεπζχληξηα ζήκεξα, νη θφβνη κνπ 

επηβεβαηψζεθαλ· είλαη πιένλ μεθάζαξν πσο δε ζα γίλνπλ παξαζηάζεηο θαη γηνξηέο 

νχηε ζε εμσηεξηθφ ρψξν ζην ηέινο ηεο ρξνληάο. Σαπηφρξνλα, ππάξρεη κία πηζαλφηεηα 

λα θιείζνπλ ηα ζρνιείν θαη λα πξέπεη λα ζπλερίζσ ηηο παξεκβάζεηο δηαδηθηπαθά, ην 

νπνίν κε αγρψλεη γηαηί κνπ θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεαηξηθή 

πξαθηηθή εμ απνζηάζεσο. Αλαθνίλσζα ζηα παηδηά ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο παξάζηαζεο θαη ηα δηαβεβαίσζα πσο νη ζπλαληήζεηο καο ζα 

ζπλερηζηνχλ θαλνληθά. Σα παηδηά απφιαπζαλ πνιχ ηε ζεκεξηλή κέξα, φπσο 

ζρνιίαζαλ θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο. 

Παξαθνινχζεζαλ κε ελδηαθέξνλ ηα δχν βίληεν πνπ πξνβιήζεθαλ.  

Σν πξψην βίληεν ήηαλ έλα απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο Billy Elliot θαη δείρλεη έλα 

αγφξη πνπ βξίζθεηαη ζε κάζεκα κπαιέηνπ καδί κε κηα νκάδα θνξηηζηψλ. Σα παηδηά 

ρνξεχνπλ θαη θάλνπλ αζθήζεηο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο, ψζπνπ μαθληθά 

κπαίλεη κέζα ζηελ αίζνπζα ρνξνχ ν παηέξαο ηνπ Billyν νπνίνο νξγηζκέλνο ηνλ 

θσλάδεη λα βγεη έμσ θαη λα παξαηήζεη ην κάζεκα ρνξνχ, θαζψο πηζηεχεη πσο απηή ε 

δξαζηεξηφηεηα δελ αξκφδεη ζε αγφξηα.  Σν βίληεν κε ηνλ Billy Elliot πξνθάιεζε, 

αξρηθά,  γέιην ζε θάπνηα παηδηά, αιιά ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, νη καζεηέο 

θάλεθαλ λα θαηαλννχλ ην πξφβιεκα ηνπ πξσηαγσληζηή. Δληχπσζε κνπ έθαλε έλαο 

καζεηήο, ν Θ., ν νπνίνο απφ ηελ αξρή ησλ παξεκβάζεσλ, εθθξάδεη άθνβα ηηο απφςεηο 

ηνπ, νη νπνίεο είλαη απαιιαγκέλεο απφ θάζε ζηεξεφηππν. Θεσξεί παξάινγε ηελ 

θαηαπίεζε πνπ κπνξεί θάπνηνο λα πθίζηαηαη εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπ. ηε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ BillyElliot, ν Θ. εμέθξαζε ηνλ ζπκφ ηνπ γηα ηνλ παηέξα ηνπ 

πξσηαγσληζηή –επεηδή ζηεξνχζε ζηνλ γην ηνπ ηελ επθαηξία λα ρνξέςεη –θαη, γεληθά, 
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δελ κπνξνχζε λα δηαλνεζεί πσο γίλεηαη ζηε ζεκεξηλή επνρή θάπνηνο γνλέαο λα 

θαηαπηέδεη ην παηδί ηνπ θαη λα κελ ην αθήλεη λα θάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απηφ 

επηζπκεί. Γεληθά, φπνηε ηα παηδηά ππνζηήξηδαλ θάπνηα ζηεξεφηππε άπνςε, ν  Θ. 

αγαλαθηηζκέλνο έιεγε: «είζηε όινη ξαηζηζηέο εδώ κέζα», «θπξία, ηη ιέλε! Είλαη όινη 

ξαηζηζηέο». Έηζη, φηαλ νη ζπκκαζεηέο ηνπ ππνζηήξημαλ φηη είλαη ιίγν πεξίεξγν έλα 

αγφξη λα θάλεη κπαιέην, επεηδή είλαη γπλαηθείν ρφκπη, ν Θ. αληέδξαζε ιέγνληαο πσο 

ζηε ζεκεξηλή επνρή ν θαζέλαο κπνξεί λα θάλεη φηη ζέιεη. Ζ γλψκε ηνπ Θ. θάλεθε λα 

επεξεάδεη ηηο απφςεηο ηνλ παηδηψλ, θαζψο ν ίδηνο είλαη έλαο καζεηήο ηζρπξνγλψκσλ 

αιιά παξάιιεια θαηαλνεηηθφο θαη ηα παηδηά ηείλνπλ λα ζέβνληαη θαη λα αθνχλ ηελ 

άπνςή ηνπ. Ζ παξνπζία ηνπ, γεληθά βνήζεζε πνιχ ηε ξνή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

παξέκβαζεο αιιά θαη ησλ ππφινηπσλ παξεκβάζεσλ. Δπίζεο, ξψηεζα ηα παηδηά πσο 

ληψζεη ν Billy Elliotφηαλ ρνξεχεη θαη πσο έλησζε φηαλ ν παηέξαο ηνπ αλαθάιπςε φηη 

παξαθνινπζεί καζήκαηα κπαιέηνπ. Απάληεζαλ πσο φηαλ ρνξεχεη ν Billyληψζεη 

ραξνχκελνο, ειεχζεξνο, ηθαλνπνηεκέλνο, επραξηζηεκέλνο, ελψ κεηά ηελ είζνδν ηνπ 

παηέξα ληψζεη ληξνπή, ιχπε, ζηελνρψξηα θαη άγρνο. 

Σν δεχηεξν βίληεν αθνξνχζε έλα θνξίηζη θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη 

απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηεο. Σν βίληεν δείρλεη έλα θνξίηζη 

πνπ ηξέρεη ζην ζηάδην θαη πεδάεη εκπφδηα, ελψ παξάιιεια απφ πίζσ αθνχγνληαη 

θσλέο –θσλέο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ απνηππσζεί ζηε ζθέςε ηεο απφ ηε θνηλσλία: 

«δε ζα ηα θαηαθέξεηο, είζαη γπλαίθα», «δελ κπνξείο λα θάλεηο όλεηξα», «έρεηο παηδηά λα 

κεγαιώζεηο», «ζηακάηα λα πξνζπαζείο». Οη θσλέο ζπλερίδνληαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

ην θνξίηζη, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα πεξάζεη έλα εκπφδην, πέθηεη. Οη θσλέο ζηακαηνχλ 

θαη εκθαλίδνληαη δηάθνξεο θσηνγξαθίεο επηηπρεκέλσλ γπλαηθψλ πνπ πήγαλ θφληξα 

ζην θαηεζηεκέλν ησλ ζηεξενηχπσλ. Σν θνξίηζη πνπ έπεζε ζεθψλεηαη ιέεη «έιεγαλ 

πσο κία γπλαίθα δελ κπνξεί λα ςεθίδεη, κία γπλαίθα δελ κπνξεί λα γίλεη κηα πεηπρεκέλε 

επηζηήκνλαο· έιεγαλ όηη κηα γπλαίθα δε ζα θαηαθέξεη πνηέ λα πάξεη πξώηε ηελ 

νιπκπηαθή θιόγα· όινη πίζηεπαλ πσο πξόεδξνο ηεο δεκνθξαηίαο ζηε Ειιάδα δε ζα γίλεη 

πνηέ κηα γπλαίθα». Σν θνξίηζη ηξέρεη θαη πεξλάεη ηα εκπφδηα ιέγνληαο ηαπηφρξνλα: 

«Μπνξείο λα θαηαθέξεηο ηα πάληα, αξθεί λα ην πηζηέςεηο!». Σν βίληεν αθνξά ηελ 

γπλαίθα, ηε ζέζε ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηα θνηλσληθά «πξέπεη» πνπ ηεο έρνπλ 

επηβιεζεί. Σειηθά, φκσο, ην βίληεν κε ηελ θαηαιεθηηθή ηνπ θξάζε «Μπνξείο λα 

θαηαθέξεηο ηα πάληα, αξθεί λα ην πηζηέςεηο!» αθνξά φινλ ηνλ θφζκν, αγφξηα θαη 

θνξίηζηα πνπ ζηεξνχληαη επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο εμαηηίαο ηνπ θχινπ ηνπο. Δίλαη 

έλα βίληεν πνπ θαιεί άληξεο θαη γπλαίθεο λα παιέςνπλ γηα ηα φλεηξά ηνπο. Σν βίληεν 
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άξεζε ζηα παηδηά θαη ζρνιίαζαλ πσο ηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα είλαη ίζα θαη πσο 

πιένλ νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θάλνπλ φ,ηη θαη νη άληξεο. Ρψηεζα πνηεο είλαη απηέο νη 

θσλέο πνπ αθνχγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν θαη απάληεζαλ φηη κπνξεί λα είλαη 

νη γνλείο ηνπ θνξηηζηνχ, νη θίινη θαη νη θίιεο ηεο, νη δάζθαινί ηεο, ν πξνπνλεηήο ηεο. 

Αθφκε, ηα ξψηεζα πψο λνκίδνπλ φηη ληψζεη ην θνξίηζη ηεο ηζηνξίαο θαη απάληεζαλ: 

ιππεκέλε, αγρσκέλε, πηεζκέλε. 

ηνλ δηάδξνκν ζπλείδεζεο αθνχζηεθαλ δηάθνξεο θσλέο, ε θσλή ηνπ παηέξα, 

ηεο δαζθάιαο ρνξνχ αιιά νη επηζπκίεο ηνπ BillyElliot, φηαλ πεξλνχζαλ απφ ηνλ 

δηάδξνκν ηα αγφξηα. ηαλ δηέζρηδαλ ηνλ δηάδξνκν ηα θνξίηζηα αθνχγνληαλ νη θσλέο 

ησλ παηδηψλ, ησλ γνλέσλ θαη νη επηζπκίεο ηνπ θνξηηζηνχ. Έπεηηα ζηε ζπδήηεζε, ηα 

παηδηά εξσηήζεθαλ γηα ην πψο αηζζάλζεθαλ ηε ζηηγκή πνπ δηέζρηδαλ ηνλ δηάδξνκν. 

Σα πεξηζζφηεξα είπαλ πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή δελ ήηαλ θαζφινπ 

σξαία, έλησζαλ πίεζε, άγρνο, ζιίςε θαη ζπκφ γηα φζα άθνπγαλ.  

ηε ζπλέρεηα, ξψηεζα ηα παηδηά αλ έρνπλ ηα ίδηα θάπνηεο παξφκνηεο εκπεηξίεο 

κε απηέο ησλ πξσηαγσληζηψλ, εάλ έλησζαλ, δειαδή, λα ζηεξνχληαη πνηέ θάηη εμαηηίαο 

ηνπ θχινπ ηνπο ή αλ έλησζαλ φηη νη άλζξσπνη (θίινη, ζπκκαζεηέο, άιια παηδηά, 

γνλείο, δάζθαινη) ηνπο θέξζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απιά επεηδή είλαη θνξίηζηα ή 

αγφξηα. Αθνχζηεθαλ ηξεηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο θαη φιεο ήηαλ ηζηνξίεο θνξηηζηψλ. 

Ίζσο ηα αγφξηα δελ θαηαιαβαίλνπλ ηελ θνηλσληθή πίεζε πνπ πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ 

θχινπ ηνπο. Αθνχζηεθαλ νη εμήο ηξεηο ηζηνξίεο: 

 «Πξηλ ηελ παλδεκία πήγαηλα κπνμ. Μηα κέξα θάηη αγόξηα κε πιεζίαζαλ 

θαη άξρηζαλ λα κε θνξντδεύνπλ, επεηδή ήκνπλ θνξίηζη θη έπαηδα κπνμ». 

ηαλ ηε ξψηεζα πσο έλησζε θαη πσο αληέδξαζε, είπε πσο δελ ηνπο 

απάληεζε θαη, γεληθά, ζηελνρσξήζεθε. 

 «Τα παηδηά κε ιέλε ζπλερώο αγνξνθόξηηζν, επεηδή παίδσ πνδόζθαηξν θαη 

βηληενπαηρλίδηα, αιιά εκέλα δε κνπ αξέζεη πνπ κε ιέλε έηζη». Σε ξψηεζα 

αλ έρεη πεη πνηέ φηη ηελ ελνριεί απηφο ν ραξαθηεξηζκφο αιιά 

απνθξίζεθε πσο πνηέ δελ έρεη εθθξάζεη ηε γλψκε ηεο πάλσ ζην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

 «Κάπνηεο θνξέο ζέινπκε λα παίμνπκε πνδόζθαηξν, αιιά ηα αγόξηα δε καο 

αθήλνπλ» (εθθξάζηεθε απφ 2 καζήηξηεο). Οη δχν καζήηξηεο εξσηήζεθαλ 

γηα ην ηη θάλνπλ φηαλ ζπκβαίλεη απηφ θαη απάληεζαλ φηη παξαπνληνχληαη 
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θαη ελ ηέιεη θεχγνπλ θαη θάπνηεο θνξέο παξαπνληνχληαη ζηνπο 

δαζθάινπο, αιιά ε θαηάζηαζε δελ αιιάδεη. 

Αθνινχζεζαλ απηνζρεδηαζκνί απφ ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηηο ζπκκαζήηξηεο ησλ 

θνξηηζηψλ, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ην ζθεληθφ πνπ βίσζε ην 

θάζε θνξίηζη. ηφρνο ήηαλ λα παηρηεί ην θάζε πεξηζηαηηθφ αξθεηέο θνξέο κε 

δηαθνξεηηθφ ηέινο-ιχζε αιιά δπζηπρψο δελ ππήξρε ρξφλνο θαη γη απηφ έγηλε κφλν ε 

ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηη ζπλέβε θαη πξνρσξήζακε ζηε ζπδήηεζε κε ηελ 

ππφζρεζε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζα ζπλερηζηεί ηελ επφκελε θνξά. 

 

 

 

7
η
 παπέμβαζη – 18/3/2021 (διαδικηςακά) 

 

ηα ζρνιεία έθιεηζαλ πξηλ ιίγεο εκέξεο θαη ηα καζήκαηα ζπλερίδνληαη 

δηαδηθηπαθά. ε ζπλελλφεζε κε ηε δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο θαη ηελ δαζθάια ηεο 

Θεαηξηθήο Αγσγήο, νη παξεκβάζεηο ηνπ ζεάηξνπ ηεο επηλφεζεο ζπλερίζηεθαλ 

δηαδηθηπαθά. ήκεξα, ήηαλ ε πξψηε δηαδηθηπαθή παξέκβαζε! Ο ρξφλνο είλαη πνιχ 

ιίγνο -20 ιεπηά ιηγφηεξνο –ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηνχκε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα 

λα ζπλδεζνχλ φια ηα παηδηά –ηα νπνία δελ ζπλδέζεθαλ φια ζηελ ψξα πνπ έπξεπε – 

ελψ ην γεγνλφο ηεο αδχλακεο ζχλδεζεο δεκηνχξγεζε επηπιένλ πξνβιήκαηα.  

ηελ ηειεπηαία ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα δελ είρακε πξνιάβεη λα 

νινθιεξψζνκε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξνχζε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

καζεηξηψλ πνπ είραλ βηψζεη ηνλ ζεμηζκφ. Τπνιείπεηαη ε ζπλέρηζε απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, πην ζπγθεθξηκέλα ππνιείπεηαη ε εθαξκνγή ηνπ β’ κέξνπο, εθείλνπ 

πνπ πξνθαιεί ηα παηδηά λα ζθεθηνχλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο έθβαζεο απηψλ ησλ 

πξνζσπηθψλ ηζηνξηψλ. Θεσξψ, φκσο, φηη είλαη θαιχηεξε ηδέα ε ζπλέρεηα απηήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο λα πξαγκαηνπνηεζεί δηα δψζεο θαη φρη εμ απνζηάζεσο –κε ηελ ειπίδα 

φηη θάπνηα ζηηγκή ηα ζρνιεία ζα αλνίμνπλ. 

Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κία άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο ηελ νπνία 

ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απήιαπζαλ ηδηαηηέξσο, φπσο θάλεθε απφ ηα ζρφιηα ηνπο ζηε 

ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηέινο, «θπξία, λα ηελ μαλαθάλνπκε απηή ηελ 

άζθεζε πνπ ζπξώρλακε ηνλ ηνίρν», «λαη, θπξία, ήηαλ ηέιεηα». Βέβαηα, νπζηαζηηθά δελ 

ππήξρε ιφγνο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο θαζψο νη δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο ζα 
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είλαη πην θαζηζηηθέο παξά θηλεηηθέο, θαζψο φηαλ αλνίγνπκε φινη ηηο θάκεξεο 

δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κε ηε ζχλδεζε· θάπνηεο θνξέο ν ήρνο 

«θνιινχζε» θαη έπξεπε λα ραλφηαλ ν ξπζκφο ηεο νκάδαο. Δπηπρψο ηα παηδηά δελ 

έραζαλ ηε δηάζεζε ηνπο γη απηφ ην παηρλίδη θαη παξά ηηο δηαθνπέο ην ζπλερίζακε. Ζ 

άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν γηα λα 

δηαηεξεζεί κηα θαλνληθφηεηα ζε φηη θάλνπκε θαη λα κε θαλνχλ νη ηεξάζηηεο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο δηαδηθηπαθέο  θαη ζηηο δηα δψζεο παξεκβάζεηο  

Ζ δξαζηεξηφηεηα Ναη, αιιά… επαλαιήθζεθε ζήκεξα κε κεγαιχηεξε πνηθηιία 

ζηα επαγγέικαηα πνπ ππνηίζεηαη πσο ήζειαλ λα αζθήζνπλ ηα παηδηά θαη 

επηθεληξψζεθε ζηηο ππνηηζέκελεο επηζπκίεο-πξνηάζεηο ησλ θνξηηζηψλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο-επαγγέικαηα πνπ επηιέρζεθαλ γηα λα δνζνχλ ην θάζε δεπγάξη, 

αληιήζεθαλ απφ ηε ιίζηα πνπ είραλ ζπκπιεξψζεη ηα παηδηά ζρεηηθά κε ην πνηα 

επαγγέικαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο αζθνχληαη απφ ηα θνξίηζηα. Δίπα ζηα θνξίηζηα λα 

θαληαζηνχλ πσο είλαη ζηελ Σξίηε Λπθείνπ θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κε πνην 

επάγγεικα ζα αζρνιεζνχλ θαη ην αλαθνηλψλνπλ ζε έλαλ θίιν ηνπο ή ζην παηέξα ηνπο, 

πνπ αληηδξά θαη δηαθσλεί έληνλα κε επηζπκία ηνπ θαζελφο. Γίλεηαη ζην θάζε θνξίηζη 

ην επάγγεικα ησλ νλείξσλ ηνπ. Απηή ηε θνξά ππάξρνπλ θνξίηζηα πνπ ζέινπλ λα 

γίλνπλ gamer, θαπεηάληζζεο, πνδνζθαηξίζηξηεο, δχηηζζεο, βελδηλάδεο θαη καξαγθνί. 

Γεκηνπξγνχληαη πάιη δεπγάξηα θαη αξρίδεη ε δηαθσλία θαη ε πξνζπάζεηα άληιεζεο 

επηρεηξεκάησλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, θαη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ε 

εηθφλα θαη ν ήρνο ζπρλά δηαθφπηνληαλ, δπζρεξαίλνληαο ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα 

κέιε ηεο νκάδαο θαζψο θαη ηε δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο ησλ καζεηψλ. Έηζη, ηα 

παηδηά αλαγθάδνληαλ ζπρλά λα επαλαιάβνπλ ηηο θξάζεηο ηνπο κε απνηέιεζκα λα 

δηαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζθέςεο ηνπο. 

Σα θνξίηζηα ηα πήγαλ πνιχ θαιά, ππνζηήξημαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κε 

ηζρπξά επηρεηξήκαηα ηελ άπνςε ηνπο, νδεγψληαο ηα αγφξηα-ζπκπαίθηεο ηνπο ζε 

αδηέμνδν, επηθξαηψληαο ηεο δηαθσλίαο. Γεληθά, ε αλαηξνθνδφηεζε πνπ πήξα απφ 

ηνπο καζεηέο γηα ηελ πξψηε απηή ζπλάληεζε ήηαλ αξθεηά ζεηηθή.  

Παξαηήξεζα φηη ηα παηδηά θάλεθαλ πην ζθηγκέλα ζηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε. 

Απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ζηα δηαδηθηπαθά καζήκαηα δελ ππάξρεη 

απφιπηε ερεκχζεηα θαη ειεπζεξία ιφγνπ, θαζψο αλά πάζα ζηηγκή, νη γνλείο ησλ 

παηδηψλ κπνξεί λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν, φπνπ βξίζθεηαη ην παηδί κε ηνλ 

ππνινγηζηή θαη θάλεη κάζεκα, αθνχγνληαο ηνπο δηαιφγνπο. 
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8
η
 παπέμβαζη – 1/4/2021(διαδικηςακά) 

 

Οη δηαδηθηπαθέο είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο απφ ηηο δηα δψζεο παξεκβάζεηο. Καη’ 

αξράο δίλεηαη βάζε ζηνλ ιφγν θαη ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία, θαζψο εμαηηίαο ησλ 

πξνβιεκάησλ κε ηελ εηθφλα, δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζσκαηηθέο αζθήζεηο 

ή αζθήζεηο παληνκίκαο. ήκεξα, ππήξραλ πάιη θαζπζηεξήζεηο θαη δηαθνπέο ζηνλ ήρν, 

νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηηο δηαδηθηπαθέο καο ζπλαληήζεηο. 

ήκεξα ε νκάδα άξγεζε ιίγν λα ζπγθεληξσζεί, θαζψο 4 καζεηέο άξγεζαλ θαη κπήθαλ 

ζε δηαθνξεηηθή ψξα απφ ηελ πξνβιεπφκελε. Έηζη, ρξεηάζηεθε λα εμεγήζσ ηελ πξψηε 

δξαζηεξηφηεηα 2 θνξέο. Οη παξεκβάζεηο θαζπζηέξεζαλ θαη εμαηηίαο ηηο αξγνπνξίαο 

νξηζκέλσλ καζεηψλ θαη εμαηηίαο ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ. ηαλ 

ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα παηδηά μεθίλεζε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο αξίζκεζεο σο ην 14. 

Οη καζεηέο δπζθνιεχνληαλ πνιχ λα ζπληνληζηνχλ. Σνπο είπα φηη ζα ζεκεηψλσ ην 

ξεθφξ πνπ ζα ζεκεηψλνπλ θάζε θνξά ψζηε λα απνθηήζνπλ έλα επηπιένλ θίλεηξν γηα 

λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν. Μεηά απφ ιίγα ιεπηά ζπγθεληξψζεθαλ θη άξρηζαλ λα 

αθήλνπλ ρξφλν γηα λα δξάζεη φπνηνο ήζειε, θη, έηζη, θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ κέρξη ην 

10! Γπζηπρψο, ν ζηφρνο (ην 14) δελ επηηεχρζεθε, αιιά εμαηηίαο έιιεηςεο ρξφλνπ 

έπξεπε λα δηαθφςνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα Ναη, αιιά… επαλαιήθζεθε γηα άιιε κία θνξά θαη ζήκεξα, 

έρνληαο απηή ηε θνξά ζαλ επίθεληξν ηα ζηεξεφηππα πνπ αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηα επαγγέικαηα ησλ αγνξηψλ. Παιηφηεξα, ζε δηα δψζεο ζπλάληεζε είρακε 

δνπιέςεη ηε θξάζε «Θέισ λα μεθηλήζσ κπαιέην». Απηή ηε θνξά, κε αθνξκή πάληα 

ηηο δειψζεηο-ζεκεηψζεηο ησλ παηδηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα επαγγέικαηα πνπ 

αζθνχλ ηα αγφξηα, ππήξμε κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηα επαγγέικαηα πνπ ππνηίζεηαη πσο 

ήζειαλ λα αζθήζνπλ ηα αγφξηα. ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα αγφξηα έπξεπε 

λα θαληαζηνχλ πσο είλαη ζηελ Σξίηε Λπθείνπ θαη πξέπεη λα απνθαζίζνπλ κε πνην 

επάγγεικα ζα αζρνιεζνχλ θαη ην αλαθνηλψλνπλ ζε κία θίιε ηνπο ή ζην παηέξα ηνπο ή 

ζηε κεηέξα ηνπο, πνπ αληηδξά θαη δηαθσλεί έληνλα κε επηζπκία ηνπ θαζελφο. Γφζεθε 

ζην θάζε αγφξη κία αξρηθή πξφηαζε κε ηελ νπνία ζα εμέθξαδε ηελ επαγγεικαηηθή 

πνξεία πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη. Έηζη, ππήξραλ αγφξηα πνπ ήζειαλ λα γίλνπλ 

θνκκσηέο, ρνξεπηέο, καθηγηέξ, θηελίαηξνη, δάζθαινη γηφγθα, λνζνθφκνη θαη 
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καληθηνπξίζηα. Τπήξραλ πάιη ζπνξαδηθέο δηαθνπέο ζηνλ ήρν, πνπ δελ θάλεθαλ, φκσο, 

λα πηννχλ ηελ φξεμε ησλ παηδηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ ζπδήηεζε δελ πξφιαβε λα νινθιεξσζεί εμαηηίαο ηνπ ιηγνζηνχ ρξφλνπ, ηεο 

θαζπζηέξεζεο ησλ καζεηψλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη ησλ δηαθνπψλ ηεο ζχλδεζεο. 

θέθηνκαη φηη απηνί νη παξάγνληεο ζα παξακείλνπλ ίδηνη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδηθηπαθψλ παξεκβάζεσλ, γη απηφ ζθέθηνκαη λα παξαιείπσ ηηο αζθήζεηο 

πξνζέξκαλζεο, λα δίλσ πέληε ιεπηά πεξηζψξην γηα λα ζπγθεληξσζεί φιε ε νκάδα ζηε 

δηαδηθηπαθή ηάμε θη, έπεηηα, λα εηζάγσ ηελ νκάδα απεπζείαο ζηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα κελ παξαιείπεηαη ε ηειηθή ζπδήηεζε. 

 

 

9
η
 παπέμβαζη – 8/4/2021(διαδικηςακά) 

 

Ζ ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ιεηηνχξγεζε πνιχ θαιά ζηελ νκάδα. Σα παηδηά 

θαίλεηαη λα κελ είλαη ηφζν «καγθσκέλα» φζν ήηαλ ζηελ αξρή ησλ δηαδηθηπαθψλ 

παξεκβάζεσλ. Μάιινλ δελ ηνπο απαζρνιεί πιένλ ην γεγνλφο φηη ηνπο αθνχλ φζνη 

βξίζθνληαη ζην ζπίηη. ήκεξα, αθνχζηεθαλ πνιιέο πξσηφηππεο ηζηνξίεο, ελψ ηα 

παηδηά δηαζθέδαζαλ πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ είραλ λα 

θαηαζθεπάζνπλ κία ηζηνξία ιέμε-ιέμε. ηελ αξρή ηα παηδηά κπεξδεπφληνπζαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θξάζεηο ησλ 4-5 ιέμεσλ ην θαζέλα. Γελ ηα δηέθνςα αιιά ζηε 

ζπλέρεηα παξφηξπλα ηηο ππφινηπεο νκάδεο λα πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ιηγφηεξεο ιέμεηο –απφ 1 έσο 2. Σνπο εμήγεζα πσο έηζη δε ζα έρνπλ ηφζν θαιφ έιεγρν 

ηεο ηζηνξίαο, αιιά έηζη, ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπκπαίθηε ηνπο θαη ζηνλ 

εαπηφο ηνπο λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα εμαζθήζνπλ ηε θαληαζία ηνπο. Σνπο εμήγεζα 

πσο γλσξίδσ ηε δπζθνιία ηεο άζθεζεο, αιιά πσο ζα πξέπεη λα θάλνπλ κία θαιή 

πξνζπάζεηα λα ειέγμνπλ ηνλ ιφγν ηνπο. Παξελέβαηλα αλά ζηηγκέο γηα λα θιείζσ ηηο 

πξνηάζεηο θαη λα βάισ ηειεία, ψζηε λα κε θηηάρλνπλ πνιχ κεγάιεο πξνηάζεηο θαη 

ράζνπλ ηε ξνή ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ιφγνπ ηνπο.  αλ αξρηθέο θξάζεηο γηα ηελ εθθίλεζε 

ηεο θάζε ηζηνξίαο δφζεθαλ νη εμήο:  

 Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ κία πξηγθίπηζζα πνπ… 

 Μία θνξά θη έλαλ θαηξφ ήηαλ έλαο πξίγθηπαο πνπ… 

 ηηο εηδήζεηο είπαλ γηα κία γπλαίθα πνπ… 

 ηηο εηδήζεηο είπαλ γηα έλαλ άληξα πνπ… 
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 Ζ Αιεμάλδξα πήγε ζην γήπεδν γηα λα… 

 Ο Πέηξνο πήγε ζην γήπεδν γηα λα… 

 Ο Μηράιεο κπήθε ζηελ αίζνπζα ρνξνχ γηα λα… 

 Ζ Μαξίλα κπήθε ζηελ αίζνπζα ρνξνχ γηα λα… 

 Ο Νίθνο θαηάιαβε φηη δελ ήηαλ θαιφο ζηα καζεκαηηθά φηαλ… 

 Ο δάζθαινο θαηάιαβε πσο ε Διπίδα ήηαλ ε θαιχηεξε καζήηξηα ζηα 

Μαζεκαηηθά φηαλ… 

 Ο πχξνο άξρηζε λα θιαίεη φηαλ… 

 Ζ Καηεξίλα πήξε ην θαηζαβίδη θαη… 

 Ο Γεκήηξεο άλνημε ηελ πφξηα ηεο απνζήθεο, πήξε ηε ζθνχπα θαη… 

 Ο Γηψξγνο πήξε αγθαιηά ην κσξφ θαη μεθίλεζε λα… 

Σα παηδία ζηνλ αλαζηνραζκφ, δήισζαλ πσο ηνπο άξεζε πνιχ ε δξαζηεξηφηεηα, 

ην νπνίν ήηαλ εκθαλέο απφ ηελ ελέξγεηα θαη ηελ θαληαζία πνπ αληιήζεθα θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ηφικεζαλ λα νδεγεζνχλ ζε λέα 

πξσηφηππα κνλνπάηηα. Δπίζεο, είλαη απφ ηηο ιίγεο θνξέο πνπ ήηαλ ηξνκεξά επέιηθηνη 

θαη δεθηηθνί ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ζπκπαίθηε ηνπο, αθέζεθαλ ζηνλ απηνζρεδηαζκφ 

επηηξέπνληαο ζηελ ηζηνξία λα θπιήζεη θαη λα αλαδπζεί θπζηθά κέζα απφ ηε ζχλζεζε 

ησλ ηδεψλ ηνπ θάζε δεπγαξηνχ. Σα δεπγάξη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απνηεινχληαλ απφ 

έλα θνξίηζηα θη έλα αγφξη θαη απηή ηε θνξά ηα παηδηά δελ πξνέβαιαλ θακία 

αληίδξαζε γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην αληίζεην θχιν. 

Μνπ έθαλε εληχπσζε ην πφζν έρεη αιιάμεη ε ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα 

έκθπια ζηεξεφηππα. ηε θξάζε «Η Μαξίλα κπήθε ζηελ αίζνπζα ρνξνύ γηα λα…», ε 

Μαξίλα κπήθε φρη γηα λα ρνξέςεη, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξία ησλ παηδηψλ, αιιά γηα λα 

παίμεη μχιν. Ζ Μαξίλα, ε πξσηαγσλίζηξηα ηεο ηζηνξίαο, θαίλεηαη λα έρεη αλδξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επηζεηηθφηεηα, ε βία θαη ε ζσκαηηθή δχλακε. Δπίζεο, ν 

Πέηξνο πνπ πήγε ζην γήπεδν λα παίμεη κε ηνπο θίινπο ηνπ, έπεζε θάησ θαη άξρηζε λα 

θιαίεη. Σν θιάκα ζεσξείηαη ηακπνχ γηα έλαλ άληξα, επεηδή, ζχκθσλα κε ηε θνηλσλία 

ηα ζηεξεφηππα πνπ απηή δεκηνπξγεί, ηνπ πξνζδίδεη ζειπθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα 

παηδηά ζε θάπνηεο απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπο αληηπαξέξρνληαη ηα ζηεξεφηππα απηά, ρσξίο 

λα εκκέλνπλ ζην θχιν, εζηηάδνληαο ζηε ινγηθή ζθέςε θαη ζηε θπζηθή ξνή ηεο 

ηζηνξίαο. 
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10
η
 παπέμβαζη – 22/4/2021(διαδικηςακά) 

 

ήκεξα, δεκηνπξγήζεθαλ γηα άιιε κηα θνξά δεπγάξηα θαη δφζεθε ζην θαζέλα 

κία θσηνγξαθία. Ζ θσηνγξαθία πνπ παξνπζηαδφηαλ θάζε θνξά ζηα παηδηά 

αληηθαηφπηξηδε κία ζθελή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ πήγαηλε θφληξα ζηα ζηεξεφηππα 

θχινπ. Έηζη, ππήξραλ εηθφλεο πνπ έδεηρλαλ: 

 έλαλ άληξα λα ζθνππίδεη θαη ηελ γπλαίθα ηνπ λα θάζεηαη ζηνλ θαλαπέ 

 έλαλ παηέξα λα βνεζάεη ην παηδί ηνπ κε ηηο αζθήζεηο πνπ έρεη γηα ην 

ζπίηη  

 έλαλ παηέξα λα δηαβάδεη παξακχζη ζην παηδί ηνπ  

 θνξίηζηα λα παίδνπλ πνδφζθαηξν  

 κία γπλαίθα λα αιιάδεη ιάζηηρν θαη ηνλ άληξα ηεο λα θάζεηαη ζην πιάη 

 έλαλ άληξα λα θιαίεη ζηελ αγθαιηά κηα γπλαίθαο 

 αγφξηα λα ιέλε κπζηηθά θαη λα θνπηζνκπνιεχνπλ 

Απηφ πνπ έπξεπε λα θάλεη ην θάζε δεπγάξη ήηαλ λα θαληαζηεί ηη έγηλε πξηλ θαη 

κεηά ηε θσηνγξαθία. Σν θάζε δεπγάξη, ινηπφλ, θαηαζθεχαζε έλαλ δηάινγν πνπ 

μεθηλνχζε πξηλ ηε ιήςε θαη ηε ζηηγκή ηεο θσηνγξαθίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαιφγνπ ην δεπγάξη έθηαλε ζηε ζηηγκή πνπ απνηππσλφηαλ ζηε θσηνγξαθία θη, 

έπεηηα, ζπλέρηδε ηελ ηζηνξία, ηνλ απηνζρεδηαζηηθφ απηφ δηάινγν, κεηά ηε ζηηγκή ηεο 

ιήςεο.  

Παξαηεξψ πσο ηα παηδηά έρνπλ κάζεη πνιχ θαιά λα δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα θαη 

δξνπλ πην νκαδηθά, ζε ζρέζε κε ηηο αξρηθέο ζπλαληήζεηο πνπ δέζπνδε ε αηνκηθφηεηα 

αθφκε θαη ζηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπνπ έπξεπε λα ζπλεξγαζηνχλ. Πιένλ 

έρνπλ κάζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ αζθήζεσλ, ηδίσο φηαλ ε ζπλεξγαζία γίλεηαη ζε 

δεπγάξηα, θαζψο απηφο είλαη ν θχξηνο ηξφπνο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπκε δνπιέςεη. 

Έηζη, απηή δξαζηεξηφηεηα θχιεζε νκαιά θαη δφζεθε ρξφλνο ζηα παηδηά λα πιάζνπλ 

ηηο ηζηνξίεο ηνπο ρσξίο άγρνο.  

 

11
η
 παπέμβαζη – 13/5/2021 
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ήκεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε δηα δψζεο παξέκβαζε κεηά ηελ θαξαληίλα. 

Έρνπλ πεξάζεη 2 κήλεο απφ ηφηε πνπ είρα δεη ηειεπηαία θνξά ηα παηδηά απφ θνληά, 

Τπήξρε πνιχο ελζνπζηαζκφο φηαλ αληακψζακε θαη αθφκε πεξηζζφηεξνο φηαλ ηνπο 

αλαθνίλσζα πσο απφ εδψ θαη πέξα, νη ιίγεο ζπλαληήζεηο πνπ καο απνκέλνπλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ. Πήγακε φινη καδί 

ζε ζεηξέο, ζην πίζσ κέξνο ηεο απιήο πνπ είλαη πην απνκνλσκέλν, ψζηε λα ηεζνχλ πην 

εχθνια ηα φξηα δξάζεο ηεο νκάδαο. Ζ αξρή ήηαλ δχζθνιε, γηαηί λφκηδαλ πσο 

βξηζθφκαζηαλ ζε δηάιεηκκα. Κάλακε έλαλ θχθιν θαη νξίζακε έλα πιαίζην θαλφλσλ, 

θαζψο θαη ηα επηηξεπφκελα φξηα θίλεζεο ζηνλ ρψξν. Σνπο εμήγεζα πσο ε απιή ηνπ 

ζρνιείνπ είλαη ηεξάζηηα θαη πξνθαλψο δελ κπνξνχκε λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε ζε φιν 

ηεο ηνλ ρψξν. ηαλ έγηλαλ ζαθείο νη νδεγίεο θαη νη θαλφλεο, μεθηλήζακε ηελ 

παξέκβαζε. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξψην παηρλίδη εκπηζηνζχλεο: πεξπαηώληαο ζηα ηπθιά. 

Υξεηάζηεθε λα είκαη πνιχ απζηεξή ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

νη ηξαπκαηηζκνί. Παξαθάιεζα ηα παηδηά λα πξνρσξάλ πνιχ αξγά θαη εζηίαζα ηελ 

πξνζνρή ησλ «ζπλνδψλ» ζηα «ηπθιά» άηνκα πνπ ζπλνδεχνπλ. Σνπο είπα λα 

θαληαζηνχλ πσο ην άηνκν πνπ έρεη θιεηζηά ηα κάηηα είλαη θηηαγκέλν απφ γπαιί, άξα 

δελ πξέπεη λα αθνπκπήζεη ηίπνηα άιιν γηαηί ζα ζπάζεη. Σα πην επηθίλδπλα είλαη ηα 

ππφινηπα δεπγάξηα πνπ θηλνχληαη ζηνλ ρψξν. Έγηλε μεθάζαξν πσο αλ θάπνην άηνκν 

απφ ηνπο «ηπθινχο» ρηππήζεη ή αγγίμεη θάπνην άιιν άηνκν, ηφηε ν ζπλνδφο ζα 

απνθιεηζηεί θαη ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ εκςπρψηξηα, δειαδή απφ εκέλα. Δπηπρψο, 

ηα παηδηά έδσζαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην άηνκν πνπ ζπλφδεπαλ θαη δελ ππήξμαλ 

κεησπηθέο ή άιιεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ θηλνχληαλ ζηνλ ρψξν. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα θχιεζε νκαιά, αλ θαη θάπνηεο θνξέο κεξηθά απφ ηα «ηπθιά» άηνκα 

άλνηγαλ ζηηγκηαία ηα κάηηα ηνπο γηαηί έλησζαλ αλαζθάιεηα.  

ήκεξα, ζπλερίζηεθε ε δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ είρε πξνιάβεη λα νινθιεξσζεί 

εμαηηίαο ηνπ θιεηζίκαηνο ησλ ζρνιείσλ. Έγηλε κία ζχληνκε αλαπαξάζηαζε ησλ 

πεξηζηαηηθψλ πνπ είραλ βηψζεη νξηζκέλα θνξίηζηα· πεξηζηαηηθά πνπ απνηεινχλ 

απνηχπσκα ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ ζηε δσή ηνπο. Έγηλε κία ζχληνκε παξνπζίαζε 

ηνπ ηη ζπλέβε πξαγκαηηθά, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή ηνπ θνξηηζηνχ πνπ βίσζε ην θάζε 

πεξηζηαηηθφ, ψζηε λα μαλαζπκεζνχλ φινη ηηο ηζηνξίεο γηα ηηο νπνίεο κηιάκε. Έπεηηα, 

μεθίλεζε ην β’ κέξνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν ειιείςεη ρξφλνπ δελ είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί. Ζ θάζε ηζηνξία παξνπζηάζηεθε μαλά απφ δχν ή ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο αηφκσλ (αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαλ γηα θάζε 
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ηζηνξία θαη ηηο νκάδεο πνπ κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε απηφλ ηνλ αξηζκφ), 

κφλν πνπ απηή ηε θνξά νη νκάδεο φθεηιαλ λα δψζνπλ έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο ζηελ 

θάζε ηζηνξία. Γφζεθε ρξφλνο ζηελ θάζε νκάδα γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ ηζηνξία θαη 

έπεηηα ηελ παξνπζίαζαλ κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο. ην ηέινο, ηα άηνκα πνπ έδεζαλ 

ηελ θάζε ηζηνξία δηάιεμαλ πνηα ηζηνξία ηνπο άξεζε θαη πνηνλ ηξφπν δξάζεο ζα 

επέιεγαλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα ιεηηνχξγεζε αξθεηά θαιά. Σα παηδηά κέζα απφ ηνπο 

απηνζρεδηαζκνχο έπιαζαλ έλα δηαθνξεηηθφ ηέινο, κηα δηαθνξεηηθή εμέιημε ηεο 

πξαγκαηηθήο ηζηνξίαο, δίλνληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έλα ιπηξσηηθφ, γηα 

ηελ πξσηαγσλίζηξηα, ηέινο. 

Ζ επφκελε δξαζηεξηφηεηα (Σην κέιινλ…) είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε παιαηφηεξε 

ζπλάληεζε ηεο νκάδαο, αιιά είρε απνηχρεη, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γξαθηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο πιεηνςεθίαο ησλ παηδηψλ. θέθηεθα λα δψζσ άιιε κία επθαηξία ζηε 

δξαζηεξηφηεηα απηή, πιεθηξνινγψληαο ζηνλ ππνινγηζηή ηηο ήδε ππάξρνπζεο ηζηνξίεο 

ησλ παηδηψλ, ψζηε λα δηαιεπθάλσ εάλ ε απνηπρία εθαξκνγήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

φλησο νθεηιφηαλ ζηα γξάκκαηα ησλ παηδηψλ. Απηή ηε θνξά, ε δξαζηεξηφηεηα 

ιεηηνχξγεζε πξάγκαηη θαιχηεξα αιιά αξθεηά παηδηά, φπσο θάλεθε, παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε, θάηη πνπ ηα δπζθνιεχεη λα απνιαχζνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

θαη λα αλαδείμνπλ ηα δεκηνπξγηθφηεηα πνπ απηή θξχβεη. Απφ ηηο νκάδεο ησλ 3-4 

αηφκσλ πνπ αλέβεθαλ πάλσ νη δχν ζπλεξγάζηεθα πνιχ θαιά θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ 

πνιχ φκνξθν. Γπζηπρψο, νη ππφινηπεο νκάδεο καζεηψλ ήηαλ πην «ζθηγκέλεο» θαη δελ 

έδσζαλ ρψξν ζηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ πεξηέθιεηε ε φιε δηαδηθαζία. 

Ίζσο, ηειηθά, απηή ε δξαζηεξηφηεηα λα κελ είλαη θαηάιιειε γηα ηφζν κηθξέο ειηθίεο. 

 

 

12
η
 παπέμβαζη – 20/5/2021 

 

 

ηε ζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα ελεξγνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο ηα παηδηά ζπλάληεζαλ 

κηα δπζθνιία επεηδή ζα έπξεπε λα μαπιψλνπλ θάησ. Γηα ηε δηεπθφιπλζή ηνπο είπα φηη 

φπνηνο δε ζέιεη λα μαπιψζεη κπνξεί απιά λα θάηζεη θάησ· έηζη ππήξρε έλαο φξζηνο, 

έλαο θαζηζκέλνο ζε θαξέθια θη έλαο θαζηζκέλνο θάησ (ζην πάησκα). Μεηά απφ απηή 

ηε κηθξή αιιαγή ηα παηδηά ήηαλ πην δεθηηθά ζηελ εθαξκνγή απηήο ηεο άζθεζεο 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζψκαηνο, αλ θαη αξθεηά μάπισλαλ θάησ θαη ην απνιάκβαλαλ. 
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ηελ αξρή, νη πξψηεο ηξηάδεο αηφκσλ πνπ επηρείξεζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

άζθεζεο, άξγεζαλ λα ζπληνληζηνχλ, ελψ νη επφκελεο νκάδεο, βιέπνληαο θαη 

παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, θαηάθεξαλ 

λα ζπλεξγαζηνχλ γξεγνξφηεξα.  

Φάλεθε πσο ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο ζπλεληεχμεηο νη 

νπνίεο πεξηέθιπζαλ έλα επξχηεξν θάζκα ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Σα παηδηά πξφηεηλαλ 

δηάθνξεο ηδέεο γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ· ηνλ ηειηθφ ιφγν, φκσο, είρε ε 

εκςπρψηξηα, ε νπνία απνθάζηδε πνηα απφ ηηο ηδέεο απηέο ζα πινπνηεζεί ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ. Οη ζπλεληεχμεηο, θαηά ηηο νπνίεο ν δεκνζηνγξάθνο ή ν εξγνδφηεο 

(αλάινγα κε ην θάζε ζθεληθφ)θαη ν ζπλεληεπμηαδφκελνο ηξαβνχζαλ θη έλα ραξηάθη 

πνπ έπξεπε λα εληάμνπλ ζηνλ δηάινγν, πήγαλ πνιχ θαιά. Σα παηδηά αθέζεθαλ 

ειεχζεξα δερφκελα ηελ θξάζε-έθπιεμε ηφζν ηε δηθή ηνπο φζν θαη ηνπ ζπκπαίθηε 

ηνπο, πξνζπαζψληαο λα ηελ εληάμνπλ νκαιά ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζήο ηνπο. 

Οξηζκέλα δεπγάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απνηεινχληαλ απφ παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ 

θαη άιια απφ παηδηά δηαθνξεηηθνχ θχινπ· ηα παηδηά δε θαίλεηαη λα ελνρινχληαη πιένλ 

γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην αληίζεην θχιν θαη δελ εθθξάδνπλ παξάπνλα ή 

αληίζηαζε. Πξνηηκνχλ λα είλαη νκάδα κε θάπνηνλ θίιν ηνπο αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ 

απηφ δε ζπκβαίλεη, ην θχιν ηνπ άιινπ αηφκνπ δελ ηνπο απαζρνιεί, αληηζέησο 

θαίλεηαη λα δείρλνπλ πξνηίκεζε ζε ζπκκαζεηέο θαη ζπκκαζήηξηεο κε πην ήπην 

ραξαθηήξα κε ηνπο νπνίνπο γλσξίδνπλ φηη ζα ζπλεξγαζηνχλ θαιχηεξα. 

Ζ δξαζηεξηφηεηα Σπκθσλώ-Δε ζπκθσλώ, δελ ελζνπζίαζε ηδηαίηεξα ηα παηδηά, 

ελψ θάπνηα ηε βξήθαλ βαξεηή. Δλδηαθέξσλ παξνπζίαζε ε ζηάζε ηνπ Θ. –ηνπ καζεηή 

πνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξεκβάζεσλ ελαληησλφηαλ ζηα έκθπια ζηεξεφηππα –ν 

νπνίνο έιαβε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ηνλ ξφιν «Δόθησξ Επηζηήκσλ», φπσο 

απνθάιεζε ν ίδηνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, θαη 

έδηλε ιχζε ζηηο δηαθσλίεο εθθξάδνληαο ηελ άπνςή ηνπ, ε νπνία ππνηίζεηαη ήηαλ 

αληηθεηκεληθή θαη ζηεξηγκέλε ζηελ επηζηήκε. Έηζη, φπνηε αθνπγφηαλ θάπνηα παηδηά 

πξφηαζε πνπ εκπεξηείρε θάπνην ζηεξεφηππν θχινπ, ν Θ. έιεγε: «Μα θπξία ηη είλαη 

απηά πνπ ιέλε;» θαη θνξψληαο ηε κάζθα ζην κέησπφ ηνπ, έιεγε: «Τώξα ήξζε ν 

Δόθησξ Επηζηήκσλ, λα ζαο πεη ηε γλώκε ηνπ. Αθνύζηε!» Ζ άπνςε ηνπ Θ. δηαθξηλφηαλ 

πάληα απφ έλα αλνηρηφκπαιν πλεχκα θαη ε ζθέςε ηνπ αξθεηά πξνρσξεκέλε γηα ηελ 

ειηθία ηνπ. Γελ πηννχληαλ απφ ηνπο καζεηέο πνπ δηαθσλνχζαλ καδί ηνπ, αληηζέησο, 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαηάθεξε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ λα πείζεη αξθεηά 

άηνκα λα αιιάμνπλ πιεπξά. Καηάιαβα, κέζα απφ απηή ηελ άζθεζε, πσο ε άπνςε θαη 
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ε θαζνδήγεζε ελφο καζεηή –ηδηαίηεξα ελφο ηζρπξνγλψκνλα –κπνξεί  λα αζθήζεη 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηα παηδηά ζπγθξηηηθά κε ηελ θαζνδήγεζε πνπ παξαδνζηαθά 

αλαιακβάλεη ε δαζθάια ή ε εκςπρψηξηα. 

 

 

13
η
 παπέμβαζη – 27/5/2021 

 

ήκεξα ήηαλ ε ηειεπηαία ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα. Ξεθηλήζακε κε ην παηρλίδη 

Οπξέο, έλα παηρλίδη πνπ ελεξγνπνίεζε ην ζψκα ην ζψκα ησλ παηδηψλ θαη ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ κε πνιχ ελέξγεηα. Έηζη, πξνεηνηκάζηεθαλ θαη γηα ηελ επφκελε 

δξαζηεξηφηεηα. Σν παηρλίδη Παξ’ ην αιιηώο ηνπο άξεζε πάξα πνιχ. Γέιαζαλ πνιχ 

θαη δηαζθέδαζαλ θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

εμέθξαζαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο πνπ ηειεηψζακε θαη δε ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα  

μαλαπαίμνπλ απηφ ην παηρλίδη· ηνπο πξφηεηλα, βέβαηα, λα ην παίδνπλ ζηα δηαιείκκαηα 

εάλ ηνπο άξεζε ηφζν πνιχ, κε ηε δηαθνξά φηη ηνλ ξφιν κνπ, δειαδή, ηνλ ξφιν ηεο 

εκςπρψηξηαο, ζα ηνλ αλαιακβάλεη θάζε θνξά έλαο καζεηήο ή κία καζήηξηα.  

ην παηρλίδη κε ηα αγάικαηα ήηαλ πνιχ ζπγθεληξσκέλνη, ζαλ πξαγκαηηθνί 

γιχπηεο θαη ηα αγάικαηα θαηέβαιαλ κεγάιε πξνζπάζεηα γηα λα κείλνπλ φζν πην 

αθίλεηα κπνξνχζαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο άζθεζεο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξψηε κέξα 

ζπλάληεζε, φπνπ είρε γίλεη δξαζηεξηφηεηα κε αγάικαηα, νη καζεηέο ήηαλ πνιχ 

εζηηαζκέλνη ζε απηφ πνπ έθαλαλ θαη ππάθνπαλ ζηηο νδεγίεο. Γελ άγγηδαλ ηα αγάικαηα 

θαη ζπκκεηείραλ πην ελεξγά ζηελ δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ην ηη βιέπνπκε. Δπίζεο, ηα 

αγάικαηα δελ θνπληφληαλ, άιια έκελαλ αθίλεηα πεξηκέλνληαο ηε ζεηξά κέρξη λα 

έξζνπλ νη γιχπηεο λα ηα δνπλ θαη λα ηα ζρνιηάζνπλ.   

ην ηέινο, έγηλε αλαζηνραζκφο φισλ ησλ ζπλαληήζεψλ καο. Σα παηδηά 

εμέθξαζαλ ην πφζν θαιά πέξαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ πνπ 

ζπγθεληξσλφκαζηαλ, ελψ επέκεηλαλ λα κε ζηακαηήζνπκε. Σα ξψηεζα πνην απφ ηα 

παηρλίδηα πνπ θάλακε ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν θαη πην ιηγφηεξα. Απηά πνπ 

αθνχζηεθαλ πεξηζζφηεξν ζαλ πην αγαπεκέλα παηρλίδηα ήηαλ ην Ναη, αιιά…, ην Παξ’ 

ην αιιηώο, ην παηρλίδη κε ηηο παξαιιαγκέλεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ησλ θνξηηζηψλ, ε 

ζπλέληεπμε θαη ε δεκηνπξγία κηαο ηζηνξίαο ιέμε-ιέμε. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είπαλ 

φηη ηνπο άξεζαλ φια ηα παηρλίδηα θαη δελ έρνπλ θάπνην ιηγφηεξν αγαπεκέλν, ελψ 4-5 
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παηδηά είπαλ φηη δελ ηνπο άξεζε πνιχ ην παηρλίδη κε Σην κέιινλ… θαη Σπκθσλώ-Δε 

ζπκθσλώ. 

Έπεηηα, ηνπο έθαλα ηελ εμήο εξψηεζε: «Αλ αλεβάδακε κία παξάζηαζε κε όζα 

έρνπκε θάλεη εδώ πνηα θνκκάηηα θαη πνηεο ζηηγκέο, πην ζπγθεθξηκέλα, ζα επηιέγαηε λα 

πεξηιάβεηε ζηελ παξάζηαζε;» Έηζη, ηα παηδηά κεηακνξθψζεθαλ ζε ζθελνζέηεο θαη 

άξρηζε ην θαζέλα λα ζπλζέηεη έλα ππνζεηηθφ έξγν. Αθνχζηεθαλ πνηθίιεο απαληήζεηο. 

Οη πεξηζζφηεξνη είπαλ πσο ζα μεθηλνχζαλ ηελ παξάζηαζε κε ηελ άζθεζε Έλαο 

θηλείηαη, έηζη φπσο είρακε ζπδεηήζεη πσο ζα αξρίδακε. Απφ εθεί θαη πέξα, φκσο, νη 

απφςεηο ηνπο δηαθνξνπνηνχληαλ ζε πνιιά. Σέινο, ραηξεηεζήθακε κε ηελ ππφζρεζε 

φηη ζα θάλνπκε κία ηειεπηαία ζπλάληεζε πξηλ ην θιείζηκν ησλ ζρνιείσλ. 

 

 

6.2 ΤΛΙΚΟ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ην πιηθφ πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο παξεκβάζεηο. 

 

18-2-2021 

 

ΑΓΟΡΙΑ 
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Γξαζηεξηφηεηεο 

1. 

2. 
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4. 

 

Δπαγγέικαηα 

1. 

2. 

3. 

4. 
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4-3-2021 

 

ην κέιινλ ηα θνξίηζηα ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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ην κέιινλ ηα αγφξηα ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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11-3-2021 

 

Σα βίληεν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηελ παξέκβαζε είλαη δηαζέζηκα θαη 

ζην youtube. Παξαηίζεληαη νη ζχλδεζκνη. 

Μποπείρ να καηαθέπειρ ηα πάνηα, απκεί να ηο πιζηέτειρ. 

https://www.youtube.com/watch?v=YiR02Qsgwjk 

Απφζπαζκα ηεο ηαηλίαο Billy Elliot (2000): 

https://www.youtube.com/watch?v=jmgV3OFn0aE 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξψηα 50 δεπηεξφιεπηα απφ ηνλ ζχλδεζκν παξαπάλσ. 

Γηα ηελ αθξίβεηα θαηέβαζα ην βίληεν απφ ην youtube θαη ην πεξηέθνςα γηα λα 

θξαηήζσ ηε ζθελή πνπ ήζεια, δειαδή ηα 50 πξψηα δεπηεξφιεπηα. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YiR02Qsgwjk
https://www.youtube.com/watch?v=jmgV3OFn0aE
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22-4-2021 
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6.3 ΤΝΕΝΣΕΤΞΕΙ 

Οη ζπλεληεχμεηο –καδί κε ην εκεξνιφγην ηεο παξαηεξήηξηαο-εκςπρψηξηαο –

απνηέιεζαλ ηνλ πνηνηηθφ ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο θαη είραλ αξθεηφ 

ελδηαθέξνλ. Παξαηεξήζεθε αξθεηή επειημία θαη δηαιιαθηηθφηεηα ζηηο απαληήζεηο 

ησλ παηδηψλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο β’ θάζεο (ηνλ Ηνχλην) ζε ζρέζε κε ηελ 

απνιπηφηεηα θαη ηελ εηξσλεία πνπ ραξαθηήξηδε ηηο απφςεηο ηνπο ζηηο ζπλεληεχμεηο 

ηεο α’ θάζεο (ηνλ Φεβξνπάξην). 

 

6.3.1 Οι ερωτόςεισ τησ ςυνϋντευξησ 

 

 Πνηα είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα πνπ θάλεη έλα θνξίηζη; 

 Πνηα είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα πνπ θάλεη έλα αγφξη; 

 Έλα θνξίηζη κπνξεί λα θάλεη φ,ηη θη έλα αγφξη; 

 Έλα αγφξη κπνξεί λα θάλεη φ,ηη θη έλα θνξίηζη; 

 Αλ βιέπαηε έλα αγφξη κε καθξηά καιιηά ηη ζα ζθεθηφζαζηαλ; 

 Ση ζα ζθεθηφζαζηαλ αλ βιέπαηε έλα θνξίηζη λα παίδεη πνδφζθαηξν; 

 Πψο ζα αληηδξνχζαηε αλ βιέπαηε έλα αγφξη λα παίδεη κε θνχθιεο; 

 Αλ έξρνληαλ ζηελ ηάμε δπν θαηλνχξηνη καζεηέο, έλα αγφξη θη έλα θνξίηζη, κε 

πνηνλ ζα πξνηηκνχζαηε λα θαζίζεηε; 

 Πηζηεχεηε φηη ηα θνξίηζηα είλαη θαιχηεξεο καζήηξηεο απφ ηα αγφξηα; 

 Σα αγφξηα είλαη θαιχηεξα ζηα αζιήκαηα απφ ηα θνξίηζη; 
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 Έρεηε αθνχζεη ηε ιέμε αγνξνθφξηηζν;  

Ση ζεκαίλεη απηή ε ιέμε;  

 Αλ κπνξνχζαηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κφλν ηξεηο ιέμεηο γηα λα πεξηγξάςεηε έλα 

αγφξη, πνηεο ιέμεηο ζα ήηαλ απηέο; 

 Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε έλα θνξίηζη κε ηξεηο κφλν ιέμεηο; 

 

6.3.2 Η ςυνϋντευξη πριν τισ παρεμβϊςεισ (Υεβρουϊριοσ 2021) 

 

ηελ εξψηεζε γηα ην πνηα είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα πξάγκαηα πνπ θάλεη έλα 

θνξίηζη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο απάληεζαλ: λα παίδνπλ θνχθιεο θαη θνπδηληθά, λα 

βάθνληαη, λα θάλνπλ δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ, λα βάθνληαη, λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά θαη 

λα πεγαίλνπλ γηα ςψληα. Δθθξάζηεθε κφλν κία δηαθνξεηηθή γλψκε ελφο καζεηή, ν 

νπνίνο είπε φηη ηα θνξίηζηα κπνξνχλ λα θάλνπλ φηη ζέινπλ, είηε λα δνπιεχνπλ είηε λα 

κέλνπλ ζην ζπίηη θαη λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά. Απφ ηελ άιιε, ηα πην ζπλεζηζκέλα 

πξάγκαηα πνπ θάλεη έλα αγφξη ,ζπκθψλα κε ηα παηδηά, είλαη λα παίδεη βηληενπαηρλίδηα, 

θπξίσο πνιεκηθά, λα ζεξθάξεη ζην ηληεξλέη, λα παίδεη κε lego, λα παίδεη πνδφζθαηξν, 

λα ηξέρεη, λα πεγαίλεη ζην γπκλαζηήξην θαη λα θξνληίδεη γηα ηα ρξήκαηα ηνπ ζπηηηνχ. 

ηελ εξψηεζε γηα ην αλ έλα θνξίηζη κπνξεί λα θάλεη φ,ηη θη έλα αγφξη, φια ηα 

παηδηά απάληεζαλ λαη. Δλψ ζηελ αληίζηξνθε εξψηεζε –αλ έλα αγφξη κπνξεί λα θάλεη 

φ,ηη θη έλα θνξίηζη –θάπνηα παηδηά απάληεζαλ λαη θαη άιια φρη. ηαλ δεηήζεθε λα 

εμεγήζνπλ ηελ αξλεηηθή ηνπο απάληεζε, ηα παηδηά είπαλ φηη έλα αγφξη δελ κπνξεί λα 

παίδεη κε θνχθιεο, λα θνξάεη θνχζηεο, λα κέλεη ζην ζπίηη, λα βάθεηαη ή λα θνξάεη 

ζθνπιαξίθηα. 

Έπεηηα, ηα παηδηά εξσηήζεθαλ γηα ην ηη ζα ζθέθηνληαλ αλ έβιεπαλ έλα αγφξη κε 

καθξηά καιιηά. Αξθεηνί ήηαλ απηνί πνπ είπαλ πσο κπνξεί λα θάλεη φ,ηη ζέιεη θαη αθνχ 

έηζη ηνπ αξέζεη ν εαπηφο ηνπ, δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Οη ππφινηπνη ζέιεζαλ λα 

πάξνπλ απζηεξά θαη επηζεηηθά κέηξα, απαληψληαο: «Κνπξέςνπ!» ή «Θα ηνπ έθνβα ηα 

καιιηά». Έλα θνξίηζη έθαλε κηα θαιή παξαηήξεζε πνπ έθαλε θαη ηνπο ππφινηπνπο λα 

αλαινγηζηνχλ ηηο απαληήζεηο ηνπο: «Καη ν Φξηζηόο είρε καθξηά καιιηά». 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε πσο ζα ηνπο θαηλφηαλ έλα θνξίηζη πνπ παίδεη 

πνδφζθαηξν ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ φηη δε ζα ηνπο θαηλφηαλ πεξίεξγν· 

«αλαιόγσο ηη ηεο αξέζεη λα θάλεη», «θαη ε Ειέλε παίδεη πνδόζθαηξν» (ε Διέλε είλαη 
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κηα ζπκκαζήηξηά ηνπο), «ην πνδόζθαηξν είλαη θαη γηα θνξίηζηα». Δμαίξεζε απνηέιεζα 

δχν καζεηέο πνπ επέκελαλ πσο δελ είλαη ινγηθφ έλα θνξίηζη λα παίδεη πνδφζθαηξν. 

ηαλ ηα παηδηά εξσηήζεθαλ γηα ην πψο ζα αληηδξνχζα αλ έβιεπαλ έλα αγφξη λα 

παίδεη κε θνχθιεο, ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ φηη ζα ηνπο θαηλφηαλ παξάμελν, 

ελψ έλαο καζεηήο είπε φηη ν ίδηνο παίδεη κε θνχθιεο καδί κε ηελ κηθξφηεξε αδεξθή 

ηνπ. 

ηελ εξψηεζε «Αλ έξρνληαλ ζηελ ηάμε δπν θαηλνχξηνη καζεηέο, έλα αγφξη θη 

έλα θνξίηζη, κε πνηνλ ζα πξνηηκνχζαηε λα θαζίζεηε;» νη κηζνί καζεηέο θαη καζήηξηεο 

είπαλ φηη δελ ηνπο έλνηαδε θαη ζα θάζνληαλ θαη κε ηνπο δχν ή κε φπνηνλ είλαη πην 

ήζπρνο. Οη ππφινηπνη καζεηέο δηάιεμαλ κε πνηνλ ζα θάηζνπλ βαζηδφκελνη ζην θχιν 

ηνπ λενθεξκέλνπ παηδηνχ· ηα αγφξηα απάληεζαλ φηη ζα θάζνληαλ κε ην αγφξη θαη ηα 

θνξίηζηα κε ην θνξίηζη. 

ρεηηθά κε ην πνηνη είλαη θαιχηεξνη καζεηέο –ηα θνξίηζηα ή ηα αγφξηα –ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ πσο απηφ εμαξηάηαη –άξα δελ εμαξηάηαη απφ ην θχιν. 

Μεξηθνί καζεηέο (αγφξηα) ππνζηήξημαλ πσο θαιχηεξα είλαη ηα αγφξηα, ελψ κεξηθέο 

καζήηξηεο δήισζαλ πσο θαιχηεξεο καζήηξηεο είλαη ηα θνξίηζηα. ρεηηθά κε ην αλ 

πθίζηαηαη ε ππεξνρή ησλ αγνξηψλ ζηα αζιήκαηα, νη κηζνί καζεηέο απάληεζαλ πσο 

αγφξηα θαη θνξίηζηα είλαη ίζα, ελψ νη άιινη κηζνί απάληεζαλ πσο ηα αγφξηα είλαη πην 

γξήγνξα απφ ηα θνξίηζηα.  

Ζ εξψηεζε γηα ην αλ έρνπλ αθνχζεη ηε ιέμε αγνξνθφξηηζν θαη ηη ζεκαίλεη ε 

ιέμε απηή είρε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Κάπνηα παηδηά απάληεζαλ φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

θνξίηζη πνπ ληχλεηαη ζαλ αγφξη ή πνπ ηνπ αξέζεη ην playstation θαη ηα απηνθίλεηα. 

Κάπνηνο άιινο είπε φηη πξφθεηηαη γηα ζηπι, ελψ έλαο καζεηήο εμέθξαζε ηελ απνξία 

ηνπ γηα απηή ηε ιέμε: «Δελ έρσ θαηαιάβεη πνηέ ηη ζεκαίλεη αγνξνθόξηηζν. Δελ έρεη 

θάπνην λόεκα απηή ε ιέμε, γηαηί δελ γίλεηαη θάπνηνο λα είλαη θαη αγόξη θαη θνξίηζη». 

Σέινο, νη καζεηέο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ κε ηξεηο ιέμεηο έλα αγφξη θαη κε 

άιιεο ηφζεο έλα θνξίηζηα. Απηή ε εξψηεζε δπζθφιεςε πνιχ ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο. Αληί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επίζεηα γηα ηελ πεξηγξαθή, πνιινί 

ρξεζηκνπνίεζαλ νπζηαζηηθά, κε απνηέιεζκα ε πεξηγξαθή λα κε βγάδεη λφεκα. 

Πξνζπάζεζα λα ηνπο εμεγήζσ πσο θάλνπκε κηα πεξηγξαθή, αιιά δελ επέκεηλα, γηαηί 

δελ ήζεια λα ηνπο θαηεπζχλσ. Οη επηθξαηέζηεξεο ιέμεηο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

αγνξηνχ ήηαλ:  ςειφ, έρεη θνληά καιιηά, κνχζηα, άηαθην, θαζαξηφδηθν, 

θαηαζηξνθηθφ. Σα θνξίηζηα πεξηγξάθεθαλ ζαλ φκνξθα, πεξηπνηεκέλα θαη 

γθξηληάξηθα. 
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6.3.3 Η ςυνϋντευξη μετϊ τισ παρεμβϊςεισ (Ιούνιοσ 2021) 

 

Οη απφςεηο ησλ καζεηψλ ζηε ζπλέληεπμε ηνπ Ηνπλίνπ θαίλεηαη λα έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζε έλαλ βαζκφ, ηείλνληαο πξνο κηα θαηεχζπλζε πνπ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνηηκία ησλ δχν θχισλ θαη ιηγφηεξν ζηηο δηαθνξέο ηνπο. Έηζη, 

φηαλ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ηη θάλνπλ ζπλήζσο ηα θνξίηζηα είπαλ πσο παίδνπλ 

βηληενπαηρλίδηα θαη κε θνχθιεο, δξάθνπο θαη playmobil. Αθφκε απάληεζαλ φηη 

θάλνπλ πνδήιαην, κπαιέην, δνπιεχνπλ, δσγξαθίδνπλ, βάθνληαη θαη θξνληίδνπλ ηα 

παηδηά. πγθξηηηθά κε ηηο απαληήζεη ηνπ Φεβξνπαξίνπ, ζηηο απαληήζεηο ηνπ Ηνπλίνπ 

ηα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξεο παξσπίδεο ζε φ,ηη αθνξά ηα ζηεξεφηππα πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηα παηρλίδηα ησλ θνξηηζηψλ, θαζψο πιένλ, φπσο ιέλε, ηα θνξίηζηα 

αζρνινχληαη κε δξάθνπο, playmobil θαη κε βηληενπαηρλίδηα. χκθσλα κε ηνπο 

καζεηέο ηα αγφξηα ζπλήζσο παίδνπλ βηληενπαηρλίδηα, πνδφζθαηξν θαη θάλνπλ 

δηάθνξα άιια αζιήκαηα, ελψ, παξάιιεια, ηνπο αξέζεη λα επηδηνξζψλνπλ πξάγκαηα. 

Ρσηάσ αλ ζε απηέο ηηο «αλδξηθέο» δξαζηεξηφηεηεο ζπλαληάκε θνξίηζηα θαη ηα παηδηά 

απαληνχλ: «Ναη, κπνξνύκε λα βξνύκε θαη θνξίηζηα αιιά ηα πεξηζζόηεξα ζα είλαη 

αγόξηα, είλαη πην ζπλεζηζκέλν».  

ηηο επφκελεο εξσηήζεηο ηα παηδηά απαληνχλ πσο ηα αγφξηα κπνξνχλ λα θάλνπλ 

φ,ηη θαη ηα θνξίηζηα. Μφλν έλα αγφξη δηαθσλεί, ππνζηεξίδνληαο πσο ηα αγφξηα δε 

θνξάλ θνπζηάληα νχηε έρνπλ καθηγηάδ. ηε αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηα θνξίηζηα, φινη 

νη καζεηέο –κε εμαίξεζε δχν αγφξηα –ζπκθψλεζαλ πσο ηα θνξίηζηα κπνξνχλ λα 

θάλνπλ φηη θαη ηα αγφξηα. Δζηίαζα ηελ πξνζνρή κνπ ζε απηνχο πνπ δηαθψλεζαλ θαη 

ηνπο παξαθίλεζα λα κηιήζνπλ πην ζπγθεθξηκέλα· ηνπο πξνθάιεζα λα βξνπλ 

επηρεηξήκαηα γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ άπνςε ηνπο. Γπζθνιεχνληαλ λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, έηζη, ηνπο είπα λα βξνπλ θάηη ην νπνίν κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα 

αγφξηα, αιιά φρη ηα θνξίηζηα. Μεηά απφ ιίγε ψξα έλαο απφ ηνπο δχν δηαθσλνχληεο 

είπε: «Κπξία, ην βξήθα! Τα θνξίηζηα δελ κπνξνύλ λα δνπιέςνπλ ζε νξπρεία» θαη 

απεπζείαο κία ζπκκαζήηξηά ηνπ απάληεζε: «Γηαηί; Δελ έρνπλ ρέξηα (ηα θνξίηζηα);» Ζ 

ζπδήηεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έιεμε εθεί. Αιιά παξαηεξείηαη δηαθνξά κε 

ηηο ζπλεληεχμεηο πξηλ απφ 4 κήλεο· ηα παηδηά ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςή ηνπο, ρσξίο λα 

πεξηκέλνπλ πάληα ηε δαζθάια λα «ζψζεη» ηε ζπδήηεζε θαη λα ηα βνεζήζεη.  

Απηή ηε θνξά ζηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ άπνςε ηνπο γηα ηα καθξηά καιιηά 

ζε έλα αγφξη, φινη θάλεθαλ απξφζκελα δεθηηθνί θαη δελ αθνχζηεθε νχηε έλα ζρφιην 
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πνπ λα εκπεξηέρεη θάπνην ςήγκα έκθπινπ ζηεξεφηππνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα είπαλ: 

«είλαη θπζηνινγηθό», «δελ ζεκαίλεη θάηη», «δελ είλαη ηίπνηα», «θη ν Ιεζνύο είρε καθξηά 

καιιηά», «είλαη κόδα», «έηζη ηνπ αξέζεη λα ηα έρεη». 

Σν ίδην δεθηηθνί θάλεθαλ θαη ζηελ εηθφλα/ηδέα ελφο θνξηηζηνχ λα παίδεη 

πνδφζθαηξν, ιέγνληαο: «απιά ζέιεη λα παίμεη πνδόζθαηξν», «δελ κνπ θαίλεηαη 

πεξίεξγν», «κπνξεί λα είλαη ην ρόκπη ηνπ», «θη εγώ παίδσ πνδόζθαηξν, αιιά κε ιέλε 

αγνξνθόξηηζν». 

ηελ εξψηεζε γηα ην πψο ζα ηνπο θαηλφηαλ έλα αγφξη πνπ παίδεη κε θνχθιεο, 

αθφκε πεξηζζφηεξα αγφξηα παξαδέρζεθαλ πσο παίδνπλ ή πσο έρνπλ παίμεη θάπνηα 

ζηηγκή κε θνχθιεο καδί κε ηηο κηθξφηεξεο αδεξθέο ηνπο. 

ηαλ εξσηήζεθαλ γηα ην πνην παηδί ζα δηάιεγαλ λα θάηζεη καδί ηνπο αλ εξρφηαλ 

έλαο λένο καζεηήο θαη κηα λέα καζήηξηα ζηελ ηάμε ηνπο, νη πεξηζζφηεξνη απάληεζαλ 

φηη ζα θάζνληαλ θαη κε ηνπο δχν, ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη ην θχιν ηνπο. Ωζηφζν, 

αθνχζηεθαλ θαη θάπνηεο δηαθνξεηηθέο απαληήζεηο: «Θα θαζόκνπλ κε όπνηνλ ζα είρε 

θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά», «κε απηόλ πνπ ζα ήηαλ θαιύηεξνο καζεηήο», «δε ζα θαζόκνπλ 

κε θαλέλαλ γηαηί κπνξεί λα είραλ θνξσλντό». Ο θνξσλντφο είλαη ζίγνπξα παξφλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ καζεηψλ θαη επεξεάδεη ηε ζθέςε ηνπο αξθεηέο θνξέο, φπσο ε 

παξαπάλσ. Σα παηδηά, πάλησο, είλαη πην αλνηρηά ζην λα δερζνχλ θαη ηα δχν θχια ζε 

αληίζεζε κε ηε γλψκε πνπ είραλ ηνλ Φεβξνπάξην πάλσ ζε απηή ηελ εξψηεζε. Πιένλ, 

ε απφξξηςε ή ε απνδνρή ηνπ θαηλνχξγηνπ καζεηή/καζήηξηαο δελ εμαξηάηαη απφ ην 

θχιν ηνπ/ηεο, αιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ/ηεο. 

Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ππνζηήξημε απηή ηε θνξά πσο νη επηδφζεηο 

ζηα καζήκαηα δελ εμαξηψληαη απφ ην θχιν αιιά απφ άιινπο παξάγνληεο· απφ ην 

πφζν δηαβάδνπλ θαη απφ ην πφζν πξνζέρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο. 

Ωζηφζν, κηα κηθξή κεηνςεθία καζεηψλ ππνζηήξημε πσο «από ό,ηη έρσ δεη, ηα αγόξηα 

είλαη θαιύηεξα ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα θνξίηζηα είλαη πην δσεξά». Απηή ε 

πξφηαζε έρεη έλα ελδηαθέξνλ, επεηδή κπνξεί λα ζεσξεζεί κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν φηη 

πάεη θφληξα ζην ζηεξεφηππν θχινπ πνπ ζέιεη ηα αγφξηα λα είλαη ην θαη’ εμνρήλ 

δσεξφ θχιν. 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ ππεξνρή ελφο απφ ηα δχν θχια ζηηο αζιεηηθέο 

επηδφζεηο, φινη νη καζεηέο αλεμαηξέησο απάληεζαλ φηη δελ πθίζηαηαη θάπνηα δηαθνξά, 

θαη πσο ε επίδνζε, θη εδψ, εμαξηάηαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Έηζη, αθφκε θαη ηα 

ιηγνζηά άηνκα πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ Φεβξνπάξην πσο ηα αγφξηα είλαη γξεγνξφηεξα, 

πιένλ δε εθθέξνπλ θάπνηα παξφκνηα άπνςε. 
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Ζ νκάδα απηή ηε θνξά ηαχηηζε ηε ιέμε αγνξνθφξηηζν κε ην θνξίηζη πνπ έρεη 

ζπκπεξηθνξά αγνξηνχ. 

Ζ δπζθνιία ηεο νκάδαο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ζηελ εξψηεζε φπνπ πξέπεη λα 

πεξηγξάςνπλ έλα αγφξη θη έλα θνξίηζηα ρξεζηκνπνηψληαο ηξεηο ιέμεηο αληίζηνηρα. Οη 

ραξαθηεξηζκνί πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα θνξίηζηα είλαη πάιη νη ιέμεηο «όκνξθα» θαη 

«πεξηπνηεκέλα», ιέμεηο πνπ εζηηάδνπλ πάιη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο εκθάληζε, αιιά απηή 

ηε θνξά πξνζηέζεθε θαη ε ιέμε «αζιεηηθή» ζαλ ραξαθηεξηζκφο γηα έλα θνξίηζη. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ηα αγφξηα πεξηγξάθεθαλ ζαλ «έμππλα», «αζιεηηθά», «ζνβαξά». 

 

 

6.4 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Δξσηεκαηνιφγην: Σζηαπιέ Π.(2018). Φύιν θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

καζεηώλ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία, ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ 

πνπδψλ, Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην.  

 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζα ήζεια λα ζπκπιεξψζεηε ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην. Θα ζαο 

παξαθαινχζα λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο, αθνχ πξψηα ηηο δηαβάζεηε πξνζεθηηθά. 

 

1. Φύλο (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

Αγόρι □ Κορίτσι □ 

 

 

2. Πνηνη είλαη θαιχηεξνη καζεηέο ζηα Μαζεκαηηθά; (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

τα αγόρια □ τα κορίτσια □ και οι δύο □ Εξαρτάται □ 
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3. Πνηνη είλαη θαιχηεξνη καζεηέο ζην κάζεκα ηεο Γιψζζαο; (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

τα αγόρια □ τα κορίτσια □ και οι δύο □ Εξαρτάται □ 

 

4. Πνηνη θάλνπλ ηα θαιχηεξα γξάκκαηα; (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

τα αγόρια □ τα κορίτσια □ και οι δύο □ Εξαρτάται □ 

 

5. Πνηνη δελ είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δηαβαζκέλνη ζηα καζήκαηα ηεο 

εκέξαο;(ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

τα αγόρια □ τα κορίτσια □ και οι δύο □ Εξαρτάται □ 

 

6. Μέζα ζηελ ηάμε ηα αγφξηα είλαη πην άηαθηα θαη πξνζέρνπλ ιηγφηεξν απφ ηα 

θνξίηζηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

7. Μέζα ζηελ ηάμε ηα θνξίηζηα είλαη πην ήζπρα θαη ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα 

πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

8. Σν πνδφζθαηξν είλαη άζιεκα κφλν γηα αγφξηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 
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9. Σα αγφξηα παίδνπλ πην επηζεηηθά, ελψ ηα θνξίηζηα παίδνπλ πην ήζπρα. (ζημειώζηε 

X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

10. Σα αγφξηα είλαη θαιχηεξα ζηα αζιήκαηα (κπάζθεη, βφιετ, πνδφζθαηξν, ηξέμηκν) 

απφ ηα θνξίηζηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

11. Σα αγφξηα είλαη πην ςειά απφ ηα θνξίηζηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

12. Σα θνξίηζηα είλαη πην πεξηπνηεκέλα θαη πην φκνξθα απφ ηα αγφξηα. (ζημειώζηε X 

ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

13. Σα αγφξηα είλαη πην δπλαηά απφ ηα θνξίηζηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 
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14. Σα αγφξηα είλαη πην αθαηάζηαηα, ελψ ηα θνξίηζηα είλαη πην 

λνηθνθπξεκέλα.(ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

15. Σα θνξίηζηα θνπηζνκπνιεχνπλ πην πνιχ απφ ηα αγφξηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

 

16. Σα θνξίηζηα είλαη πην επαίζζεηα απφ ηα αγφξηα. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

 

17. Σα αγφξηα είλαη πην ζαξξαιέα απφ ηα θνξίηζηα.(ζημειώζηε X ζε 1 μόνο  

απάνηηζη) 

 

18. Σα αγφξηα αληαγσλίδνληαη θαη καιψλνπλ πην εχθνια κεηαμχ ηνπο απφ φηη 

ηαθνξίηζηα.(ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 
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19. Οι άνδπερ δεν κλαίνε. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

20. Οη γπλαίθεο είλαη πην απζηεξέο απφ ηνπο άλδξεο. (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο 

απάνηηζη) 

 

21. Οη άλδξεο είλαη θαιχηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο ζην λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα.(ζημειώζηε 

X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

22. Οη άλδξεο είλαη θαινί ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ (ζημειώζηε X ζε 1 μόνο  

απάνηηζη) 

 

23. πρλά νη γπλαίθεο καζηνξεχνπλ θαη επηδηνξζψλνπλ πξάγκαηα. (ζημειώζηε X ζε 1 

μόνο απάνηηζη) 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 
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24. Οη γπλαίθεο ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα ζηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ απφ ηνπο άλδξεο. 

(ζημειώζηε X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

25. Οη άλδξεο είλαη θαιχηεξνη ζηε δνπιεηά ηνπο απφ ηηο γπλαίθεο. (ζημειώζηε X  ζε 1   

μόνο απάνηηζη) 

 

26. Οη άλδξεο είλαη θαιχηεξνη ζην δηάβαζκα ησλ παηδηψλ απφ ηηο γπλαίθεο.(ζημειώζηε 

X ζε 1 μόνο απάνηηζη) 

 

 

 

 

 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 

ςμθυνώ πολύ ςμθυνώ 

Γεν είμαι 

ζίγοςπορ/η 

 

 

Γιαθυνώ 
Γιαθυνώ πολύ 

□ □ □ □ □ 


