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BODI εταίροι του έργου
ELAN INTERCULTUREL (Γαλλια)
Το Elan Interculturel είναι ένας οργανισµός που δηµιουργήθηκε από µια οµάδα
επαγγελµατιών που ενδιαφέρονται για τις προκλήσεις της διαπολιτισµικής συνύπαρξης.
Στόχος του οργανισµού αυτού είναι να συµβάλει στο διαπολιτισµικό διάλογο και σε µια
καλύτερη εµπειρία της πολιτιστικής πολυµορφίας.
Ως ένα εργαστήριο διαπολιτισµικών µεθοδολογιών, η αποστολή του Εlan Ιnterculturel είναι να
προωθήσει µια ολιστική αντίληψη του πολιτισµού (ψυχολογική και κοινωνικο-ανθρωπολογική)
και να προτείνει καινοτόµες παιδαγωγικές µεθόδους, να διευρύνει την αντανάκλαση και να
αναπτύξει δεξιότητες και ικανότητες για το διαπολιτισµικό διάλογο. Περαιτέρω στοχεύει στο να
συµβάλει σε µια πιο διαπολιτισµική κοινωνία σε έργα διεθνούς συνεργασίας των οποίων
στόχος είναι να αναπτύξουν νέες µεθοδολογίες διδασκαλίας που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις διάφορες
οµάδες του πληθυσµού (κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελµατίες υγείας
κλπ.). Ως εκπαιδευτικός οργανισµός, χρησιµοποιεί διαδραστικές µεθόδους διδασκαλίας και
παιδαγωγικές µεθόδους µη τυπικής µάθησης (λογοτεχνία, θέατρο, αυτοσχεδιασµός, τέχνη)
που προσφέρουν δηµιουργικές και προσιτές επιµορφωτικές εµπειρίες.
CESIE (Ιταλια)
Ο οργανισµός CESIE είναι ένα ευρωπαϊκός µη κερδοσκοπικός οργανισµός ΜΚΟ που
ιδρύθηκε το 2001, βασισµένος στις εµπειρίες του κοινωνιολόγου Danilo Dolci. Ακολουθώντας
το παράδειγµα του Danilo Dolci, ο CESIE υποστηρίζει την προώθηση µιας µη βίαιη κοινωνίας
ισότητας και θεωρεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση, ως κύρια όργανα προς επίτευξη αυτού
του στόχου.
Ο Οργανισµός αυτός εργάζεται για να προωθήσει την πολιτιστική, εκπαιδευτική,
επιστηµονική και οικονοµική ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο χρησιµοποιώντας
καινοτόµες και συµµετοχικές προσεγγίσεις. Ο κύριος στόχος του CESIE είναι για η προώθηση
του διαπολιτισµικού διαλόγου, υπεύθυνης και βιώσιµης ανάπτυξης, διεθνούς συνεργασίας και
το επιχειρηµατικού πνεύµατος.
Ο CESIE αποτελείται από πέντε συνεργαζόµενα τµήµατα: ευρωπαϊκή συνεργασία, διεθνής
συνεργασία, κινητικότητα, κοινωνικο-πολιτιστική προαγωγή και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και
έρευνας. Το προσωπικό του CESIE αποτελείται από 35 εργαζόµενους διαφορετικών
εθνικοτήτων, και ο οργανισµός µπορεί επίσης να επικαλεστεί την πολύτιµη συνεισφορά των
πολλών εθελοντών.
Από το 2001, ο CESIE έχει αναπτύξει 400 έργα – από τα οποία τα 80 βρίσκονται σε εξέλιξη
σε τοπικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Μέσα σε αυτά τα έργα, ο CESIE
πραγµατοποίησε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την κατάρτιση, την
ευαισθητοποίηση, τη διάδοση και την έρευνα.
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (Κύπροσ)
Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1972 µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου στη
βάση της έκθεσης-πρότασης που υπέβαλε ο Καθηγητής E.G. Wedell, από το Πανεπιστήµιο
του Manchester, Σύµβουλος της ΟΥΝΕΣΚΟ, το 1971 µε τίτλο «Κύπρος - Δάσκαλος και
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Εκπαιδευτική Ανάπτυξη». Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο άρχισε να λειτουργεί το 1973, υπό τη
διεύθυνση του πρώτου Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρος Ιωάννη Κουτσάκου (1973-1983), µε
στόχο:
Να γίνει κέντρο, όπου το επάγγελµα από µόνο του αναλαµβάνει την κριτική των πράξεων και
δραστηριοτήτων του, και όπου η συνεργατική εργασία γίνεται από τους εκπαιδευτές σε όλα τα
επίπεδα της ιεραρχίας στο σύστηµα, είτε εµπλέκονται σε διδασκαλία στην τάξη, είτε σε
διδακτική εξάσκηση σε διοικητικούς ρόλους ή στην εκπαιδευτική διεύθυνση (Weddell, 1971).
Από τον Ιούνιο του 2002 έχει ενταχθεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο η ενοποιηµένη Υπηρεσία
Ανάπτυξης Προγραµµάτων (ΥΑΠ), η οποία ασχολείται µε τη συγγραφή και έκδοση διδακτικών
βιβλίων, την παραγωγή διδακτικού υλικού, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους
µαθητές, καθώς και µε το σχεδιασµό αναλυτικών προγραµµάτων.
Στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης τον Ιούνιο του 2008, µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου, ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης
(Κ.Ε.Ε.Α) και παράλληλα διορίστηκε Επιστηµονικό Συµβούλιο.
Αποστολή του Επιστηµονικού Συµβουλίου είναι να συµβουλεύει το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού σε θέµατα που αφορούν στη συνεχή επαγγελµατική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, την έρευνα και γενικότερα σε ζητήµατα που εντάσσονται στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Αξιολόγησης και να διασφαλίζει τη συνεργασία των δύο ιδρυµάτων.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο λειτούργησε κατά το 2009 µε τη νέα δοµή.
ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Αποστολή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι να µεριµνά για τη συνεχή επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, να τους ενηµερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην
εκπαίδευση, να τεκµηριώνει ερευνητικά και θεωρητικά την ακολουθητέα εκπαιδευτική πολιτική
και να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στην προσπάθειά τους για επαγγελµατική και
προσωπική ανάπτυξη. Το έργο του είναι αναπτυξιακό και κινείται στους εξής βασικούς
άξονες:
• Προσφέρει ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων, µε
διάφορα υποχρεωτικά προγράµµατα και προαιρετικά σεµινάρια
• Προγραµµατίζει και διεξάγει εκπαιδευτικές έρευνες και µελέτες αξιολόγησης
• Παρακολουθεί και αποδελτιώνει τις σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική
• Προωθεί την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
• Μεριµνά για τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, το σχεδιασµό
και την παραγωγή διδακτικού υλικού, την έκδοση σχολικών βιβλίων.
KINDERVILLA (Αυστρια)
To νηπιαγωγείο Kindervilla είναι ένα ιδιωτικό ανεξάρτητο εκπαιδευτικό ίδρυµα για παιδιά
ηλικίας 1-6 ετών. Το νηπιαγωγείο Kindervilla ιδρύθηκε το 1999 και από τότε έχει προσφέρει
ελκυστική και προσαρµοσµένη φροντίδα των παιδιών, ιδιαίτερα για τους εργαζόµενους
γονείς.
Για αρκετά χρόνια εφάρµοσε µε επιτυχία την ιδέες της πολύγλωσσης εκπαίδευσης. Το
νηπιαγωγείο Kindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο «Διαπολιτισµική
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εκπαίδευση», που προβλέπει µια ολοκληρωµένη εκπαίδευση Νηπιαγωγείο βοηθούς στη
διαπολιτισµική εκπαίδευση.
Το νηπιαγωγείο Κindervilla έχει αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο
«Διαπολιτισµική εκπαίδευση», που παρέχει στους βοηθούς νηπιαγωγούς µια ολοκληρωµένη
επιµόρφωση στη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Επιπλέον, το Kindervilla έχει καλές σχέσεις µε
τα άτοµα σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στον τοµέα της εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικά
ιδρύµατα στην Αυστρία. Στο πλαίσιο αυτού του έργου το Kindervilla θα συνεργαστεί µε την
κυβερνητικό τµήµα διοίκησης της πόλης του Ίνσµπρουκ, και ειδικότερα µε το τµήµα για το
παιδί και τη φροντίδα των νέων, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε όλα τα δηµόσια
νηπιαγωγεία του Ίνσµπρουκ.
Το νηπιαγωγείο Kindervilla έχει επίσης ένα ευρύ δίκτυο επαφών για διεθνής συνεργασίες. Με
την µακράν εµπειρία του, έχει αναπτύξει αρκετές σηµαντικές ιδέες, όπως αυτό το πρόγραµµα
της πολύγλωσσης εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία, ένα έργο που χρηµατοδοτείται από
το πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus +.
LA XIXA TEATRE (Ισπανια)
Ο Οργανισµός La Xixa Teatre είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που στοχεύει στην
έρευνα, την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασµό θεατρικών εκπαιδευτικών εργαλείων ως µέσο
για την κοινωνική αλλαγή. Πιστεύουµε ότι η εκπαίδευση είναι το βασικό εργαλείο για την
κοινωνική αλλαγή.
Η αποστολή του Οργανισµού La Xixa Teatre είναι να διευκολύνει τη δηµιουργία χώρων για
ενδυνάµωση, µέσω της συµµετοχικής µεθοδολογίας, ψυχολογίας προσανατολισµένης στη
διαδικασία και θέατρο των καταπιεσµένων για να δηµιουργηθούν διαδικασίες ατοµικού και
συλλογικού µετασχηµατισµού σε πλαίσια κοινωνικής ευαλωτότητας και ευπάθειας. Οι αξίες
του La Teatre Xixa είναι:
• Nα προωθήσει τη συµµετοχή των ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα.
• Να προωθεί τις αξίες της συνύπαρξης σε ένα πλαίσιο ισότητας.
• Να εντοπίζει την πολιτιστική πολυµορφία που είναι παρούσα στην κοινωνία µας ως πηγή
πλούτου.
• Να προωθήσει µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς, όπου όλες οι µορφές της ανθρώπινης
ποικιλοµορφίας είναι πλήρως αποδεκτές.
• Να απεικονίσει το διάλογο ως πηγή αµοιβαίας ενδυνάµωσης για εξεύρεση εναλλακτικών
λύσεων.
• Να εξετάσει το θέατρο ως µέσο για την οικοδόµηση της κοινοτικής ενδυνάµωσης και τον
κοινωνικό πειραµατισµό.
Για εµάς το εκπαιδευτικό θέατρο είναι απαραίτητο για προβληµατισµό και για τη διαδικασία
κοινωνικής αλλαγής επειδή το θέατρο µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει σύγκρουση και από
εκεί, να διδάξει πως τη διαχειριζόµαστε. Ως εκ τούτου, είµαστε σε µια συνεχή έρευνα για νέες
προτάσεις επιµόρφωσης. Βασίζουµε τις παρεµβάσεις µας στις διαφορετικές τεχνικές, επειδή
ως Οργανισµός αντιµετωπίζουµε σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα που απαιτούν πολύπλοκες
απαντήσεις.
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Συγγραφείς και εκδότες
Παιδαγωγικο Ινστιτουτο Κυπρου, ΚΥΠΡΟΣ
γραφιστική
Kindervilla, www.kindervilla.info
εκδότης
Το έργο «BODI»: www.bodi-project.eu
Συντονισµός έργου: Elan Interculturel, 82 avenue Denfert Rochereau, 75014 - Παρίσι, Γαλλία
info@elaninterculturel.com
Αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να µεταφορτωθεί δωρεάν
http://www.bodi-project.eu
Αυτή η εργασία έχει άδεια κυκλοφορίας βάσει της άδειας Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
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1. Εισαγωγη
1.1. Το Πρόγραµµα BODI
Το Πρόγραµµα "BODI – Η πολιτιστική ποικιλοµορφία, το σώµα, το φύλο και η υγεία στην
προσχολική εκπαίδευση" είναι ένα διετές πρόγραµµα, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο του
2015 και συγχρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Erasmus + µέσω του γαλλικού Εθνικού
Φορέα Erasmus +. Σκοπός του είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των
εκπαιδευτικών για την κατανόηση των πολιτισµικών διαφορών στην εκπαίδευση των παιδιών.
Επίσης, στοχεύει: (α) στη βελτίωση της συµµετοχής των γονέων µε διαφορετικό πολιτισµικό
υπόβαθρο και (β) στη βελτίωση της σχολικής ικανότητας για την αντιµετώπιση της
πολιτισµικής ποικιλοµορφίας µε σκοπό την καλύτερη ένταξη των παιδιών και των γονέων στη
διαπολιτισµική µας κοινωνία.
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα BODI επιθυµεί να συµβάλει στην :
1) ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, την
εκπαίδευση των φύλων και ενσωµάτωση των παιδιών/γονέων από µειονοτικά πολιτιστικά
υπόβαθρα - µέσω της ανάλυσης των υφιστάµενων πρακτικών και της αξιολόγησης της
µεθόδου που αναπτύχθηκε.
2) ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών µέσω νέων µεθόδων κατάρτισης
εκπαιδευτικών και νέων πρακτικών εργαλείων, έτοιµων να προσαρµοστούν. Πιο
συγκεκριµένα, στοχεύει στην
• κατανόηση των πολιτιστικών διαφορών, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην εκπαίδευση των
παιδιών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την επίλυση πιθανών εντάσεων και
συγκρούσεων.
• ανάπτυξη ικανοτήτων και δηµιουργία εργαλείων για την αντιµετώπιση των θεµάτων της
πολιτιστικής πολυµορφίας, του φύλου και της υγείας των παιδιών..
• προσφορά εργαλείων, για τη συµµετοχή των γονέων (µεταναστών και µη) και την
εµπλοκή τους σε διάλογο σχετικά µε ευαίσθητα ζητήµατα όπως τις πολιτισµικές διαφορές,
το φύλο, το σώµα, την υγεία.
3) ανάπτυξη της σχολικής ικανότητας για την αντιµετώπιση της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας,
ώστε ναµην αποκλείονται τα παιδιά και οι γονείς διαφορετικού πολιτισµικού υπόβαθρου ,
και να εξοπλίζουν τα παιδιά για συµµετοχή σε µια διαπολιτισµική κοινωνία ανεκτική προς
την ποικιλοµορφία των φύλων. Προσφέρει εργαλεία και στρατηγικές για την αντιµετώπιση
ευαίσθητων θεµάτων, όπως το φύλο.
Οι εταίροι του έργου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Κύπρος), Kindervilla (Αυστρία), La
ΧΙΧA Teatre (Ισπανία) και CESIE (Ιταλία), συντονίζονται από το Elan Interculturel (Γαλλία)
στην προσπάθεια να προσεγγίσουν τις διαπολιτισµικές αλληλεπιδράσεις στην προσχολική
εκπαίδευση µε την εφαρµογή της µεθοδολογίας των κρίσιµων περιστατικών, που
αναπτύχθηκε αρχικά από την κοινωνική ψυχολόγο Margalit Cohen-Emerique, µε σκοπό να
µεσολαβήσει σε καταστάσεις πολιτισµικού σοκ.
Από το πρόγραµµα προέκυψαν τέσσερις Οδηγοί (εγχειρίδια). Ο στόχος του πρώτου
εγχειριδίου είναι να συµβάλει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση, την εκπαίδευση των φύλων και την ένταξη, τόσο των παιδιών µε
διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο όσο και των γονέων τους, στα σχολικά δρώµενα. Επίσης
στόχος του πρώτου Οδηγού είναι να δώσει µια εικόνα των πρακτικών που εστιάζουν στις
πολιτισµικές διαφορές και τις διαφορές στο φύλο και την υγεία. Επιπλέον, το εγχειρίδιο
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επικεντρώθηκε στη συµµετοχή των γονέων (µεταναστών και µη) και στη συµµετοχή τους στο
διάλογο για ευαίσθητα ζητήµατα όπως οι πολιτισµικές διαφορές, το φύλο, το σώµα και η
υγεία. Το δεύτερο εγχειρίδιο (εγχειρίδιο της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας στο σώµα, το φύλο,
την υγεία στα σχολεία-IO2) είναι ένα ολοκληρωµένο, πρακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους
εκπαιδευτικούς που εργάζονται µε παιδιά ηλικίας 3-8 ετών. Με βάση τη µέθοδο µελέτης
περιπτώσεων που αναπτύχθηκε από τη Margalit Cohen-Emerique, το εγχειρίδιο έχει ως
στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναλύσουν τα «κρίσιµα περιστατικά» που
προκύπτουν από τη δουλειά τους, µε παιδιά ή γονείς από άλλα πολιτιστικά περιβάλλοντα και
να διευκολύνουν τον εντοπισµό συγκεκριµένων λύσεων στα προβλήµατα.
"Κρίσιµα περιστατικά" είναι καταστάσεις, όπου µπορεί να παρουσιαστούν παρεξηγήσεις και
εντάσεις που συνδέονται µε πολιτισµικές διαφορές (για παράδειγµα: διαφορετικές
προσεγγίσεις στη σωµατική επαφή, στους ρόλους των φύλων, στις διατροφικές συνήθειες
κλπ.). Πραγµατοποιήθηκε συλλογή διαφόρων περιστατικών, ώστε να δοθεί µια λεπτοµερή και
αντιπροσωπευτική εικόνα των καταστάσεων όπου οι πολιτισµικές διαφορές µπορούν να
προκαλέσουν παρεξηγήσεις ή/και συγκρούσεις µεταξύ δασκάλων, γονέων και παιδιών.
Ο σκοπός του τρίτου και παρόντος εγχειριδίου (εγχειρίδιο της γονικής εµπλοκής-IO3) είναι να
παρέχει καλές πρακτικές για τη συµµετοχή των γονέων, µέσω µελετών Περιπτώσεων και
δραστηριοτήτων. Αυτές οι πρακτικές αφορούν τρία θέµατα: το σώµα σε διαπολιτισµική
προοπτική, το φύλο στη διαπολιτισµική προοπτική και την υγεία σε διαπολιτισµική
προοπτική. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει µελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες από την
προσχολική εκπαίδευση στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ισπανία και την Κύπρο. Το
συντονιστικό ίδρυµα για τον παρόντα αναγνώστη είναι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Οι
χρήστες-στόχοι αυτού του εγχειριδίου είναι εκπαιδευτικοί που εργάζονται µε ετερογενείς
οµάδες µαθητών ηλικίας 3 έως 8 ετών, ψυχολόγοι, σύµβουλοι, κοινωνικοί βοηθοί και άλλο
προσωπικό που εργάζεται µε τα παιδιά σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς (για
παράδειγµα: οι οµάδες ARE στη Γαλλία) µέλη των συνδέσµων γονέων που ενδιαφέρονται και
ασχολούνται µε το θέµα, καθώς και µε τη σχολική ζωή και τους γονείς.
1.2. Γιατί να εµπλακούν οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών
Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ενός µικρού παιδιού πραγµατοποιείται σε διάφορα πλαίσια:
στο σπίτι µε την οικογένεια, σε ανεπίσηµες περιστάσεις στην κοινότητα και σε επίσηµο
περιβάλλον στο σχολείο. Σε όλα αυτά τα πλαίσια, οι γονείς έχουν µια σηµαντική συµβολή. Τα
διεθνή έγγραφα πολιτικής, όπως οι εκθέσεις εκκίνησης του ΟΟΣΑ (2006, 2012) και η έκθεση
UNICEF Innocenti Report Card 8, περιγράφουν τη συµµετοχή των γονέων στην προσχολική
εκπαίδευση ως θεµελιώδες δικαίωµα και υποχρέωση. Οι έρευνες υποδεικνύουν ότι η
συµµετοχή των γονέων στην εκπαίδευση µπορεί να ενισχύσει την ακαδηµαϊκή επιτυχία των
µικρών παιδιών (π.χ., Henderson & Berla, 1994, Izzo, Weissbert, Kasprow & Fendrich, 1999,
Marcon, 1999, Powell 1989). Η έρευνα προτείνει επίσης ότι η µετάβαση από την προσχολική
ηλικία στο δηµοτικό σχολείο µπορεί να είναι µια κρίσιµη περίοδος στην ανάπτυξη των
παιδιών (Pianta, Rimm-Kauffman & Cox, 1999). Ωστόσο, λίγα γνωρίζουµε για την εµπειρία
της µετάβασης από το νηπιαγωγείο, από την οπτική γωνία των γονέων (για εξαίρεση, βλέπε
Pianta & Kraft-Sayre, 1999), και τους τρόπους µε τους οποίους η προσχολική εκπαίδευση
µπορεί να προωθήσει τη συµµετοχή των γονέων
σε όλη τη διάρκεια της παιδικής
εκπαίδευσης.
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Οι γονείς έχουν επωφεληθεί επίσης από τη συµµετοχή τους στη σχολική φοίτηση των
παιδιών τους. Οι γονείς έχουν µάθει πώς να βοηθούν αποτελεσµατικά τα παιδιά τους µε τη
σχολική εργασία, πώς να κατανοούν καλύτερα τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί, τι µαθαίνουν τα
παιδιά τους και πώς λειτουργεί το σχολείο (Collins, Moles, & Cross, 1982, Desimone, FinnStevenson, & Henrich, 2000, Epstein, 1995). Επιπλέον, οι γονείς που εµπλέκονται,
αισθάνονται χρήσιµοι και έχουν καλύτερη κατανόηση του πώς µπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά τους να πετύχουν στο σχολείο (Davies, 1993, Desimone et al., 2000, Mapp, 2003).
Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την προσχολική εκπαίδευση και παρέµβαση δείχνει,
επίσης, ότι αυτές οι εµπειρίες µπορούν να επηρεάσουν τις τρέχουσες και µελλοντικές
πεποιθήσεις και πρακτικές των γονέων (Barnard, 2004). Σε σύγκριση µε τους µη
προσχολικούς γονείς, οι γονείς των παιδιών που συµµετείχαν σε προσχολικές
δραστηριότητες είχαν υψηλότερες επαγγελµατικές φιλοδοξίες για τα παιδιά τους, λάµβαναν
µεγαλύτερη ικανοποίηση από τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών τους και επεδείκνυαν
µεγαλύτερη συµµετοχή, κατά τα χρόνια του δηµοτικού, στο σπίτι και στο σχολείο. Οι
προσχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη µεταγενέστερη συµµετοχή στο σπίτι και
το σχολείο περιλαµβάνουν την ύπαρξη, το ποσό και τον αριθµό των προσχολικών ετών
καθώς και τις δραστηριότητες µετά το πέρας της σχολικής ηλικίας.
1.3. Ορισµοί και πλαίσια για την κατανόηση της εµπλοκής των γονέων
Υπάρχει µία διαφορά µεταξύ της εµπλοκής των γονέων και της συµµετοχής των γονέων. Η
εµπλοκή των γονέων αποφασίζεται από το προσωπικό του σχολείου και είναι συνήθως
προσανατολισµένη προς έναν πιο ατοµικό στόχο, να επωφεληθεί το παιδί ενός γονέα µέσω,
για παράδειγµα, εθελοντικής εργασίας ή συµµετοχής σε σχολικές εκδηλώσεις. Η συµµετοχή
των γονέων, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται σε µια πιο συλλογική προσέγγιση κατανοµής
της εξουσίας σε µια σχέση σπίτι-σχολείο, η οποία επιδιώκει να συµβάλει στην ευηµερία
ολόκληρου του σχολείου και των µαθητών, µε σαφώς καθορισµένες κατευθυντήριες γραµµές,
ώστε να επιτρέπεται η πλήρης γονική συµµετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
(Symeou, 2001). Η γονική εµπλοκή αναφέρεται στο ποσό συµµετοχής που έχει ένας γονέας,
όταν πρόκειται για τη σχολική φοίτηση και τη ζωή του παιδιού του. Τα οφέλη της εµπλοκής
των γονέων είναι σαφή: Ένα αυξανόµενος αριθµός ερευνών δείχνει ότι η επιτυχής ανάµειξη
γονέων βελτιώνει, όχι µόνο τη συµπεριφορά των µαθητών και τη συµµετοχή τους, αλλά
επηρεάζει θετικά και τα επιτεύγµατα των µαθητών.
Η επιτυχής εµπλοκή των γονέων µπορεί να οριστεί ως η ενεργός, συνεχής συµµετοχή ενός
γονέα ή βασικού φροντιστή στην εκπαίδευση του παιδιού του. Οι γονείς µπορούν να
επιδείξουν εµπλοκή στο σπίτι-διαβάζοντας µε τα παιδιά τους, βοηθώντας µε την εργασία στο
σπίτι, συζητώντας σχολικά γεγονότα- ή στο σχολείο -παρακολουθώντας δραστηριότητες ή
εθελοντισµό στις τάξεις. Τα σχολεία µε τους εµπλεκόµενους γονείς δεσµεύουν αυτούς τους
γονείς, επικοινωνούν µαζί τους τακτικά και τους ενσωµατώνουν στις διαδικασίες µάθησης
(Haack, 2007).
Οι µορφές γονεϊκής εµπλοκής, όπως επισηµάνθηκαν από τους Desforges και Abouchaar
(2003,) σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε έρευνα στην αγγλική γλώσσα για την
εµπλοκή των γονέων (που σχετίζονται κυρίως µε τα σχολεία πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), περιλάµβαναν τα εξής:
• καλή γονική µέριµνα στο σπίτι, συµπεριλαµβανοµένης: της παροχής ασφαλούς και
σταθερού περιβάλλοντος, πνευµατική διέγερση, συζήτηση γονέα-παιδιού, καλά µοντέλα
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•
•
•
•

εποικοδοµητικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών αξιών, υψηλές φιλοδοξίες για προσωπική
ολοκλήρωση και υπηκοότητα.
επικοινωνία µε τα σχολεία για την ανταλλαγή πληροφοριών.
συµµετοχή σε σχολικές εκδηλώσεις.
Συµµετοχή στο έργο του σχολείου.
συµµετοχή στη σχολική διακυβέρνηση.

Τα σχολεία, συχνά, δεν εµπλέκουν τους γονείς, επειδή δεν πιστεύουν ότι µπορούν. Σύµφωνα
µε τον Johnson και τον Duffett (2003), πολλές είναι οι σχετικές αντιλήψεις. Οι εκπαιδευτικοί
πιστεύουν ότι οι οικογένειες δεν θέλουν να συµµετέχουν, όταν, στην πραγµατικότητα, οι
οικογένειες δεν ξέρουν πώς να συµµετάσχουν. Από την πλευρά τους, οι γονείς, µερικές
φορές, διστάζουν να εµπλακούν στη σχολική ζωή, επειδή δεν έχουν επιπλέον χρόνο ή επειδή
δεν µιλούν τη γλώσσα άπταιστα. Επιπλέον, οι γονείς πιστεύουν ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι.
Αυτό µπορεί να οφείλεται, εν µέρει, στο δικό τους εκπαιδευτικό ιστορικό. Συχνά, είχαν µια
λιγότερο από ικανοποιητική εµπειρία µε τη δική τους εκπαίδευση και έτσι δεν αισθάνονται ότι
το να εµπλέκονται, είναι σίγουρα µια καλή εµπειρία. Οι Mac Naughton και Hughes (2008)
ανέφεραν, επίσης, ότι οι σχέσεις µεταξύ επαγγελµατιών και γονέων είναι συχνά τεταµένες και
όχι πάντα ουσιαστικές.
Οι επαγγελµατίες αγωνίζονται να µάθουν πώς να επικοινωνούν καλύτερα µε τους γονείς.
Συχνά ανησυχούν για αυτό και διστάζουν να το κάνουν. Επίσης, οι γονείς είναι συχνά
αβέβαιοι για τον ρόλο τους, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, σε σχέση µε τη µάθηση των
παιδιών.
Η διερεύνηση αυτών των δυσκολιών οδήγησε στην άνιση σχέση γνώσης-εξουσίας µεταξύ
γονέων και εκπαιδευτικών (MacNaughton and Hughes, 2008), ειδικά σε συνθήκες φτώχειας
και µεγάλων πληθυσµών µεταναστών. Επιπλέον, οι γονείς και οι επαγγελµατίες µπορεί να
έχουν διαφορετική αντίληψη και προσδοκίες για τη συµβολή της άλλης πλευράς στην
προσχολική εκπαίδευση των παιδιών (Share et al., 2011, Smit et al., 2005). Η έννοια του
«επαγγελµατία» ως «εµπειρογνώµονα» δίνει δύναµη στον καθηγητή και, εποµένως,
εµποδίζει τις σχέσεις συνεργασίας (Whitmarsh, 2009). Συχνά, οι φωνές των γονέων δεν
συµπεριλαµβάνονται στις συζητήσεις για την προσχολική εκπαίδευση και τα προγράµµατα
σπουδών (Vandenbroeck, 2009), συµπεριλαµβανοµένων των µορφών γονικής συµµετοχής.
Η γαλλική εµπειρία στην εισαγωγή του «φύλου» στα σχολεία έδειξε πόσο σηµαντικό είναι να
ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των γονέων, οι προσδοκίες που αφορούν ευαίσθητες ζώνες
όπως το σώµα, το φύλο και η υγεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ένα πολυπολιτισµικό πλαίσιο,
όπου οι γονείς µπορούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε την εκπαίδευση των
παιδιών, και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα διαφορετικά ταµπού, προσδοκίες, αξίες,
επιθυµίες για το πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν τα θέµατα αυτά. Οι καινοτοµίες που
υποκινούνται από το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε µεγάλη
αντίσταση, εάν δεν διαχειριστούν καλά εκ των προτέρων. Το εγχειρίδιο γονεϊκής εµπλοκής
επιθυµεί να δώσει έµπνευση και συγκεκριµένα εργαλεία για τη συµµετοχή των γονέων σε
τέτοια θέµατα. Για να επιτευχθεί αυτό, το εγχειρίδιο έχει δύο βασικά στοιχεία: πρώτον,
παρουσιάζει Μελέτες Περιπτώσεων καλής συνεργασίας σχολείου- οικογένειας. Δεύτερον,
παρουσιάζει µια σειρά πρακτικών ασκήσεων σχετικά µε τον τρόπο διεξαγωγής θεµατικών
συζητήσεων µε τους γονείς σε σχέση µε το σώµα, το φύλο, την υγεία, σε ένα πολυπολιτισµικό
περιβάλλον.
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2. Μεθοδολογια
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2. Μεθοδολογια
Η µεθοδολογία βασίζεται στον προσδιορισµό και την περιγραφή των στρατηγικών γονικής
εµπλοκής. Δηµιουργήθηκε ένα σύνολο δεικτών για την επιλογή των πρακτικών και οι
περιγραφές ήταν κείµενα χαµηλής δυσκολίας, προσανατολισµένα προς την πρακτική
προσαρµογή. Επίσης, αναπτύχθηκε µια εργαλειοθήκη και οι προτεινόµενες τεχνικές
βασίζονται σε µια διαπολιτισµική προσέγγιση µέσω µη-κατευθυνόµενων, µη επίσηµων
µεθόδων. Και οι δύο αναγνωρίζουν την αξία του ιδιαίτερου πολιτισµικού υπόβαθρου και τις
εµπειρίες ζωής των γονέων, εστιάζοντας στον διάλογο και την κοινή διαπραγµάτευση σε
αντίθεση µε την απλή παρατήρηση των διαφορών.
Πιο συγκεκριµένα, το εγχειρίδιο περιλαµβάνει δύο µέρη:
α) Μελέτες Περιπτώσεων εμπλοκής των γονέων
Η συµµετοχή των γονέων θεωρείται ως βασική συνιστώσα από τα σχολεία σε
πολυπολιτισµικά περιβάλλοντα, καθώς φαίνεται ότι είναι ο µόνος αποτελεσµατικός τρόπος,
για να γεφυρωθεί η διαφορά µεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών πρακτικών και των
κανόνων που σχετίζονται µε την εκπαίδευση. Πολλά από τα σχολεία (ιδίως εκείνα που θα
χρησιµεύσουν ως «πιλοτικοί εταίροι» στο πρόγραµµα) έχουν δοκιµάσει διαφορετικές
στρατηγικές, αλλά χωρίς µεγάλη επιτυχία: µόνο µερικοί γονείς εµφανίζονται σε τέτοιες
περιπτώσεις. Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να προσδιορίσει επιτυχηµένες στρατηγικές
και να δώσει µια ολοκληρωµένη ανάλυση, ώστε τα άλλα σχολεία να µπορούν να µάθουν από
τα µοντέλα που λειτουργούν καλά. Το πρώτο βήµα ήταν η συλλογή των «καλών πρακτικών».
Έξι (6) πρακτικές που λειτουργούν καλά για τη συµµετοχή γονέων, αναλύονται λεπτοµερώς
στο εγχειρίδιο µέσω µελετών περιπτώσεων. Για την περιγραφή κάθε περίπτωσης
χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο δεικτών (Παράρτηµα 1). Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι
Μελέτες Περιπτώσεων περιλαµβάνουν τρία κύρια θέµατα: το σώµα σε διαπολιτισµική
προοπτική, το φύλο σε διαπολιτισµική προοπτική και την υγεία σε διαπολιτισµική προοπτική·
η συλλογή τους έγινε από τους καθηγητές προσχολικής εκπαίδευσης στη Γαλλία, την Ιταλία,
την Αυστρία, την Ισπανία και την Κύπρο. Αναπτύχθηκαν εργαλεία αξιολόγησης για την
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων, και, µε βάση την αξιολόγηση, οι πρακτικές
βελτιώθηκαν µε τη µορφή που εµφανίζονται επί του παρόντος σε αυτό το εγχειρίδιο.
Β) Εργαλεία για θεματικές συζητήσεις
Το δεύτερο βήµα ήταν η δηµιουργία των εργαλείων για τις θεµατικές δραστηριότητες.
Μελετώντας το IO1 (εγχειρίδιο σχολικών πρακτικών) και το IO2 (τα συλλέγοντα κρίσιµα
περιστατικά), οι εταίροι πρότειναν δραστηριότητες για γονείς και εκπαιδευτικούς µαζί. Οι
δραστηριότητες αφορούσαν στον τρόπο εισαγωγής ευαίσθητων ζητηµάτων όπως το φύλο, το
σώµα και την υγεία, για συζήτηση µε τους γονείς. Δόθηκαν παιδαγωγικά πρότυπα µε
συγκεκριµένες οδηγίες, ώστε διευκολύνουν την προσαρµογή των τεχνικών. Οι
δραστηριότητες δοκιµάστηκαν σε κάθε χώρα εταίρο µε οµάδες γονέων.
Οι προτεινόµενες τεχνικές βασίζονται σε µια διαπολιτισµική προσέγγιση και σε µηκατευθυνόµενες, µη επίσηµες µεθόδους. Η προσέγγιση και οι µέθοδοι αναγνωρίζουν την αξία
του ιδιαίτερου πολιτισµικού υπόβαθρου και των εµπειριών της ζωής των γονέων, εστιάζοντας
στον διάλογο και τις κοινές διαπραγµατεύσεις, σε αντίθεση µε την απλή παρατήρηση των
διαφορών.
Πρώτον, οι δραστηριότητες των εργαλείων διανεµήθηκαν µεταξύ των εταίρων για µια πρώτη
ανάγνωση, για να εντοπιστούν τυχόν σηµεία που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας ή
σαφήνειας.
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Δεύτερον,οι δραστηριότητες αξιολογήθηκαν,επίσης, κατά τη διάρκεια συναντήσεων γονέωνσχολείουαπό δεκαπέντε (15) γονείς και δασκάλους. Οι δάσκαλοι και οι γονείς που
συµµετεχαν στις συναντήσεις, αξιολόγησαν τις συναντήσεις (και έµµεσα το εγχειρίδιο),
χρησιµποιώντας δείκτες όπως: ικανοποίηση µε το εργαστήριο, ενδιαφέρον, σχετικότητα,
πρακτκή αξία. Η αξιολόγηση περιλαµβάνεται στην περιγραφή κάθε δραστηριότητας.

3. Μελετη
Περιπτωσεων
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3. Μελετη Περιπτωσεων
Στο πρόγραµµα BODI, η αποστολή ήταν να εντοπιστούν οι ευαίσθητες ζώνες που σχετίζονται
µε την προσχολική εκπαίδευση. Για να γίνει αυτό, πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε
εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε προσχολικά σχολεία στην Αυστρία, την Κύπρο, τη Γαλλία,
την Ιταλία και την Ισπανία. Η συλλογή των Μελετών Περιπτώσεων έγινε είτε
µέσω
εργαστηρίων είτε µέσω ατοµικών συνεντεύξεων ή µε συνδυασµό και των δύο. Από κάθε
χώρα, συλλέχθηκαν διάφορες περιπτωσιολογικές µελέτες µεταξύ Δεκεµβρίου 2016 και
Φεβρουαρίου 2017. Πέντε (5) περιλαµβάνονται στην τελική έκδοση του εγχειριδίου. Κάθε
χώρα µπορούσε να επιλέξει δύο δραστηριότητες, που θα µπορούσαν να δοκιµαστούν σε
πιλοτικές συναντήσεις µε γονείς. Τα έντυπα αξιολόγησης δόθηκαν τόσο στους συντονιστές
όσο και στους γονείς (βλ. Παράρτηµα 2). Με βάση τα σχόλια, οι πρακτικές αναθεωρήθηκαν
στην τελική τους µορφή. Στην περιγραφή των δραστηριοτήτων, υπάρχει µια ενηµέρωση και
αξιολόγηση, καθώς και συµβουλές για τους συντονιστές.
Περίπτωση 1
1. Τίτλος περίπτωσης: Στερεότυπα των φύλων στα προϊόντα µέσων µαζικής
ενηµέρωσης προσχολικής ηλικίας
2. Πηγή: Τελική έκθεση: http://docplayer.it/8645689-Scuola-e-genere-percorsi-dicrescita.html (Με πλάγιους χαρακτήρες)
3. Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
4. Συγγραφέας/Ίδρυµα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση
κλπ.)
Πρωτοβουλία που προώθησε ο Δήµος της Σιένα σε συνεργασία µε το Δήµο Μοντεριγκιόνι
και την UISP Σιένα (Ιταλική Ένωση «Αθλητισµός για όλους»).
5.Θέµατα που καλύπτονται (Σώµα, Φύλο, Υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική)
ΦΥΛΟ και ΣΩΜΑ
6. Λεπτοµερής περιγραφή πρακτικής
Το πρόγραµµα περιλάµβανε έξι συναντήσεις/εργαστήρια (στη Σιένα, και, στη συνέχεια,
επαναλήφθηκαν στο Μοντεριγκιόνι),που κάλυπταν διάφορες πτυχές των δεσµών µεταξύ
των αναπαραστάσεων των µέσων ενηµέρωσης, της ταυτότητας των φύλων και της
κοινωνικοποίησης:
1. Κι αν ήταν τα παιδιά σου; Θηλυκά και αρσενικά σώµατα και βλέµµατα στη βιοµηχανία
της διαφήµισης.
Αυτή η συνάντηση ξεκίνησε µε την προβολή της µικρής ταινίας «Αν αυτή είναι γυναίκα. Το
θηλυκό σώµα στη διαφήµιση», για να δείξει τη χρήση/κατάχρηση του γυναικείου σώµατος
για σκοπούς πώλησης. Η ανάλυση ξεκίνησε µε µια συζήτηση σχετικά µε τη διαφήµιση για
ενήλικες, και, στη συνέχεια, µετατράπηκε σε προβληµατισµό σχετικά µε τη διαφήµιση για
τα παιδιά, δείχνοντας πώς και στις δύο περιπτώσεις η διαφηµιστική βιοµηχανία προτείνει
ορισµένα µοντέλα και ρόλους που συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τα πολιτισµικά
παραδοσιακά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται µε το βιολογικό φύλο.
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Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε µια συζήτηση σχετικά µε τις στρατηγικές της πρόωρης
«ενηλικίωσης» και της σεξουαλικόποιησης των παιδιών (ιδιαίτερα στη διαφήµιση
ρούχων), και, στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να ρωτήσουν τα παιδιά/µαθητές
τους αν υπάρχουν και ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ γυναικών και ανδρών.
2. Πες µου το φύλο σου και θα σου πω το παιχνίδι που θέλεις. Πώς οι πεποιθήσεις των
ενηλίκων επηρεάζουν τις επιθυµίες των παιδιών.
Αυτό το εργαστήριο ξεκίνησε µε µια συνάντηση ανταλλαγής ιδεών, όπου οι
συµµετέχοντες µπορούσαν να µοιραστούν τις απαντήσεις ή/και τις δραστηριότητες που
γίνονται µε παιδιά, και, στη συνέχεια, έγινε η προβολή µιας διαφήµισης παιχνιδιού για
παιδιά, από τη δεκαετία του '80, που εισήγαγε το θέµα των στερεοτύπων φύλου στη
βιοµηχανία παιχνιδιών µε µια διαχρονική προοπτική. Έπειτα, αναλύθηκαν 15 σύγχρονα
διαφηµιστικά µηνύµατα µε τέσσερις διαστάσεις (χωρική, κινητική, χρωµατική και
ακουστική), ώστε να προβληµατιστούν σε θέµατα όπως το φύλο των ηθοποιών, τα
γραφικά χαρακτηριστικά, η σκηνογραφία και το σκηνικό, η φωνή και η µουσική του
φόντου, τα χρώµατα, οι κινήσεις που γίνονται κλπ.
3. Winx και Gormiti, γροθιές και µίνι φούστες. Κινούµενα σχέδια για αγόρια, κινούµενα
σχέδια για κορίτσια και ανεξαρτήτου φύλου.
Σε αυτό το εργαστήριο, χρησιµοποιώντας επίσης το υλικό που έφεραν οι συµµετέχοντες,
οι σκέψεις και τα ευρήµατα από τις προηγούµενες συναντήσεις αποτέλεσαν ένα σηµείο
εκκίνησης για προβληµατισµό σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο πρακτικά οι
αναπαραστάσεις στα µέσα ενηµέρωσης συµβάλλουν στη σεξουαλική κατανοµή των
ενεργειών, της εργασίας και των επαγγελµάτων στην αγορά εργασίας. Η συζήτηση
εµπλουτίστηκε επίσης µε την παρουσίαση εθνικών και ευρωπαϊκών δεδοµένων για το
θέµα αυτό. Ως τελευταία δραστηριότητα, αναλύθηκαν κοµµάτια δύο δηµοφιλών
κινούµενων σχεδίων «Winx» και «Gormiti» µε έµφαση στις διάφορες δυνάµεις και τις
σωµατικές αναπαραστάσεις των χαρακτήρων (π.χ. κατά τη διάρκεια της «µαγικής
µεταµόρφωσης» οι θηλυκοί χαρακτήρες είναι συχνά γυµνοί και ακόµη και ερωτικοί σε
µερικές περιπτώσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση γυναίκα= Σώµα και άνδρες = µυαλό).
4. TipMice και πασχαλίτσες. Θηλυκές και αρσενικές αναπαραστάσεις σε βιβλία
προσχολικής ηλικίας.
5. Ροζ και µπλε βιβλία; Ας εντοπίσουµε τα στερεότυπα των φύλων.
Αυτές οι δύο συναντήσεις αποσκοπούσαν στην παροχή εργαλείων και ικανοτήτων για µια
πιο συνειδητή και κριτική ανάγνωση των βιβλίων για παιδιά σχετικά µε τα στερεότυπα
των φύλων, ιδίως στα µαζικά προϊόντα. Μέσα από την ανάλυση των περιεχοµένων του
βιβλίου και του διαδικτύου, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα
σηµαντικότερα γραφικά, γλωσσικά και δοµικά σηµάδια του σεξισµού, τα οποία
επηρεάζουν την αντίληψη αιτίας-επίδρασης των νέων µαθητών, που σε αυτήν την ηλικία
ανακαλύπτουν τον κόσµο και αναζητούν απαντήσεις στις (πολλές) ερωτήσεις τους.
6. Γονικοί ρόλοι και µέσα: προβληµατισµοί.
Η συνάντηση και το έργο γενικά, ολοκληρώθηκαν µε µια στιγµή προβληµατισµού και
συζήτησης σχετικά µε τον ρόλο των γονέων και τα µέσα, ξεκινώντας από την έννοια της
ταυτότητας φύλου και τις διαφορές/οµοιότητες µεταξύ γυναικών και ανδρών από µια
γενετική, βιολογική, ανθρωπολογική και κοινωνικοπολιτιστική σκοπιά, µε σκοπό την
αποδόµηση των κύριων µεθοδολογιών, των περιεχοµένων και των σχέσεων των
συστηµάτων γονικών ρόλων.
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7. Προσδιορισµός οµάδων-στόχων (αριθµός και ηλικία των παιδιών, αριθµός
γονέων, αριθµός εκπαιδευτικών, ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας γονέων κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία, ήταν η αντιπροσώπευση
της οµάδας γονέων ισοδύναµη µε αυτήν των παιδιών;)
Γονείς παιδιών ηλικίας 0-6 ετών και διάφοροι παιδαγωγοί / νηπιαγωγοί και εκπαιδευτικοί.
8. Στόχοι/Σκοπός της πρακτικής
Το 2010 ο Δήµος της Σιένα σχεδίασε το έργο «Σχολείο και φύλο: µονοπάτια ανάπτυξης»,
συµπεριλαµβανοµένων τριών επιµέρους σχεδίων για νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθµούς,
σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και λύκεια. Έτσι, τα στερεότυπα των φύλων στα
προϊόντα µέσων µαζικής ενηµέρωσης είναι το επιµέρους έργο για νηπιαγωγεία και
παιδικούς σταθµούς, και ειδικότερα στη Σιένα έγινε µέρος της ετήσιας πρωτοβουλίας
υποστήριξης των γονέων «Μεγαλώνοντας µαζί: εκπαιδευτικές ευκαιρίες για τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς». Στόχος είναι να καταστούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
περισσότερο ενήµεροι για την επιρροή των µέσων στην ανάπτυξη της ταυτότητας των
φύλων και της κοινωνικοποίησης των παιδιών τους, παρέχοντάς τους αναλυτικά εργαλεία
για την κριτική κατανόηση των αναπαραστάσεων των µέσων ενηµέρωσης και των
µηνυµάτων που σχετίζονται µε το φύλο. Το έργο εµπνεύστηκε, επίσης, από τις συστάσεις
της διοργανικής στρογγυλής τραπέζης για τη βία κατά των γυναικών σχετικά µε την
ανάγκη παρέµβασης µε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις για την αντιµετώπιση του
φαινοµένου µε προληπτικό τρόπο, ξεκινώντας από τις σκέψεις σχετικά µε τα στερεότυπα
φύλου στην προδηµοτική, και προχωρώντας σε θέµατα που σχετίζονται περισσότερο µε
το φύλο στις µεγαλύτερες τάξεις.
9. Πώς βελτιώνει η πρακτική τον προβληµατισµό σχετικά µε το φύλο, το σώµα και
την υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική;
Η παρουσιαζόµενη πρακτική έχει ως στόχο τη δηµιουργία γεφυρών και την ενίσχυση των
ανταλλαγών µεταξύ των γονέων από διαφορετικό κοινωνικο-πολιτισµικό υπόβαθρο και η
ποικιλία των χρησιµοποιούµενων υλικών καθώς και η συχνή αναφορά στον πολιτισµό
συνέβαλαν πράγµατι στην προσέγγιση του θέµατος και των συζητήσεων µέσα από
πολιτιστική και διαπολιτισµική προοπτική.
10. Πώς η πρακτική εµπλέκει γονείς από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο;
Λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή παρουσία πληθυσµού που γεννήθηκε στο εξωτερικό,
στην Τοσκάνη (2% πάνω από τον εθνικό µέσο όρο), και των συµµετεχόντων φορέων
(UISP, δηµόσια σχολεία κ.λπ.), το έργο περιλάµβανε µεγάλο αριθµό γονέων από διάφορα
κοινωνικο-πολιτιστικά περιβάλλοντα (τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα).
11. Έχει η πρακτική σας αναπτύξει υλικά/εργαλεία/δραστηριότητες; Παρακαλώ,
περιγράψτε τα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να κάνουν, ως κατ’
οίκον εργασία, κάποιες δραστηριότητες µε τα παιδιά/µαθητές τους και κάθε εργαστήριο
ξεκίνησε µε µια στιγµή ανταλλαγής των αποτελεσµάτων τέτοιων δραστηριοτήτων (π.χ.
µια αφίσα που έγινε από µαθητές µε αποκόµµατα από περιοδικά, τα οποία δείχνουν τη
γενική ιδέα του αρσενικού και του θηλυκού). Επιπλέον, ως ανεξάρτητη συνέχιση του
προγράµµατος, σε ένα νηπιαγωγείο, οι εκπαιδευτικοί που είχαν συµµετάσχει
προηγουµένως στα εργαστήρια, αποφάσισαν να προσπαθήσουν να εργαστούν σε αυτό
το θέµα απευθείας µε τα παιδιά, προσαρµόζοντας τις δραστηριότητες και συλλέγοντας τις
απαντήσεις των παιδιών. Τα βασικά αποτελέσµατα των διάφορων συναντήσεων και η
καλή πρακτική του νηπιαγωγείου που πραγµατοποίησε το πιλοτικό µε τα παιδιά,
περιγράφονται στην τελική έκθεση της πρωτοβουλίας.
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12. Ήταν επιτυχής η πρακτική; Σε ποια περιεχόµενα; Έχει γίνει αξιολόγηση και εάν
ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;
Παρόλο που δεν υπάρχει επίσηµη αξιολόγηση, αυτή η πρακτική πρόσφερε στους γονείς,
τους εκπαιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόµενους στον τοµέα της εκπαίδευσης, την
ευκαιρία να συζητήσουν για το φύλο από την οπτική γωνία των αναπαραστάσεων στα
µέσα, και αυτό ήταν από µόνο του µια επιτυχηµένη επιλογή, νοουµένου ότι στην Ιταλία τα
ζητήµατα και η εκπαίδευση του φύλου στο σχολείο είναι πολύ επίκαιρα και αµφιλεγόµενα
θέµατα, τα οποία, συχνά, συναντούν την αντίθεση των γονέων. Επιπλέον, τα εργαστήρια
ενέπνευσαν την οργάνωση δραστηριοτήτων µε παιδιά που δοκιµάστηκαν σε δηµόσιο
νηπιαγωγείο.
13. Διάρκεια Εφαρµογής
Τα εργαστήρια πραγµατοποιήθηκαν σε εβδοµαδιαία βάση, ώστε οι συµµετέχοντες να
έχουν το χρόνο να προβληµατιστούν περαιτέρω στο περιεχόµενο των συναντήσεων και
να κάνουν την προτεινόµενη «κατ’ οίκον εργασία» µε τα παιδιά/µαθητές τους. Ως εκ
τούτου, συνολικά το πρόγραµµα διήρκεσε 1,5 µήνα.
14. Τι αλλαγές επήλθαν;
Το έργο συγκέντρωσε διάφορους παράγοντες που εµπλέκονται στην εκπαίδευση, γονείς,
εκπαιδευτικούς και το προσωπικό του σχολείου. Επιπλέον, από µεθοδολογική άποψη,
αξίζει να αναφερθεί ότι στην εκπόνηση των διάφορων ενοτήτων συµµετείχαν επίσης
ειδικοί σε διάφορους τοµείς (µελέτες στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, βιβλιογραφία,
παιδαγωγική), ενώ κατά τη διάρκεια των συναντήσεων χρησιµοποιήθηκαν
δραστηριότητες µη τυπικής εκπαίδευσης.
Ωστόσο, η µεγάλη αξία του προγράµµατος -από την άποψη των κοινωνικών αλλαγώνείναι ότι εγγράφεται σε µια µακροπρόθεσµη στρατηγική του Δήµου της Σιένα, η οποία
αποσκοπεί στην αύξηση της κοινωνικο-πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και της πρόληψης,
όσον αφορά στη βία κατά των γυναικών µέσω της εκπαίδευσης των φύλων,
προσαρµοσµένης στις διάφορες σχολικές βαθµίδες.
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Περίπτωση 2
1. Τίτλος περίπτωσης: Ιταλοί και ξένοι γονείς σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία
2. Πηγή: Δηµόσια ανακοίνωση διευθυντή του σχολείου (pdf): Genitori italiani e
stranieri nella scuola dell’infanzia e primaria (Italian and foreign parents in kindergartens
and primary schools) .
Ιστοσελίδα Σχολείου: Istituto Comprensivo di Rivergaro - Gossolengo
3. Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ
4. Συγγραφέας/Ίδρυµα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση
κλπ.)
Κ. Marica Draghi, Διευθύντρια του Istituto Comprensivo di Rivergaro - Gossolengo
(Συνολικά το Ινστιτούτο αποτελείται από τρία νηπιαγωγεία, τέσσερα δηµοτικά σχολεία και
δύο σχολεία δευτεροβάθµιαςεκπαίδευσης)
Διεύθυνση (διοικητικό γραφείο): Via Roma 19 - Rivergaro (PC), τηλ. .: 0523 958671, email: pcic81600l@istruzione.it, ιστοσελίδα: http://www.icri-go.gov.it/index.php
5. Θέµατα που καλύπτονται (Σώµα, Φύλο, Υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική)
ΣΩΜΑ και ΥΓΕΙΑ (αν και έµµεσα, οποιοδήποτε θέµα που σχετίζεται µε την εκπαίδευση και
την γονική µέριµνα, είναι πιθανό να καλύπτεται).
6. Λεπτοµερής περιγραφή πρακτικής
Η Emilia Romagna είναι η ιταλική περιοχή µε τον µεγαλύτερο αριθµό µη Ιταλών µαθητών
στον σχολικό πληθυσµό, και τα εννέα σχολεία που απαρτίζουν το Istituto Comprensivo di
Rivergaro - Gossolengo έχουν αναπτύξει µια προσέγγιση εµπλοκής, που τόσο στο
οριζόντιο όσο και στο κάθετο επίπεδο, ενθαρρύνει τις αλληλεπιδράσεις και προωθεί τη
συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών, οικογενειών, εθελοντικών οργανώσεων καθώς και
τοπικών φορέων και υπηρεσιών για αλλοδαπούς. Σε αυτό το πλαίσιο, και µε αυτό το
σκοπό, το σχολείο έχει σχεδιάσει πολλές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις για τη δηµιουργία
διαπολιτισµικών «εκπαιδευτικών συµµαχιών», όπως:
“Festa dell’accoglienza”: Το πάρτι για το καλωσόρισµα (µε τη βαθύτερη έννοια του όρου)
όλων των οικογενειών στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους.
• “όχι µόνο γλώσσες”: Ιταλικά γλωσσικά µαθήµατα µε τη συµµετοχή εθελοντών ντόπιων
γονέων για τη διδασκαλία αλφαβητισµού και την κοινωνικοποίηση µε τους
νεοαφιχθέντες ξένους γονείς. Τα φυλλάδια του µαθήµατος είναι διαθέσιµα σε
διάφορες γλώσσες όπως η κινεζική, η αλβανική, η ισπανική και η αραβική, ενώ από
το 2010 οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρνουν παραδοσιακά πιάτα για δοκιµή
φαγητών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, παρέχονται σηµαντικές
πληροφορίες σχετικά µε τις πρωτοβουλίες, τις ευκαιρίες και τις συγκεκριµένες
υπηρεσίες που προσφέρονται στους αλλοδαπούς σε τοπικό επίπεδο.
• Ατοµικές συναντήσεις µεταξύ των νεοαφιχθέντων οικογενειών και του προσωπικού
του σχολείου (παρουσία πολιτισµικού διαµεσολαβητή) για µια πιο προσαρµοσµένη
αξιολόγηση και παρακολούθηση των αναγκών των µαθητών.
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• «Διαβάζω, για να είµαι στον κόσµο» και «Εργαστήρια λέξεων», όπου οι Ιταλοί και οι
ξένοι γονείς και παππούδες έχουν την ευκαιρία να µοιραστούν τις ιστορίες τους και τις
παραδόσεις των χωρών τους µέσα από κινούµενα παραµύθια, ποιήµατα ή
δραστηριότητες ζωγραφικής (στην τάξη µε τα παιδιά).
Για το σκοπό και τα θέµατα που σχετίζονται µε το πρόγραµµα BODI, αξίζει να
αναφερθούν τρεις πρωτοβουλίες:
• "Διαπολιτισµικότητα και αθλητισµός": τα παιχνίδια και τα αθλητικά τουρνουά που
γίνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, αποσκοπούν στην προώθηση σωµατικών
δραστηριοτήτων που συνδέουν τον αθλητισµό και τον πολιτισµό. (π.χ. µητέρα µαθητή
µαροκινής καταγωγής είναι η προπονήτρια οµάδας καλαθόσφαιρας)
• Το πολυεθνικό πάρτι "Γέφυρα αλληλεγγύης" µε παραδοσιακούς χορούς και
πολυπολιτισµικό µπουφέ. Τόσο οι Ιταλοί όσο και οι µη Ιταλοί γονείς ασχολούνται
προσωπικά, µαζί, στην προετοιµασία κοστουµιών και παραδοσιακών συνταγών.
• „ Διαπολιτισµικότητα και ρόλος των γονέων": θεµατικές βραδιές, όπου οι γονείς έχουν
την ευκαιρία να συζητήσουν θέµατα γονικής µέριµνας σχετικά µε τα διαφορετικά
στάδια της ανάπτυξης των παιδιών µέσω της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας των µη
Ιταλών γονέων.
7. Προσδιορισµός οµάδων-στόχων (αριθµός και ηλικία των παιδιών, αριθµός
γονέων, αριθµός εκπαιδευτικών, ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας γονέων κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία, ήταν η αντιπροσώπευση
της οµάδας γονέων ισοδύναµη µε αυτήν των παιδιών;)
Οι γονείς (και οι οικογένειες γενικά) των παιδιών ηλικίας 3-11 ετών, οι εκπαιδευτικοί και το
προσωπικό του σχολείου, οι πολιτιστικοί διαµεσολαβητές. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή
στοιχεία για τη συµµετοχή, είναι σηµαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι ξένοι µαθητές (κυρίως
µετανάστες δεύτερης γενιάς) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% του
πληθυσµού των µαθητών του Ινστιτούτου.
8. Στόχοι/Σκοπός της πρακτικής
Οι περιγραφόµενες πρωτοβουλίες και η γενική σχολική προσέγγιση στοχεύουν στην
ενίσχυση της επικοινωνίας και στη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ διαφόρων φορέων,
προσφέροντας ευκαιρίες κατάρτισης και ανταλλαγής, όπου οι γονείς συµµετέχουν άµεσα
και αλληλοβοηθούνται -από παιδαγωγικής άποψης- για να κατανοήσουν τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών τους και τα µονοπάτια ανάπτυξης (σελ. 5).
9. Πώς βελτιώνει η πρακτική τον προβληµατισµό σχετικά µε το φύλο, το σώµα και
την υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική;
Ο σεβασµός και η αξιοποίηση των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων και ιστορικού
είναι δύο βασικές αξίες του Ινστιτούτου, και όλες οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται,
βασίζονται αλλά και ενεργοποιούν συζητήσεις και συνεργασίες για τον εντοπισµό των
αναγκών και των προτεραιοτήτων των παιδιών τόσο από την άποψη του σχολικού
προγράµµατος σπουδών όσο και της κοινωνικοποίησης.
10. Πώς η πρακτική εµπλέκει γονείς από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο;
Η παρουσιαζόµενη πρακτική αποσκοπεί ρητώς στη δηµιουργία γεφυρών και την
ενίσχυση των ανταλλαγών µεταξύ των γονέων από διαφορετικό κοινωνικοπολιτιστικό
υπόβαθρο.
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11. Έχει η πρακτική σας αναπτύξει υλικά/εργαλεία/δραστηριότητες; Παρακαλώ
περιγράψτε τα.
Ορισµένα έγγραφα (φυλλάδια, περιλήψεις συναντήσεων, βίντεο και φωτογραφίες)
διατίθενται στην ιστοσελίδα του σχολείου και το κανάλι στο YouTube.
Minibasket/volley: https://www.youtube.com/watch?v=MXO2C5jEiZY
12. Ήταν επιτυχής η πρακτική; Σε ποια περιεχόµενα; Έχει γίνει αξιολόγηση και εάν
ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;
Εκτός από τις ιδιαιτερότητες και τα αποτελέσµατα των διαφόρων πρωτοβουλιών (π.χ.
στην καλαθόσφαιρα φορώντας την µουσουλµανική µαντήλα ή δοκιµάζοντας διαφορετικές
διατροφικές συνήθειες), η καινοτόµος προσέγγιση της συνεκπαίδευσης που προωθείται
από το Ινστιτούτο, αποτελεί σίγουρα µια πηγή έµπνευσης για όλα τα σχολεία και
ιδρύµατα που ασχολούνται µε την αύξηση της κοινωνικοπολιτιστικής πολυµορφίας.
Επιπλέον, ως πρόσθετη αξία, το Ινστιτούτο δίδει ιδιαίτερη προσοχή στις νεοαφιχθείσεις
οικογένειες που µπορεί να χαρακτηρίζονται από χαµηλή γνώση της ιταλικής γλώσσας,
έλλειψη γνώσης/κατανόησης των τοπικών υπηρεσιών και δυναµικών και πιθανώς
αδύναµα δίκτυα υποστήριξης, διευκολύνοντας τις αλληλεπιδράσεις µε την περιοχή.
13. Διάρκεια εφαρµογής
Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν όλες οι πρωτοβουλίες που προωθούνται από το σχολείο,
άµεση σχέση µε τα θέµατα του έργου BODI, οι διάφορες δραστηριότητες για τη
δηµιουργία συνεργιών και συνεργασίας µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών σε
διαπολιτισµική προοπτική διεξάγονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους και η
συνέχεια ενισχύεται και διασφαλίζεται σε όλες τις τάξεις και επίπεδα.
14. Τι αλλαγές επήλθαν;
Η καινοτόµος διαχείριση και πολιτισµική προσέγγιση του Istituto Comprensivo di
Rivergaro - Gossolengo αποτελεί µια εµπνευσµένη µακροπρόθεσµη στρατηγική, η οποία
βασίζεται στη δηµιουργία διαπολιτισµικών «εκπαιδευτικών συµµαχιών», που επιτρέπουν
να ξεπεράσουµε την απλή συµµετοχή των γονέων στη σχολική ζωή, οδεύοντας προς µια
πραγµατικά συν-υπευθυνότητα ως προς τις κοινωνικό-εκπαιδευτικές προτεραιότητες των
παιδιών µέσω του σεβασµού και της αξιοποίησης όλων των διαφορετικών πολιτιστικών
ταυτοτήτων (σελ. 6).
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Περίπτωση 3
1. Τίτλος περίπτωσης:
Happy Kids – Bärenstark (=πολύ δυνατός/δυνατός σαν αρκούδα «Δύναµη αρκούδας»)
2. Πηγή:
www.happykids.at
www.baerenstark.at
3. Χώρα: Αυστρία
4. Συγγραφέας/Ίδρυµα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση
κλπ.)
Margit Medwenitsch
Rohrergasse 15, 1130 Wien
Tel.: 01/5038888
information@happykids.at
5. Θέµατα που καλύπτονται (Σώµα, Φύλο, Υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική)
Σώµα, Γονείς, Σεξουαλική κακοποίηση, εκφοβισµός, σωµατική, ψυχολογική και λεκτική
βία και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.
6. Λεπτοµερής περιγραφή πρακτικής
Το πρόγραµµα πρόληψης HAPPY KIDS «Δύναµη Αρκούδας» στοχεύει στην ενίσχυση
των ανθρώπων από τη νηπιακή ηλικία, και στην παροχή εποικοδοµητικών και χρήσιµων
τρόπων αντιµετώπισης της βίας.
Στο πλαίσιο µαθηµάτων, εργαστηρίων και ειδικών διαλέξεων, οι συµµετέχοντες θα έχουν
ενηµερωθεί από πρώτο χέρι σχετικά µε το θέµα της βίας και, αφετέρου, θα έχουν
δυνατότητες ανάληψης δράσης από κατάλληλα καταρτισµένους επαγγελµατίες. Αυτά
περιλαµβάνουν µια συγκεκριµένη «αυτοάµυνα» και µπορούν να αποτρέψουν βίαιες
ενέργειες εκ των προτέρων.
Το πρόγραµµα πρόληψης "HAPPY KIDS", συµβάλλει στη συνειδητή αναγνώριση,
εµπειρία και αντίληψη των δυνάµεων, ικανοτήτων και επιτευγµάτων κάποιου και µιας
εποικοδοµητικής προσέγγισης προς αυτά. Έτσι, µια πιο συνειδητή προσέγγιση στον
εαυτό µας και ως εκ τούτου µια «συνειδητή αυτο-ύπαρξη» γίνεται δυνατή.
Τα µαθήµατα αυτοεξυπηρέτησης «Δύναµη Αρκούδας», τα εργαστήρια και οι διαλέξεις
πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου, του σχολείου ή του ιδρύµατος,
εξασφαλίζοντας µια προστατευµένη και γνωστή ατµόσφαιρα για τους συµµετέχοντες.
Ανάλογα µε την ηλικία και το µέγεθος της οµάδας, οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε δύο
οµάδες, καθεµία από τις οποίες εποπτεύεται από εκπαιδευµένο άτοµο του HAPPY KIDS.
Τα εργαστήρια περιλαµβάνουν επίσης διαλέξεις για τους γονείς σχετικά µε:
Σεξουαλική παιδεία φιλική προς τα παιδιά
Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
Βία στον κοινωνικό τοµέα
Πρόληψη της βίας
Ατοµικές ανησυχίες και στόχοι
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7. Προσδιορισµός οµάδων-στόχων (αριθµός και ηλικία των παιδιών, αριθµός
γονέων, αριθµός εκπαιδευτικών, ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας γονέων κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία, ήταν η αντιπροσώπευση
της οµάδας γονέων ισοδύναµη µε αυτήν των παιδιών;)
Το Happy Kids προσφέρει διάφορα εργαστήρια για διάφορες ηλικιακές οµάδες:
Παιδιά από 3 έως 6 ετών
Παιδιά σχολικής ηλικίας
Γονείς
Εκπαιδευτικούς
Όλες οι έννοιες αναπτύσσονται και εφαρµόζονται ανάλογα µε την ηλικία. Ανάλογα µε την
ηλικιακή οµάδα στην οποία εργάζονται, σχεδιάζουν την ιδέα τους αναλόγως· για
παράδειγµα, τα παιχνίδια, οι ασκήσεις προσαρµόζονται στην ηλικία των συµµετεχόντων.
8. Στόχοι / Σκοπός της πρακτικής
Σκοπός των έργων είναι να παρέχουν στους συµµετέχοντες «εργαλεία» που τους
επιτρέπουν να αναπτύξουν τη δική τους αυτοπεποίθηση.
Με την εκπόνηση και την κατάρτιση νέων δυνατοτήτων δράσης, οι συµµετέχοντες
αποκτούν νέες, διαφορετικές και αυξηµένες προσβάσεις µε π.χ. καταστάσεις
σύγκρουσης.
Οι στόχοι του Προγράµµατος "Bärenstark":
Αποτρέψτε τη βία προτού προκύψει.
Σε περίπτωση υφιστάµενων βίαιων ενεργειών, να τους ενηµερώσουµε για τον πληγέντα.
Μέσω αυτής της συνειδητοποίησης, µπορούν να προσδιοριστούν και να υλοποιηθούν
εξατοµικευµένες λύσεις για µη βίαιες ενέργειες.
9. Πώς βελτιώνει η πρακτική τον προβληµατισµό σχετικά µε το φύλο, το σώµα και
την υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική;
Το επίκεντρο είναι η εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα παιδιά και οι γονείς
µαθαίνουν κυρίως για την αντίληψη του σώµατος, την εκπαίδευση και την αυτογνωσία.
10. Πώς η πρακτική εµπλέκει γονείς από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο;
Πολλά άτοµα από διαφορετικούς πολιτισµούς συµµετέχουν στα εργαστήρια.
Ενηµερώνονται εκ των προτέρων σχετικά µε την εθνικότητα των συµµετεχόντων,
προκειµένου να µπορέσουν να τα αντιµετωπίσουν, εάν είναι απαραίτητο.
11. Έχει η πρακτική σας αναπτύξει υλικά/εργαλεία/δραστηριότητες; Παρακαλώ
περιγράψτε τα.
Μπορούν επίσης να συµπεριληφθούν εκπαιδευτικά στοιχεία (για παράδειγµα, υπαίθρια
εκπαίδευση, δασική εκπαίδευση).
12. Ήταν επιτυχής η πρακτική; Σε ποια περιεχόµενα; Έχει γίνει αξιολόγηση και
εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;
Μετά από κάθε εργαστήριο, οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν µια φόρµα
ανατροφοδότησης και αξιολογούν ανάλογα την προσφορά.
13. Διάρκεια εφαρµογής
Τα θέµατα και οι µέθοδοι καθορίζονται από την ηλικία των νέων, το προσωπικό τους
ενδιαφέρον ή/και είναι προσανατολισµένα στις τρέχουσες καταστάσεις σύγκρουσης. Η
γκάµα των προσφορών κυµαίνεται από εργαστήρια µιας ώρας, πολλών ωρών µέχρι µισή
ηµέρα, ανάλογα µε την ικανότητα και την επιθυµία των εκπαιδευτικών.
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14. Τι αλλαγές επήλθαν?
Ν/Α
Πηγή: Προσθέστε εδώ τους συνδέσµους της έρευνάς σας:
http://www.happykids.at/?page_id=3956
www.happykids.at
www.baerenstark.at
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnenFolder_A4.pdf

Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!25

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

Περίπτωση 4
1. Τίτλος περίπτωσης: Κοινότητες Μάθησης: ηµέρες υποδοχής και δηµιουργικές
περιοχές.
2. Πηγή: Συνέντευξη µε γονείς και έρευνα µε τους ενδιαφερόµενους φορείς.
3. Χώρα: ΙΣΠΑΝΙΑ
4. Συγγραφέας/Ίδρυµα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση
κλπ.):
Joan Corominas School
http://coromines.cat/el-dia-dia
Διεύθυνση: Carrer Pascual Madoz 22. Mataró 08301 (Barcelona, Spain)
Telephone: 93 790 88 54
Mail: a8067661@xtec.cat
5. Θέµατα που καλύπτονται (Σώµα, Φύλο, Υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική):
Σώµα, Φύλο και Υγεία
6. Λεπτοµερής περιγραφή πρακτικής
Οι Κοινότητες Μάθησης είναι ένα µοντέλο συµµετοχικού κέντρου, ανοιχτού στην
κοινότητα, µέσα στο πλαίσιο του ανοικτού σε όλους σχολείου, για να ανταποκριθεί µε
ισότιµο τρόπο στις προκλήσεις και τις ανάγκες που προκύπτουν στην εκπαίδευση του
ΧΧΙ αιώνα. Το Τµήµα Παιδείας της Καταλονίας, στο Πρόγραµµά του για τη γλώσσα και
την κοινωνική συνοχή, προωθεί τις κοινότητες µάθησης ως µοντέλου για ένα συνεκτικό
και φιλόξενο κέντρο. Πρόκειται για ένα σχέδιο µετατροπής των σχολείων µε βάση τη
διαλογική µάθηση και τη συµµετοχή της κοινότητας (εκπαιδευτικοί, οικογένειες και
εκπαιδευτικοί φορείς της περιοχής), ώστε
να επιτευχθεί ένας διπλός στόχος: η
εκπαιδευτική επιτυχία όλων των µαθητών και η βελτίωση της συνύπαρξης στα σχολεία.
Ηµέρες Υποδοχής:
Η άφιξη ενός παιδιού στο κέντρο είναι µια στιγµή που απαιτεί ειδική µεταχείριση.
Το σχολείο Joan Corominas αποφάσισε να κάνει µερικές σύντοµες συναντήσεις, µιάµιση
ώρας, χρησιµοποιώντας ψυχοκινητικά παιχνίδια, ώστε να δηµιουργήσει αυτόν τον
φιλόξενο χώρο. Πρώτα, το παιδί, µε ένα µέλος της οικογένειας, µοιράζεται το παιχνίδι µε
µια µικρή οµάδα παιδιών της ίδιας ηλικίας, στην αίθουσα ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, σε
µια συνάντηση που συνοδεύεται επίσης από εκπαιδευτικούς και ψυχοκινητικούς
επαγγελµατίες. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος πηγαίνει στην τάξη µε τα παιδιά και ο
ψυχοκινητικός επαγγελµατίας µένει µε τις οικογένειες.
Αυτή η µορφή επιτρέπει µια πρώτη προσέγγιση του παιδιού και των ενηλίκων στους
τοµείς του σχολείου, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να δηµιουργήσουν
δεσµούς σε µια ατµόσφαιρα παιχνιδιού και εξερεύνησης. Τα παιδιά µπορούν να
εκφραστούν φυσικά, µε την παρουσία των εκπαιδευτικών, του ψυχοκινητικού
επαγγελµατία και της δικής του/της οικογένεια. Έπειτα, οι οικογένειες και ο ψυχοκινητικός
επαγγελµατίας πραγµατοποιούν µια συνάντηση, ώστε να προβληµατιστούν για το πώς
οι ενήλικες µπορούν να συνοδεύσουν τα παιδιά, για να κάνουν τη διαδικασία της
προσαρµογής. Είναι καιρός για την ανταλλαγή εµπειριών, προβληµατισµών, ερωτήσεων.
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Αν το παιδί δεν µπορεί να αποχωριστεί ακόµα την οικογένειά του, επιτρέπεται να
παραµείνουν κοντά οι ενήλικες. Αν στην συνέχεια το παιδί χρειάζεται περισσότερη
υποστήριξη, ο εκπαιδευτικός και η οικογένεια θα συµφωνήσουν στο πώς θα το κάνουν.
Δηµιουργικές περιοχές: Οι περιοχές είναι περιβάλλοντα παιχνιδιού, διαισθητικού
πειραµατισµού και περιοχές ανακάλυψης, που προετοιµάζονται από την οµάδα των
εκπαιδευτικών. Διεξάγονται τρία απογεύµατα τη εβδοµάδα. Κάθε δηµιουργική περιοχή
αποτελείται από µια µικρή οµάδα παιδιών µικτής ηλικίας, µεταξύ 3 και 6 ετών, η οποία
ευνοεί τις πλουσιότερες προτάσεις εργασίας και την πιο εξατοµικευµένη προσοχή. Όλες
οι δηµιουργικές περιοχές συµβάλλουν στην εκµάθηση και την αναπαραγωγή
καταστάσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των παιδιών, µε βάση τη χρήση διαφορετικών και ελκυστικών υλικών, σχεδιασµένων και
κατασκευασµένων ειδικά για κάθε περιοχή. Σε κάθε περιοχή διασφαλίζεται ότι υπάρχει
συµβολικό παιχνίδι, το οποίο σχετίζεται µε τα θέµατα που προσφέρονται σε αυτήν την
τάξη.
Οι δηµιουργικές περιοχές που σχετίζονται µε το σώµα, το φύλο, την υγεία και τη
σεξουαλικότητα είναι οι εξής:
Χαρακτήρες: προσφέρει µία
ποικιλία κοστουµιών και αξεσουάρ, για να
χρησιµοποιηθούν µε βάση την εφεύρεση ιστοριών από τα ίδια τα παιδιά.
Κατασκήνωση: η δηµιουργία προτάσεων αλφαβητισµού και επικοινωνίας (γραπτή
ταχυδροµική υπηρεσία στο σχολείο ...) καθώς και µια προσέγγιση στις ξένες γλώσσες
που συνυπάρχουν στο σχολείο (αγγλικά, ιταλικά, αραβικά ...)
Εργαστήριο: παρέχει τη δυνατότητα πειραµατισµού µε διαφορετικές τεχνικές και οπτικά
στοιχεία για την ανάπτυξη της δηµιουργικότητας κάθε παιδιού.
Εξωτερικός χώρος: είναι εκεί που βρίσκονται οι προτάσεις παιχνιδιών, για ατοµικά και
συλλογικά παιχνίδια, µπορούν να παίξουν µε νερό και χώµα, παιχνίδια δεξιοτήτων,
συνεργατικά παιχνίδια ...
Σώµα: στο ψυχοκινητικό δωµάτιο. Είναι ένας χώρος, όπου υπάρχει το αυθόρµητο
παιχνίδι, το οποίο προτείνει σχέση σε διαφορετικά επίπεδα.
Οι οικογένειες των µαθητών µπορούν να συµµετάσχουν στις διάφορες επιτροπές
εργασίας στις οποίες οργανώνεται το σχολείο και σε διάφορα εθελοντικά καθήκοντα,
όπως για παράδειγµα συµµετοχή στις Δηµιουργικές Περιοχές, συµµετοχή στον
απογευµατινό χρόνο µε τα παιδιά, ώστε να µπορέσουν µάθουν µαζί και να συνοδεύσουν
στη διαδικασία. Οι οικογένειες διαδραµατίζουν, επίσης, ρόλο στις διοικητικές
συναντήσεις, σε µορφή συγκέντρωσης, οι οποίες διεξάγονται µία φορά τον µήνα, όπου
συζητούνται θέµατα που απευθύνονται στην κοινότητα.
7. Προσδιορισµός οµάδων-στόχων (αριθµός και ηλικία των παιδιών, αριθµός
γονέων, αριθµός εκπαιδευτικών, ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας γονέων κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία, ήταν η αντιπροσώπευση
της οµάδας γονέων ισοδύναµη µε αυτήν των παιδιών;)
Παιδιά από 3 έως 6 ετών. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν 150 οικογένειες και 40 δάσκαλοι.
Είναι ένα δηµόσιο σχολείο, σε 200.000 κατοίκους, κοντά στη Βαρκελώνη (Ισπανία), σε
γειτονιά εργατικής τάξης, µε 25% των οικογενειών µε πολιτιστικό υπόβαθρο µειονοτήτων.
Συµµετοχή από όλες τις οικογένειες, η συµµετοχή των γονέων είναι ισοδύναµη µε την
αντιπροσώπευση των παιδιών.
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8. Στόχοι / Σκοπός της πρακτικής
Να δηµιουργηθεί µια κοινότητα µάθησης στο σχολείο, η οποία είναι πραγµατικά ανοικτή
στην κοινότητα, όπου όλοι οι παράγοντες είναι εκπαιδευτικοί παράγοντες: οικογένειες,
δάσκαλοι, οµότιµοι, άλλοι κοινωνικοί παράγοντες κλπ., για να δηµιουργήσουν ένα
σχολείο χωρίς αποκλεισµούς και ισότητα.
9. Πώς βελτιώνει η πρακτική τον προβληµατισµό σχετικά µε το φύλο, το σώµα και
την υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική;
Το γεγονός ότι οι γονείς και οι οικογένειες µε µια ευρύτερη έννοια (οποιοσδήποτε
συγγενής µπορεί να συµµετάσχει) µπορούν να συµµετέχουν
σε ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον, µοιράζοντας µε τους δασκάλους και άλλους µαθητές τα θέµατα που
σχετίζονται µε το φύλο, το σώµα και την υγεία.
10. Πώς η πρακτική εµπλέκει γονείς από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο;
Ως εκπαιδευτική κοινότητα, οι δράσεις στοχεύουν στην επίτευξη επιτυχίας, στην αύξηση
της µάθησης µέσω των αλληλεπιδράσεων και του διαλόγου µε τους άλλους. Με βάση
αυτήν την ιδέα, το σχολείο Joan Corominas στηρίζεται στη διαλογική µάθηση, η οποία
βοηθά τη συνύπαρξη και την ισότητα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος του
καθενός να ζει διαφορετικά. Προσφέροντας χώρο και ανάπτυξη σε καταστάσεις όπου
υπάρχει η ακρόαση και η αποδοχή του άλλου, ώστε να δει και να ζήσει κανείς
διαφορετικές απόψεις στη µάθηση.
11. Έχει η πρακτική σας αναπτύξει υλικά/εργαλεία/δραστηριότητες; Παρακαλώ
περιγράψτε τα.
Το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου Joan Corominas έχει αναπτυχθεί καθώς επίσης η
ιστοσελίδα και ένα blog για τις οικογένειες. http://coroblog.coromines.cat/
12. Ήταν επιτυχής η πρακτική; Σε ποια περιεχόµενα; Έχει γίνει αξιολόγηση και
εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;
Δεν έχει υπάρξει συγκεκριµένη αξιολόγηση του έργου της Κοινότητας Μάθησης, των
Ηµερών Υποδοχής ή των Δηµιουργικών Περιοχών. Ένας δείκτης της επιτυχίας του έργου
είναι ότι όλοι οι δάσκαλοι φέρνουν τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο, ακόµα κι αν
διδάσκουν σε άλλο κέντρο. Ακόµη και κάποιοι από αυτούς προτίµησαν να πάνε να
διδάξουν σε άλλα σχολεία και να αφήσουν τα παιδιά τους στο Σχολείο Joan Corominas.
13. Διάρκεια εφαρµογής.
5 χρόνια από το 2011.
14. Τι αλλαγές επήλθαν;
Το ποσοστό συµµετοχής είναι υψηλό στο σχολείο, η συµµετοχή των οικογενειών είναι
πολύ υψηλή σε έναν µεγάλο τοµέα του σχολείου. Συνεργασία σε δραστηριότητες άµεσης
φροντίδας για τους µαθητές (διαδραστικές οµάδες, προσκεκληµένες οικογένειες,
εκδροµές, πάρτι και δηµιουργικοί χώροι ...) και ως µέρος µιας εθελοντικής επιτροπής.
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Περίπτωση 5
1. Τίτλος περίπτωσης: Τρώγοντας υγιεινά σνακ
2. Πηγή: Έλενα Τζιαµπάζη – νηπιαγωγός
3. Χώρα: Κύπρος
4. Συγγραφέας/Ίδρυµα (ιστοσελίδα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση
κλπ.)
Δηµόσιο Νηπιαγωγείο Ελένειον
Στασίνου 29, 1060, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ/Φαξ: +35722447299
5. Θέµατα που καλύπτονται (Σώµα, Φύλο, Υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική)
Υγεία- Τρώγοντας υγιεινά στο σχολείο
6. Λεπτοµερής περιγραφή πρακτικής
Αυτό ήταν ένα έργο, το οποίο πραγµατοποιήθηκε το 2014. Η δασκάλα αντιµετώπιζε
πρόβληµα σχετικά µε τα παιδιά που δεν έφερναν υγιεινά µικρογεύµατα από το σπίτι ,
κατά τη διάρκεια του πρωινού στο σχολείο. Η δασκάλα ανέπτυξε ένα σχέδιο τριών
βηµάτων:
(Α) Ενηµέρωσε τους γονείς για τη σηµασία ενός υγιεινού µικρογεύµατος, µέσα από µια
διάλεξη, όπου είχε καλέσει έναν διατροφολόγο να µιλήσει για το θέµα. Η διάλεξη
µεταφράστηκε στα αγγλικά, ρωσικά και αραβικά. Μετά τη διάλεξη, οι γονείς
ενθαρρύνθηκαν να συζητήσουν το θέµα και να µιλήσουν για τις ανησυχίες τους ή να
θέσουν οποιεσδήποτε σχετικές ερωτήσεις. Τους δόθηκε ενθάρρυνση να µιλήσουν για τα
µικρογεύµατα στους πολιτισµούς τους και τα συστατικά που χρησιµοποιούνται. Πριν από
τη συνάντηση, οι γονείς κλήθηκαν να ετοιµάσουν ένα παραδοσιακό µικρογεύµα και να το
φέρουν µαζί τους. Στο τέλος της συνάντησης, παρουσιάστηκαν όλα τα µικρογεύµατα και
όλοι κλήθηκαν να δοκιµάσουν. Οι γονείς ενθαρρύνθηκαν να συζητήσουν για αυτό που
είχαν ετοιµάσει και αυτό που είχαν δοκιµάσει. Μετά τη συνάντηση, η δασκάλα έκανε µια
περίληψη των σηµαντικών ζητηµάτων που τέθηκαν και των κύριων ιδεών της διάλεξης,
τη µετέφρασε και την απέστειλε στο σπίτι, για να την έχουν οι γονείς ως αναφορά.
Β) Οι γονείς συµµετείχαν σε µια εργασία στο σπίτι µε τα παιδιά τους: κάθε παιδί έπρεπε
να παρουσιάσει στην τάξη ένα υγιεινό µικρογεύµα που παρασκευάστηκε στο σπίτι,
χρησιµοποιώντας τα αγαπηµένα συστατικά της οικογένειας (το µικρογεύµα έπρεπε να
περιλαµβάνει συστατικά που συνήθως χρησιµοποιούνται στην κουλτούρα των γονέων
και τα οποία θα παρουσιάζονταν
µε παρόµοιο τρόπο). Οι γονείς κλήθηκαν να
παρακολουθήσουν αυτήν την παρουσίαση στην τάξη.
Γ) Δόθηκε ένα καλάθι µε διάφορα υγιεινά συστατικά από διαφορετικές κουλτούρες (π.χ.
ξηρά παξιµάδια, ελαιόλαδο, πίττα Κύπρου, λιβανέζικη πίττα, χαλούµι, µεξικάνικες πίττες,
καλαµποκόψωµο, αποξηραµένο ανανά, φέτες καρύδας, σάλτσα σόγιας, γάλα καρύδας
κλπ.). Κάθε συστατικό έφερε ετικέτα µε το όνοµα και τη χώρα στην οποία κυρίως
χρησιµοποιείται.. Οι γονείς κλήθηκαν να δοκιµάσουν τα συστατικά µε το παιδί τους, να
µιλήσουν για αυτά και να ετοιµάσουν ένα µικρογεύµα, χρησιµοποιώντας τα. Στο τέλος της
δραστηριότητας, τα µικρογεύµατα παρουσιάστηκαν στην οµάδα και όλοι µπορούσαν να
τα δοκιµάσουν.
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Δ) Οι γονείς σχηµάτισαν πολυπολιτισµικές οµάδες. Κάθε οµάδα δηµιούργησε συνταγές
(είτε µε βάση τις κουλτούρες τους είτε µε νέες συνεργατικές ιδέες) για υγιεινά
µικρογεύµατα, χρησιµοποιώντας συστατικά από τον δικό τους ή από άλλους
πολιτισµούς. Μια λίστα που περιείχε αυτές τις ιδέες και τις συνταγές για τα µικρογεύµατα
της τάξης των παιδιών-γονέων προετοιµάστηκε από τη δασκάλα, µεταφράστηκε στα
αγγλικά, ρωσικά και αραβικά και διανεµήθηκε σε όλους τους γονείς. Οποιεσδήποτε νέες
ιδέες θα τοποθετούνταν σε ένα ειδικό «γραµµατοκιβώτιο», τοποθετηµένο στην τάξη. Στο
τέλος κάθε µήνα, ο δάσκαλος θα συγκέντρωνε όλες τις νέες ιδέες, θα τις µετέτρεπε σε
λίστα, θα τις µετέφραζε και θα τις έστελνε στο σπίτι.
7. Προσδιορισµός οµάδων-στόχων (αριθµός και ηλικία των παιδιών, αριθµός
γονέων, αριθµός εκπαιδευτικών, ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας γονέων κοινωνικοοικονοµική κατάσταση, εθνικότητα, θρησκεία· ήταν η αντιπροσώπευση
της οµάδας γονέων ισοδύναµη µε αυτήν των παιδιών;)
Εικοσιπέντε (25) παιδιά από διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς, ηλικίας 3-6 ετών µε
τους γονείς τους, µια δασκάλα. Η τάξη αυτή απαρτιζόταν από παιδιά από όλα τα
κοινωνικοοικονοµικά υπόβαθρα.
8. Στόχοι/Σκοπός της πρακτικής
• Οι γονείς να αναγνωρίζουν τη σηµασία των υγιεινών σνακ και να συµµετέχουν στην
προώθηση της υγιεινής διατροφής για τα παιδιά τους.
• Οι γονείς και τα παιδιά να εξερευνήσουν νέες γεύσεις και να δηµιουργήσουν
µικρογεύµατα µε "παράξενα" συστατικά.
• Οι γονείς να εµπλουτίσουν τις γνώσεις και τις ιδέες τους σχετικά µε τις υγιεινές
διατροφικές συνήθειες.
9. Πώς βελτιώνει η πρακτική τον προβληµατισµό σχετικά µε το φύλο, το σώµα και
την υγεία σε µια διαπολιτισµική προοπτική;
Συστατικά από όλον τον κόσµο εισήχθησαν, δοκιµάστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν, για
την Παρασκευή υγιεινών µικρογευµάτων.
10. Πώς η πρακτική εµπλέκει γονείς από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο;
Οι γονείς συµµετείχαν σε όλα τα στάδια του έργου, είτε δουλεύοντας µε το παιδί τους είτε
συζητώντας ως ενήλικες µεταξύ τους. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τους
γονείς, µεταφράστηκαν στις κύριες γλώσσες που µιλούσαν (αγγλικά, αραβικά, ρωσικά)
και διανεµήθηκαν σε όλους τους.
11. Έχει η πρακτική σας αναπτύξει υλικά/εργαλεία/δραστηριότητες; Παρακαλώ
περιγράψτε τα.
• Αφίσες µε φωτογραφίες των δραστηριοτήτων στην τάξη.
• Λίστα υγιεινών µικρογευµάτων.
• Σηµειώσεις σχετικά µε υγιεινά µικρογεύµατα, µετά τη διάλεξη του διατροφολόγου.
12. Ήταν επιτυχής η πρακτική; Σε ποια περιεχόµενα; Έχει γίνει αξιολόγηση και
εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσµατα;
Αφού συµµετείχαν στο έργο, όλοι οι γονείς προετοίµαζαν υγιεινά µικρογεύµατα για τα
παιδιά τους. Νέες ιδέες προστέθηκαν στην λίστα καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Οι γονείς έγιναν πιο προσεκτικοί σχετικά µε τα µικρογεύµατα που ετοίµαζαν για τα παιδιά
τους, όχι µόνο για το σχολείο αλλά και στο σπίτι.
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13. Διάρκεια εφαρµογής.
Καθόλη τη διάρκεια του έτους.
14. Τι αλλαγές επήλθαν;
Τα παιδιά άρχισαν να φέρνουν υγιεινά µικρογεύµατα από το σπίτι.
Πηγή: Προσθέστε εδώ τους συνδέσµους της έρευνας σας:
Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). Σχεδιασµός Προγραµµάτων Αγωγής Υγείας
(Ελληνικά)
ΕΑΔΑΠ. (2004). Μαζί. Αθήνα: Τυπωθήτω (Ελληνικά)
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4. Εργαλεια Για
Θεματικεσ Συζητησεισ
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4. Εργαλεια Για Θεµατικεσ Συζητησεισ
Με βάση τους δύο πρώτους Οδηγούς, οι εταίροι πρότειναν δραστηριότητες για τους γονείς
και τους δασκάλους µαζί. Παρουσιάζεται µια λίστα συγκεκριµένων πρακτικών µεθόδων και
δραστηριοτήτων σχετικά µε τον τρόπο εισαγωγής ευαίσθητων θεµάτων όπως το φύλο, το
σώµα και η υγεία, για συζήτηση µε τους γονείς. Οι προτεινόµενες δραστηριότητες βασίζονται
σε µια διαπολιτισµική προσέγγιση και σε µη-κατευθυνόµενες, µη τυπικές µεθόδους. Και οι
δύο αναγνωρίζουν την αξία του ιδιαίτερου πολιτισµικού υπόβαθρου και τις εµπειρίες ζωής
των γονέων, εστιάζοντας στον διάλογο και την κοινή διαπραγµάτευση σε αντίθεση µε την
απλή παρατήρηση των διαφορών. Οι πρακτικές/εργαλεία δραστηριοτήτων διανεµήθηκαν
µεταξύ των εταίρων για µια πρώτη ανάγνωση, ώστε να εντοπιστούν τυχόν σηµεία που
χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας ή σαφήνειας.
Σε συνεργασία µε τα σχολεία εταίρους και τους συνδέσµους γονέων, διοργανώθηκαν
πολλαπλές εκδηλώσεις ως δοκιµή των προτεινόµενων δραστηριοτήτων. Μια σύνοψη των
αξιολογήσεων για τις δραστηριότητες περιλαµβάνεται, επίσης, στο τέλος των δραστηριοτήτων
που δοκιµάστηκαν από κάθε χώρα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 – ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΑΥΣΤΡΙΑ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας
Ηλικία
Διάρκεια
Μέγεθος οµάδας

Σώµα, Φύλο, Σεξουαλικότητα, Ψυχική Υγεία, Γονείς, Πρόληψη
της σεξουαλικής βίας
Μεταξύ εύκολου και προχωρηµένου
Ενήλικες
1ώρα
15 γονείς

Είδος δραστηριότητας:
Μιλώντας, διαφορετικά παιχνίδια/παιχνίδια κοινότητας
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)

Σύνοψη

Για αυτήν τη δραστηριότητα, χρησιµοποιείται µια εργαλειοθήκη.
Σε αυτό το κουτί, υπάρχουν 20 διαφορετικά υλικά, µε τα οποία
µπορείτε να παίξετε τις 70 παραλλαγές παιχνιδιών για την
προώθηση της ψυχικής υγείας. Σκοπός των παιχνιδιών είναι
να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των συναισθηµάτων των
παιδιών. Αυτό γίνεται καλύτερα, όταν –το συντοµότερο
δυνατόν- τα παιδιά µαθαίνουν να µιλούν για αρνητικά και
θετικά συναισθήµατα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 – ΟΧΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΑΥΣΤΡΙΑ
Ενίσχυση της ψυχικής υγείας των παιδιών:

Στόχοι

• Να µάθουν να µιλάνε για τα συναισθήµατά τους και τις
ευαισθησίες τους.
• Να ενισχυθεί η σωµατική αντίληψη και η αυτογνωσία,
• Μια βελτιωµένη αντίληψη συναισθηµάτων και
• Μια ισορροπηµένη αίσθηση αυτοεκτίµησης (Μαθαίνω να λέω
"Όχι", ...)
Ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής στους τοµείς:
• Αυτογνωσία και ενσυναίσθηση
• Αντιµετώπιση του άγχους και των αρνητικών
συναισθηµάτων
• Επικοινωνία
• Κριτική και δηµιουργική σκέψη
• Επίλυση προβλήµατος

Προετοιµασία

Πρέπει να προετοιµαστεί το κουτί µε τα διαφορετικά παιχνίδια.

Υλικά

Εργαλειοθήκη µε 20 διαφορετικά υλικά:
Υπάρχουν, για παράδειγµα:
• Σειρά χαρτοκιβωτίων που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή
φόβων, µυστικών ή αδικαιολόγητων εκχωρήσεων χρεών.
• Ένας κύβος αισθήσεων µε 6 διαφορετικές εκφράσεις του
προσώπου, που επιτρέπει στα παιδιά να ασχοληθούν
συνειδητά µε διαφορετικά συναισθήµατα.
• Ένα πανί παιχνίδι προωθεί την αντίληψη του σώµατος.
• Περιστρεφόµενα συναισθηµάτων: είναι ο τέλειος τρόπος, για
να συνειδητοποιήσετε τα συναισθήµατα των ζαριών και να
µιλήσετε γι ‚αυτΆ.
• Κούκλες κλπ.

Οδηγίες:
Εισαγωγή:
• Μετά την υποδοχή των γονέων, κάποιος εξηγεί γιατί γίνεται αυτή η δραστηριότητα.
• Λέγεται ότι η προώθηση της ψυχικής υγείας είναι εξίσου σηµαντική µε την προώθηση της
υγιεινής διατροφής ή της επαρκούς άσκησης .
• Οι γονείς πρέπει να ενηµερώνονται για τους στόχους. (Απλά και σε σηµεία ή αριθµούς)
Κυρίως Μέρος:
• Τα υλικά παρουσιάζονται και περιγράφονται στους γονείς.
• Για κάθε υλικό, εξηγούνται οι παραλλαγές του παιχνιδιού, οι µαθησιακοί στόχοι και
ενηµερώνονται για τους κανόνες παιχνιδιού.
• Στη συνέχεια, οι γονείς έχουν χρόνο να δοκιµάσουν τα παιχνίδια και να παίξουν µαζί τους.
Δηµιουργούνται 3 οµάδες και κάθε οµάδα παίρνει από 2 έως 3 υλικά, µε τα οποία
µπορούν να παίξουν.
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• Ο καθένας έχει περίπου 10 λεπτά για να χειριστεί τα παιχνίδια. Στη συνέχεια, τα υλικά
ανταλλάσσονται. Αυτό επαναλαµβάνεται µέχρι όλοι οι παίκτες (γονείς) να έχουν παίξει
κάθε παιχνίδι.
Επίλογος:
• Στο τέλος, όλοι συγκεντρώνονται σε έναν κύκλο και αξιολογούν τη δραστηριότητα και τα
παιχνίδια.
Απολογισµός και αξιολόγηση:
Οι γονείς ενδιαφέρονται πολύ για αυτά τα θέµατα. Συµµετέχουν µε πολύ ενθουσιασµό στις
δραστηριότητες. Ήταν πολύ ευχαριστηµένοι µε την Εργαλειοθήκη για την ψυχική υγεία και
τους άρεσαν επίσης τα βιβλία για τον ρατσισµό. Τους άρεσαν οι δραστηριότητες που
µπορούν να υλοποιηθούν στο σπίτι. Το µόνο που µπορεί να αλλάξει είναι η διαχείριση
χρόνου. Μια καλή πρόταση είναι να γίνουν δύο µακρύτερες συναντήσεις αντί για τέσσερις,
επειδή δεν είναι εύκολο να βρεθούν τέσσερις ηµέρες µε τους ίδιους γονείς.
Συµβουλές για τον συντονιστή:
• Το άτοµο που διευθύνει τη δραστηριότητα µε τους γονείς, πρέπει να είναι καλά
ενηµερωµένο για όλα τα παιχνίδια και να τα έχει ήδη παίξει µε τα παιδιά.
• Στο κουτί υπάρχει επίσης ένα εγχειρίδιο, το οποίο µπορεί να βοηθήσει.
• Το να δοκιµαστούν τα παιχνίδια µόνο µία φορά, δεν αρκεί. Πρέπει να επαναλάβετε τις
δραστηριότητες ξανά και ξανά. Ειδικά τα παιχνίδια ψυχικής υγείας χρειάζονται επανάληψη.
Μόνο µε αυτόν τον τρόπο, οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί µπορούν να παρατηρήσουν τα
παιδιά και να παρέµβουν.
Μπάλα Συναισθηµάτων

Ζάρι συναισθηµάτων
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Πίνακας «Ποιος µπορεί να κάνει τι» :

Εικόνες για θετικά και αρνητικά µυστικά:
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Μαριονέτες:

Για να ζητήσεις βοήθεια - Εικόνες:

Υγιεινό/Ανθυγιεινό – Εικόνες:
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Μάσκα συναισθηµάτων:

Περιστρεφόµενα συναισθηµάτων:

Στέµµα:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 - ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ- ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
(ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ)
ΚΥΠΡΟΣ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας
Ηλικία
Διάρκεια

Φύλο
Μέτριο
Ενήλικες και παιδιά
2.30 µε 3 ώρες

Μέγεθος οµάδας

20-40 γονείς

Είδος
δραστηριότητας:
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)

Οµαδική συζήτηση, εργαστήριο

Σύνοψη

Συµµετοχικό εργαστήριο για τη διερεύνηση των στερεότυπων
των φύλων.. Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα στερεότυπα
των φύλων.

Στόχοι

• Ενηµέρωση γονέων για θέµατα στερεοτύπων φύλων
• Παροχή στους γονείς την ευκαιρία να εκφράσουν τις ιδέες
τους, τις ανησυχίες τους, τις πεποιθήσεις τους
• Ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα στερεότυπα των φύλων

Προετοιµασία
Υλικά

Χαρτόνι
Χρωµατιστοί µαρκαδόροι
Φωτογραφική µηχανή, χαρτί, εργαλεία δραστηριότητας παιδίγονιός

Οδηγίες:
• Μέρος Α: Συµµετοχικό εργαστήριο (µόνο ενήλικες): Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συζητούν
θέµατα στερεότυπων των φύλων. Οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να µιλήσουν για τις
ιδέες, τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους για το θέµα. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στους
γονείς που προέρχονται από διαφορετική κουλτούρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακούγονται
οι ανησυχίες τους και αντιµετωπίζονται οι ερωτήσεις τους (πώς αντιµετωπίζουν τέτοια
ζητήµατα στους πολιτισµούς τους;). Στο τέλος του εργαστηρίου, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τις δραστηριότητες που θα πραγµατοποιηθούν στο σχολείο µε
τους δασκάλους, τους γονείς και τα παιδιά (ΜΕΡΟΣ Β).
• Μέρος Β (ενήλικες και παιδιά): οι γονείς και τα παιδιά συµµετέχουν σε δραστηριότητες που
ασκούνται παραδοσιακά από το αντίθετο φύλο, και σχεδιάστηκαν από τους γονείς και τους
δασκάλους κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στο µέρος Α΄ (π.χ. δραστηριότητες
µαγειρικής/χορού/αφήγησης µε παιδιά και τους πατέρες τους , κηπουρική στο σχολείο/
απλές δραστηριότητες συντήρησης σχολείου, ποδοσφαιρικό αγώνα µε παιδιά και τις
µητέρες τους). Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται σύµφωνα µε τα διαφορετικά στερεότυπα
όπως συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των γονέων-δασκάλων.
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Απολογισµός: Λήψη φωτογραφιών των δραστηριοτήτων - προβάλλονται σε µεγάλη οθόνη
στο τέλος της δραστηριότητας - οι γονείς θα σκεφτούν και θα εκφράσουν τις σκέψεις, τις
ιδέες, τις ανησυχίες σχετικά µε τη δραστηριότητα.
Αξιολόγηση: Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συµµετέχοντες ήθελαν να µοιραστούν τις
εµπειρίες τους και, συχνά, οι συζητήσεις διαρκούσαν
περισσότερο από τον
προγραµµατισµένο χρόνο· σε άλλες περιπτώσεις, έπρεπε να επικεντρωθούν ξανά στο θέµα.
Οι συζητήσεις µεταξύ των συµµετεχόντων και συντονιστών ήταν ζωντανές, ενδιαφέρουσες και
εποικοδοµητικές. Ο χρόνος των εργαστηρίων (3 ώρες το καθένα) ήταν επαρκής και έδωσε
στους συντονιστές αρκετό χρόνο, για να ξεδιπλώσουν τις δραστηριότητες και να τις
ολοκληρώσουν. Οι συµµετέχοντες ενδιαφέρθηκαν πολύ να µάθουν τρόπους επικοινωνίας µε
τα παιδιά τους (ειδικά όταν η επικοινωνία περιλάµβανε ένα «µυστικό» που κρατούσε το παιδί)
καθώς και η λήψη ενεργών µέτρων για την πρόληψη της δηµιουργίας στερεοτύπων φύλου
για τα παιδιά τους. Οι συµµετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα εργαστήρια και
δήλωσαν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε παρόµοια έργα.
Συµβουλές για τον συντονιστή:
• Συλλέξτε µερικές παρατηρήσεις στερεότυπων που γίνονται από τα παιδιά στο σχολείο, και
παρουσιάστε τις (ανώνυµα), κατά τη διάρκεια της συνάντησης των γονέων, προκειµένου
να αρχίσετε τη συζήτηση.
• Οι υπεύθυνοι πρέπει να είναι καλά οργανωµένοι, να έχουν ευρεία και βαθιά γνώση του
θέµατος που πρόκειται να εισαγάγουν και να έχουν καλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε
όλοι οι συµµετέχοντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και αξιόλογοι.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 - ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ, ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΚΥΠΡΟΣ
Θεµατικός Τοµέας Υγεία
Επίπεδο
δυσκολίας
Ηλικία
Διάρκεια
Μέγεθος οµάδας

Μέτριο
Ενήλικες και παιδιά
2.30 µε 3 ώρες
20-40 γονείς

Είδος
δραστηριότητας:
συζήτηση, εργαστήριο
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)
Σύνοψη

Στόχοι

Συµµετοχικό Εργαστήριο, για να διερευνηθεί η σηµασία του
πλυσίµατος των χεριών και οι διαφορετικοί τρόποι µε τους
οποίους τρώνε διαφορετικοί πολιτισµοί.
• Δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης σχετικά µε τη σηµασία του
πλυσίµατος των χεριών.
• Συνεργασία γονέων για τη δηµιουργία πιάτων από
διαφορετικούς πολιτισµούς.
• Διερεύνηση διαφορετικών προσφοράς και κατανάλωσης του
φαγητού.

Προετοιµασία
Υλικά

Διαφορετικά συστατικά τροφίµων
Διαφορετικά πιάτα για την προσφορά τροφίµων (πιάτα, πίτες,
φύλλα κλπ.)
Διαφορετικά εργαλεία για κατανάλωση φαγητού

Οδηγίες:
Διοργανώνεται εργαστήριο δύο µερών (παρακολουθείται από γονείς και δασκάλους):
Μέρος Α: Γονείς και δάσκαλοι συναντιούνται και συζητούν το θέµα του πλυσίµατος των
χεριών. Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια κοινή βάση για το γιατί και πότε τα παιδιά πρέπει
να πλένουν τα χέρια τους (ειδικά όταν βρίσκονται στο σχολείο). Διεξάγεται συζήτηση
προκειµένου να τεθούν και να αντιµετωπιστούν τα ερωτήµατα και τα θέµατα που προκαλούν
ανησυχία.
Μέρος Β: Οι γονείς συνεργάζονται και δηµιουργούν διαφορετικά πιάτα από τους πολιτισµούς
τους (οι γονείς που προέρχονται από τον ίδιο πολιτισµό µπορούν να σχηµατίσουν µια οµάδα
και να εργαστούν µαζί, εάν επιθυµούν να παρουσιάσουν πιάτα από την κουλτούρα τους).
Πριν παρουσιάσουν τα πιάτα στα παιδιά, τα παιδιά, οι γονείς και οι δάσκαλοι κάνουν µια
συζήτηση για τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορούν να παρουσιαστούν και
να καταναλωθούν τα τρόφιµα. Όλοι οι συµµετέχοντες ενθαρρύνονται να µιλήσουν για τις
εµπειρίες τους (π.χ. από ταξίδια σε άλλες χώρες, επισκέψεις σε εστιατόρια άλλων
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εθνικοτήτων στην Κύπρο, παρακολούθηση ντοκιµαντέρ, δικές τους πολιτιστικές εµπειρίες και
αναµνήσεις). Οι γονείς και τα παιδιά τρώνε µαζί, χρησιµοποιώντας τους διαφορετικούς
τρόπους των διαφορετικών πολιτισµών (χρησιµοποιώντας πιρούνι και µαχαίρι,
χρησιµοποιώντας µόνο ένα κουτάλι, χρησιµοποιώντας ξυλάκια, χρησιµοποιώντας ψωµί αντί
για κουτάλι, χρησιµοποιώντας τα χέρια τους).
Απολογισµός: Οι γονείς και οι δάσκαλοι κάνουν µια καταληκτική συνοµιλία κατά τη διάρκεια
της οποίας συζητούν το τι έχουν µάθει, τι έχει αλλάξει γι’ αυτούς και πώς αξιολογούν την
εµπειρία.
Αξιολόγηση:
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συµµετέχοντες ήθελαν να µοιραστούν τις εµπειρίες
τους και συχνά οι συζητήσεις διήρκεσαν περισσότερο από τον προγραµµατισµένο χρόνο ή
έπρεπε να επικεντρωθούν ξανά στο θέµα. Οι συζητήσεις µεταξύ των συµµετεχόντων και
συντονιστών ήταν ζωντανές, ενδιαφέρουσες και εποικοδοµητικές. Ο χρόνος των εργαστηρίων
(3 ώρες το καθένα) ήταν επαρκής και έδωσε στους συντονιστές αρκετό χρόνο, ώστε να
ξεδιπλώσουν τις δραστηριότητες και να τις ολοκληρώσουν. Οι συµµετέχοντες ενδιαφέρθηκαν
πολύ να µάθουν τρόπους επικοινωνίας µε τα παιδιά τους, εκτίµησαν τα εργαστήρια
καιδήλωσαν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν σε παρόµοια έργα.
Συµβουλές για τον συντονιστή:
• Ρωτήστε τους γονείς για οποιαδήποτε ειδικά συστατικά θα ήθελαν να έχουν (ή να φέρουν
µαζί τους) για να προετοιµάσουν τα µικρογεύµατά τους.
• Βεβαιωθείτε ότι τα συστατικά όλων των πολιτισµών των παιδιών της τάξης περιλαµβάνονται
στη δραστηριότητα.
• Οι συντονιστές πρέπει να είναι καλά οργανωµένοι, να έχουν ευρεία και βαθιά γνώση του
θέµατος που πρόκειται να εισαγάγουν και να έχουν καλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε όλοι
οι συµµετέχοντες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και αξιόλογοι.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ
ΓΟΝΕΙΣ
ΓΑΛΛΙΑ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας
Ηλικία
Διάρκεια

Σώµα, Φύλο, Υγεία
Μέτριο
Ενήλικες
2.30 µε 3 ώρες

Μέγεθος οµάδας

10-20 γονείς

Είδος
δραστηριότητας:
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)

Συµµετοχικό και στοχαστικό εργαστήριο.

Σύνοψη

Συµµετοχικό εργαστήριο, για να διερευνήσει ποιες είναι οι
ευαίσθητες ζώνες που µοιράζονται οι γονείς σχετικά µε την
εκπαίδευση και την ευρυµάθεια των παιδιών τους.
Ευαισθητοποίηση σε θέµατα πολιτισµικών διαφορών και
αναγνώριση αυτών που αποτελούν µέρος του δικού τους
πολιτιστικού πλαισίου αναφοράς.
• Ενίσχυση της σχέσης µε και µεταξύ των γονέων.
• Καταγραφή πιθανών ευαίσθητων ζωνών για τους γονείς,
προκειµένου να ξεπεραστούν µε τα αποτελέσµατα του
IO2. Αυτές οι ευαίσθητες ζώνες είναι οι ίδιες; Οι γονείς
βρίσκουν τους ίδιους τοµείς παρερµηνείας µε τους
δασκάλους και το παιδαγωγικό προσωπικό; Τι γίνεται µε
την ποικιλοµορφία στην οµάδα των γονιών, µπορούµε να
µάθουµε κάτι από αυτό;
• Ευαισθητοποίηση των πολιτισµικών διαφορών µεταξύ
των οικογενειών.
• Γιορτάστε την ποικιλοµορφία!

Στόχοι

Προετοιµασία
Υλικά

Διαβάστε το κείµενο Εισαγωγή στη µεθοδολογία.
Χαρτόνι
Χρωµατιστοί µαρκαδόροι
Τυπωµένες εικόνες

Οδηγίες:
1. Οργανώστε ένα µικρό εργαστήριο κρίσιµου περιστατικού µε τους γονείς. Μπορείτε να
ξεκινήσετε τη συνάντηση µε το να σκεφτείτε µαζί τι είναι «Πολιτισµός». (30 λεπτά)
Επιλογή 1: Μπορείτε να τους ζητήσετε να σκεφτούν τι είναι πολιτιστικό µε τον τρόπο που
στεκόµαστε στην αίθουσα ή ποια πολιτισµικά στοιχεία µπορούν να βρουν στο δωµάτιο
(παραδείγµατα: ο τρόπος µε τον οποίο είµαστε ντυµένοι, ο τρόπος µε τον οποίο είµαστε
τοποθετηµένοι, το γεγονός ότι ο εκπαιδευτής στέκεται ή µπροστά από την οµάδα, το κτίριο
κλπ.)
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Επιλογή 2: Κάντε 2 ή 3 µικρότερες οµάδες και δώστε τους ένα χαρτόνι, για να σηµειώσουν
ιδέες γράφοντας, σχεδιάζοντας ή συµβολίζοντας το τι είναι η «πολιτισµός» (5 έως 10 λεπτά).
Στη συνέχεια, παρουσιάστε το αποτέλεσµα στην µεγάλη οµάδα. Απολογισµός: Όλα είναι
πολιτιστικά, στο µόνο που δεν µπορεί να αλλάξει/παρέµβει ο πολιτισµός, είναι το κοµµάτι της
γενετικής. Όλοι είµαστε προϊόντα του πολιτισµού, κληρονοµούµε τον πολιτισµό, αλλά
συγχρόνως µεταφέρουµε τον πολιτισµό. Ο πολιτισµός είναι µεταβαλλόµενος και συγκυριακός.
Ο πολιτισµός έχει ορατά (σύµβολα, τέχνη, τρόφιµα, κώδικα ντυσίµατος, οικογενειακή
οργάνωση) και αόρατα σηµάδια (σύστηµα πεποιθήσεων, έννοια, παράδοση, τελετουργίες,
ρόλοι φύλων), χρησιµοποίηση της µεταφοράς του παγόβουνου.
2. Δραστηριότητα Αποκέντρωσης (2 ώρες)
Προετοιµάστε το δωµάτιο µε 5-6 εικόνες στον τοίχο (A5 ή A4) (παρακαλώ θυµηθείτε να
επιλέξετε εικόνες που θα µπορούσαν να αντανακλούν τα εκπαιδευτικά θέµατα και την
ποικιλοµορφία γενικά).
Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να κάνουν µια βόλτα στο δωµάτιο, να δουν όλες τις εικόνες
και να επιλέξουν εκείνη που προκαλεί το ισχυρότερο συναίσθηµα (θετικό ή αρνητικό).
Οι συµµετέχοντες θα εργάζονται σε µικρές οµάδες (οι οµάδες καθορίζονται από την εικόνα
που επιλέχθηκε) και θα απαντήσουν στην ακόλουθη ερώτηση όλοι µαζί, σε ένα φύλλο
χαρτονιού:
• Αντικειµενική περιγραφή της εικόνας (ποιο είναι το κύριο στοιχείο της εικόνας που την
έκανε να την επιλέξετε;)
• Δηµιουργήστε µια λίστα όλων των συναισθηµάτων που προκαλεί η εικόνα (στη σηµείο
αυτό δεν χρειάζεται να διαπραγµατευτούν για τα συναισθήµατα µεταξύ τους, η ίδια εικόνα
µπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήµατα στους συµµετέχοντες).
• Προσπαθήστε να βρείτε ποιες αξίες µπορούν να κρύβονται κάτω από αυτά τα
συναισθήµατα.
Απολογισµός: Με όλη την οµάδα µαζί, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης των
εικόνων. Ενώ οι γονείς παρουσιάζουν την εικόνα τους, ο συντονιστής κάνει µια λίστα δύο
στηλών. Στην αριστερή στήλη µια λίστα µε τα συναισθήµατα και σε µια δεξιά στήλη µια λίστα
των αντίστοιχων αξιών. Όταν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της µικρής οµάδας, η συζήτηση
είναι ανοιχτή για τους άλλους γονείς, οι οποίοι µπορούν να προσθέσουν περισσότερα
συναισθήµατα και αξίες, εάν χρειάζεται.
Προχωρήστε µε τον ίδιο τρόπο για τις υπόλοιπες φωτογραφίες.
3. Τελικός Απολογισµός
Εξηγήστε τι είναι οι Ευαίσθητες Ζώνες και παρουσιάστε στην οµάδα τα αποτελέσµατα του
IO2. Παρουσιάστε την λίστα των ευαίσθητων ζωνών που η συνεργασία βρήκε και ανέλυσε
από το εργαστήριο για τα κρίσιµα περιστατικά. Ποιες ευαίσθητες ζώνες θεωρούν οι γονείς πιο
ενδιαφέρουσες, για να δουλέψουν µε τα παιδιά; Γιατί;
Αξιολόγηση:
Ρωτήστε τους συµµετέχοντες εάν τους άρεσε η δραστηριότητα· έµαθαν κάτι νέο; Βοήθησε να
δηµιουργήσει ορισµένες ευαίσθητες ζώνες για να συζητήσουν και να εισάγουν το όφελος της
διαφορετικότητας;
Ποιες θα είναι οι δύο ευαίσθητες ζώνες προτεραιότητας, για να δουλευτούν µε τα παιδιά;
Συµβουλές για τον διαµεσολαβητή:
Περιλαµβάνονται στο κείµενο περιγραφής.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 - AC CULTURA “WORLD”
ΓΑΛΛΙΑ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας

(επιλογές: Σωµα, Φύλο, Υγεία)
(επιλογές: εύκολο, προχωρηµένο)

Ηλικία

Ενήλικες και παιδιά

Διάρκεια

50 λεπτά – 1 ώρα

Μέγεθος οµάδας

Αριθµός γονιών (ελαχιστος 12, µέγιστος 20/30)

Είδος
δραστηριότητας:
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)

Παιχνίδι ρόλου (που απεικονίζει µια θεωρία).

Σύνοψη

Στόχοι
Προετοιµασία
Υλικά

Σύντοµη περιγραφή σε 5 γραµµές.
Παρουσιάζοντας τις 4 διαφορετικές στρατηγικές της
αφοµοίωσης,χρησιµοποιώντας πολιτιστικά αντικείµενα.
Διαχωρίζοντας τους ανθρώπους σε οµάδες, των οποίων η
καθεµιά αντιπροσωπεύει µια στρατηγική, και δηµιουργώντας
«µεταναστεύσεις» εντός διάφορων οµάδων, δείχνουν την
επίδραση κάθε στρατηγικής.
Πλούτος της διατήρησης του πολιτισµού.
Διαβάστε το κείµενο " αφοµοίωση".
Κάρτες (µικρά κοµµάτια χαρτιού µε αντικείµενα που
συνδέονται µε συγκεκριµένους πολιτισµούς).

Οδηγίες:
1. Ρωτήστε όλους τι γνωρίζουν για την αφοµοίωση, πώς τους ακούγεται;
2. Ζητήστε από τους ανθρώπους να συγκεντρωθούν και να σχηµατίσουν 4 οµάδες (κάθε
οµάδα απεικονίζει µία από τις 4 στρατηγικές της αφοµοίωσης: διαχωρισµός,
περιθωριοποίηση, ενσωµάτωση, ολοκλήρωση).
3. Δώστε σε κάθε άτοµο 6 κάρτες (που αντιπροσωπεύουν 3 αντικείµενα από τον «Γαλλικό
πολιτισµό» και 3 αντικείµενα από τον ξένο πολιτισµό).
4. Σε κάθε γύρο, ένα άτοµο από κάθε οµάδα µεταναστεύει σε άλλο και πρέπει να διαχειριστεί
τις κάρτες του σχετικά µε τη στρατηγική της οµάδας στην οποία µόλις µπήκε.
5. Συνεχίστε τους γύρους µέχρι να µεταναστεύσουν όλοι τουλάχιστον µία φορά.
Απολογισµός και αξιολόγηση:
1. Μετά από όλους τους γύρους, αφήστε τους να φανταστούν µια ηµέρα σε κάθε οµάδα/
χώρα (χρησιµοποιώντας τις κάρτες που υπάρχουν µετά τους γύρους).
2. Ζητήστε από τους ανθρώπους τι θα άφηναν εάν ήταν µια κατάσταση της πραγµατικής
ζωής (επιτρέποντάς σας να πάτε από κάτι που ανήκει σε έναν πολιτισµό ή άλλο, όταν
ανακαλύπτετε ένα νέο πολιτισµό).
3. Εξηγήστε και συζητήστε γιατί οι άνθρωποι θα ενεργούσαν έτσι, τους λόγους για την
επιλογή µιας στρατηγικής ή άλλης.
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Συµβουλές για τον συντονιστή:
• Μπορείτε να ζητήσετε από τους ανθρώπους να επιλέξουν ένα όνοµα µιας χώρας για
κάθε οµάδα που συνδέεται µε µία στρατηγική (από το µοντέλο Berry), αν θεωρούν ότι
αυτή η χώρα προωθεί µία στρατηγική περισσότερο από µια άλλη. (Παράδειγµα: Η
Γαλλία προωθεί την αφοµοίωση περισσότερο από την ενσωµάτωση)
• Κάντε έναν πρώτο γύρο µε ένα άτοµο σε κάθε οµάδα, για να δείξετε πώς λειτουργεί.
Πώς να απεικονίσετε κάθε στρατηγική από το µοντέλο του Berry σε αυτή τη
δραστηριότητα;
Σε κάθε γύρο, ένα άτοµο από κάθε οµάδα πηγαίνει και ενώνεται µε την οµάδα δίπλα του/της.
Κατά την είσοδο στην οµάδα αυτή, πρέπει να ενεργεί σχετικά µε τη στρατηγική που έχει
αποφασιστεί για αυτήν την οµάδα.
Η στρατηγική αυτή θα ζητήσει ενέργειες σχετικά µε τη διατήρηση ή την αποµάκρυνση µιας
από τις κάρτες από τα χέρια του ατόµου που µεταναστεύει. Αλλά και ο φυσικός χώρος και η
οργάνωση των ανθρώπων στην οµάδα θα απεικονίσουν τη στρατηγική.
Έτσι, οι τέσσερις δυνατές ρυθµίσεις/δράσεις που πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος, σεβόµενη
τη στρατηγική της οµάδας στην οποία µπαίνει, ακολουθούν πιο κάτω:
• Περιθωριοποίηση: το άτοµο πρέπει να αφήσει κατά µέρος µια κάρτα που
αντιπροσωπεύει µια «ξένη κουλτούρα» (εάν η δραστηριότητα λαµβάνει χώρα στη Γαλλία,
αυτό σηµαίνει ότι όλες οι κάρτες δεν αντιπροσωπεύουν ένα αντικείµενο από τη γαλλική
κουλτούρα). Αλλά επίσης, πρέπει να παραµείνει χωριστάαπό τα άτοµα αυτής της νέας
οµάδας, αφήνοντας έτσι κάποιο χώρο µεταξύ του/της και των υπολοίπων.
• Διαχωρισµός: Το άτοµο µπορεί να κρατήσει τις κάρτες του που δεν αντιπροσωπεύουν τη
γαλλική κουλτούρα, αλλά πρέπει να παραµείνει σωµατικά χωριστικά από την οµάδα.
• Αφοµοίωση: Το άτοµο µπορεί να µείνει/ενσωµατωθεί στην οµάδα, χωρίς φυσικό χωρισµό.
Όµως, πρέπει να αφήσει µια κάρτα στην άκρη.
• Ενσωµάτωση: Το άτοµο µπορεί να κρατήσει όλες τις κάρτες του/της και να ενσωµατωθεί
σωµατικά στην οµάδα.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Τίτλος

Στερεότυπα των φύλων στα προϊόντα των ΜΜΕ και στη
βιοµηχανία παιχνιδιών

Θεµατικός Τοµέας ΦΥΛΟ (επίσης ΣΩΜΑ)
Επίπεδο
δυσκολίας
Ηλικία

εύκολο
Ενήλικες

Διάρκεια

Συνολικά: 2ωρες (δραστηριότητα 1: 60 λεπτά, δραστηριότητα 2:
60 λεπτά)

Μέγεθος οµάδας

Δεν διευκρινίζεται. Θα ήταν ιδανικό να έχουν ως συµµετέχοντες
γονείς µε διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο.

Είδος
δραστηριότητας:
(σχέδιο, δράµα,
παιχνίδι κ.λπ.)

Παιχνίδι ρόλων και συλλογή ιδεών για δηµιουργική και κριτική
σκέψη

Σύνοψη

Καλύπτοντας διάφορες πτυχές των συνδέσµων µεταξύ των
παραστάσεων των µέσων ενηµέρωσης, της ταυτότητας των
φύλων και της κοινωνικοποίησης, η περιγραφόµενη συνάντηση
αποτελείται από δύο δραστηριότητες, µία για τα προϊόντα των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης/τη διαφήµιση και η άλλη για τη
βιοµηχανία παιχνιδιών, που σε µια διαπολιτισµική προοπτική
επιτρέπουν στους γονείς να αναπτύξουν κριτική σκέψη για τους
τρόπους µε τους οποίους ο σεξισµός επηρεάζει την αντίληψη της
αιτίας-επίδρασης των νέων µαθητών, οι οποίοι σε αυτήν την
ηλικία ανακαλύπτουν τον κόσµο και αναζητούν απαντήσεις στις
(πολλές) ερωτήσεις τους.
Η συνάντηση είναι διαδραστική, καθώς το υλικό στο διαδίκτυο
διερευνάται από τον διοργανωτή και τους συµµετέχοντες.

Στόχοι

• Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα στερεότυπα και
τα µοντέλα φύλου που προτείνονται στα µέσα ενηµέρωσης
τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά.
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης σε µια διαπολιτισµική προοπτική.
• Αυξηµένη ικανότητα αναγνώρισης του σηµείου.
• Ενίσχυση της ικανότητας αντιµετώπισης της πρόωρης
«ενηλικίωσης» και της σεξουαλικότητας των παιδιών και
συζήτηση για τέτοια θέµατα µε τα ίδια τα παιδιά.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6 - ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:
• Αυτοσχέδιο µικρόφωνο και χαρτιά µε τους ρόλους που θα
τοποθετηθούν κάτω από τις καρέκλες των συµµετεχόντων
πριν φτάσουν.
Προετοιµασία

Υλικά

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
• Το υλικό που θα προβάλλεται πρέπει να επιλεγεί, και σε
περίπτωση βίντεο, ενδεχοµένως να κατεβαστεί.
* Ένα φυλλάδιο και/ή µια λίστα αναφοράς για περαιτέρω
διάβασµα.
Ή
• Περιοδικά και εφηµερίδες
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:
• Κόλλες Α4 που δείχνουν τους ρόλους κατά τη διάρκεια της
εκποµπής.
• Κάτι που θα χρησιµοποιηθεί ως µικρόφωνο για την εκποµπή.
ή
• Περιοδικά, χαρτί, ψαλίδι, κόλλα
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
• χαρτάκια σηµειώσεων (Post it)
• Φύλλα χαρτιού µε τις τέσσερις διαστάσεις για την ανάλυση των
διαφηµίσεων.
• Ένας προβολέας

Οδηγίες:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Εκποµπή συζήτησης. Σώµα και φύλο στη διαφήµιση.
1. Η συνάντηση ξεκινά µε τον συντονιστή να δείχνει στους συµµετέχοντες τους δύο ορισµούς
του «γένους» (sex) και του «φύλου» (gender), στις οποίες βασίζονται οι δραστηριότητες.
2. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 4 οµάδες ανάλογα µε τον ρόλο που βρήκαν κάτω από την
καρέκλα τους. Οι ρόλοι είναι γονείς, παιδιά, δηµοσιογράφοι και ψυχολόγοι.
3. Οι οµάδες έχουν 30 λεπτά, για να συζητήσουν τρεις διαφηµιστικές εικόνες από
διαφορετικές χώρες που απεικονίζουν γυναίκες, σώµατα και παιδιά, και στη συνέχεια
γράφουν ορισµένες σκέψεις για τη συζήτηση εντός των οµάδων.
4. Το δωµάτιο είναι διαρρυθµισµένο σαν µια τηλεοπτική εκποµπή συζητήσεων και ένας ή
περισσότεροι συµµετέχοντες από κάθε οµάδα επιλέγονται από την οµάδα ως
εκπρόσωποι (οι άλλοι συµµετέχοντες θα είναι το κοινό που µπορεί να παρέµβει κατά τη
διάρκεια της συζήτησης).
5. Ο οικοδεσπότης/συντονιστής επιλέγει µια εικόνα (θα ήταν καλό να επιλεγεί η πιο
αµφιλεγόµενη που βασίζεται στη δυναµική και τα ζητήµατα που προέκυψαν κατά τη
διάρκεια της οµαδικής καταγραφής ιδεών) και ξεκινά η εκποµπή (20 λεπτά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που οι συµµετέχοντες δεν µιλούν άπταιστα µια κοινή γλώσσα (και
έτσι είναι δύσκολο το παιχνίδι ρόλων της εκποµπής), η ακόλουθη δραστηριότητα µπορεί να
εφαρµοστεί εναλλακτικά.

Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!49

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

1. Ξεκινήστε µε έναν σύντοµο ορισµό του γένους και του φύλου: το γένος (βιολογικό)
αναφέρεται σε κάτι µε το οποίο γεννιόµαστε, ενώ το φύλο (κοινωνικό) αναφέρεται σε κάτι που
µας διδάσκεται. Διανέµετε το φυλλάδιο των δηλώσεων (Φύλλο εργασίας 1) και ζητήστε από
τους συµµετέχοντες να διαβάσουν γρήγορα τις δηλώσεις µόνοι τους (για 3-4 λεπτά),
προσδιορίζοντας εάν κάθε δήλωση αναφέρεται σε φύλο ή γένος. Συζητήστε κάθε δήλωση
ξεχωριστά όλοι µαζί. Ρωτήστε τους συµµετέχοντες γιατί κατατάσσουν κάθε δήλωση κάτω από
«φύλο» ή «γένος». Ψάξτε για διαφορές: οι συµµετέχοντες ταξινοµούν µια δήλωση «φύλου»
κάτω από το γένος ή το αντίστροφο, εξερευνήστε τους λόγους για αυτό. Κάντε τις
απαραίτητες διορθώσεις και εξηγήστε τους λόγους
- Ερωτήσεις συζήτησης:
Μήπως κάποιες δηλώσεις σας εκπλήσσουν;/Τι µπορούµε να µάθουµε από τις διαφορές
µεταξύ φύλου και γένους; Με βάση αυτές τις δηλώσεις, φαίνεται ότι ένα από τα δύο φύλα έχει
περισσότερη δύναµη/ισχυρότερη θέση στην κοινωνία/την κουλτούρα σας;
2. Χωρίστε την οµάδα σε µικρές οµάδες. Οι µισές από τις οµάδες θα δουλέψουν µε τις
εικόνες των γυναικών και οι άλλες µισές µε φωτογραφίες ανδρών. Δώστε σε κάθε οµάδα
περιοδικά. Ζητήστε από τις οµάδες να συζητήσουν µεταξύ τους τα µηνύµατα που λαµβάνουν
οι νέοι από αυτές τις εικόνες για το πώς πρέπει να είναι οι άνδρες και οι γυναίκες. Κόψτε τις
εικόνες από τα περιοδικά και δηµιουργήστε ένα κολάζ. Γράψτε ένα επίθετο κάτω από κάθε
εικόνα. Ζητήστε από τους συµµετέχοντες να διερευνήσουν πώς σκέφτηκαν να
χρησιµοποιήσουν τα συγκεκριµένα επίθετα σχετικά µε τη συµπεριφορά των ανδρών και των
γυναικών. Δεδοµένου ότι δεν γνωρίζουν αυτές τις γυναίκες και τους άνδρες στις εικόνες, πώς
µπορούσαν να υποθέσουν πώς θα ήταν η συµπεριφορά τους;
Σχεδιάστε ένα κουτί γύρω από τις ιδιότητες που αναφέρονται, ένα για τους άνδρες και ένα για
τις γυναίκες. Εξηγήστε ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο φύλου και ότι περιβάλλει πώς αναµένουµε
από τους ανθρώπους να ενεργούν, ανάλογα µε την ιδέα της κοινωνίας για το τι θεωρείται
αρσενική ή θηλυκή συµπεριφορά. Εξηγήστε ότι το κουτί περικλείει αυτό που ονοµάζουµε
ρόλο φύλου για τις γυναίκες και τους άνδρες.
Συζήτηση
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις, για να καθοδηγήσετε τη συζήτηση:
• Πώς υποτίθεται ότι τα κορίτσια/αγόρια µοιάζουν; Τι κάνει ένα κορίτσι/αγόρι ελκυστικό/
δηµοφιλές; Είναι το ίδιο στην κουλτούρα σας;
• Τι χαρακτηριστικά υποτίθεται ότι έχουν τα κορίτσια/αγόρια; Πώς υποτίθεται ότι
συµπεριφέρονται; Ισχύει στη δική σας κουλτούρα;
• Πώς δηµιουργούνται αυτά τα πρότυπα σχετικά µε τις συµπεριφορές των ανδρών και των
γυναικών και τις εξωτερικές εµφανίσεις και από ποιον; Ισχύουν αυτά στη δική σας
κουλτούρα;
• Πού µαθαίνουµε αυτούς τους ρόλους; Πότε αρχίζουµε να τους µαθαίνουµε; Ποιος µας
διδάσκει αυτούς τους ρόλους; Βλέπουµε αυτές τις αντιλήψεις στους γονείς µας; Τι βλέπατε
στους γονείς σας;
• Συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες γυναικών και ανδρών, ποιες διαφορές
παρατηρείτε; Οι άνδρες και οι γυναίκες αναµένεται να συµπεριφέρονται διαφορετικά; Με
ποιό τρόπο; Ισχύει αυτό στη δική σας κουλτούρα;
• Λαµβάνοντας υπόψη το κουτί που περιβάλλει όλες τις ιδιότητες που αναφέρατε, πόσο
εύκολο είναι να παραµείνετε «στα κουτιά» Ισχύει στη δική σας κουλτούρα;
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• Τι γίνεται αν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι ενεργεί µε έναν τρόπο που είναι έξω από το κουτί του
φύλου; Τι συµβαίνει µε αυτούς; Πώς αντιµετωπίζονται από τις οικογένειές τους, τους
συµµαθητές τους και την κοινότητα; Ξέρετε οποιοδήποτε κορίτσι ή γυναίκα που κοιτάζει ή
συµπεριφέρεται διαφορετικά και βρίσκεται έξω από το κουτί του φύλου;
• Ποια ήταν η αντίδραση της κοινότητας ή της κοινωνίας σε ανθρώπους που φαίνονται ή
συµπεριφέρονται διαφορετικά από αυτό που «αναµένεται από αυτούς»; Εναλλακτικά, τι
συµβαίνει σε ανθρώπους που συµµορφώνονται και φαίνονται να ταιριάζουν; Τι µας
κρατάει στο κουτί;
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Μηχανή χρόνου. Με τι παίζεις;
1. Ο συντονιστής ζητά από τους γονείς να θυµηθούν και να αναφέρουν ορισµένα παιχνίδια
µε τα οποία έπαιζαν όταν ήταν παιδιά, και οι εικόνες/διαφηµίσεις εντοπίστηκαν στο
Διαδίκτυο και σχολιάστηκαν εν συντοµία (15 λεπτά).
2. Η δραστηριότητα συνεχίζεται µε την προβολή δύο διαφηµιστικών παιχνιδιών για παιδιά
(ένα για αγόρια, ένα για κορίτσια) από τη δεκαετία του '80 και κάθε συµµετέχοντας γράφει
σε δύο χαρτάκια σηµειώσεων µια λέξη και ένα συναίσθηµα για να το ορίσουν (15 λεπτά).
3. Τα χαρτάκια σηµειώσεων συλλέγονται και τοποθετούνται σε έναν πίνακα παρουσιάσεων.
Η σύντοµη ενηµέρωση χρησιµοποιείται για να εισαγάγει το επόµενο µέρος της
δραστηριότητας (π.χ. νοµίζετε ότι τώρα τα πράγµατα είναι διαφορετικά;).
4. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε οµάδες των 4 ατόµων και καλούνται να αναλύσουν δύο
σύγχρονες διαφηµίσεις για παιχνίδια/ρούχα (που θα προβληθούν), εστιάζοντας σε
τέσσερις διαστάσεις: χωρική, κινητική, χρωµατική και ακουστική, ώστε να
προβληµατιστούν σε θέµατα όπως το φύλο των ηθοποιών, γραφικά χαρακτηριστικά,
σκηνογραφία και σκηνικό, φωνή και µουσική υποβάθρου, χρώµατα, δράσεις που
εκτελούνται κλπ. (15 λεπτά). Σε κάθε οµάδα, κάθε συµµετέχοντας µπορούσε να
επικεντρωθεί σε µια πτυχή.
5. Απολογισµός, χρησιµοποιώντας έναν πίνακα παρουσιάσεων. Ενδεχοµένως να
προετοιµάσετε µια παρουσίαση στην οποία διατείνονται διάφοροι γραφικοί, γλωσσικοί και
δοµικοί "κατάσκοποι" ως στοιχεία για την κριτική ανάλυση κάθε περιεχοµένου των µέσων
ενηµέρωσης (βλέπε λίστα παρακάτω στο µέρος του απολογισµού) (15 λεπτά).
Απολογισµός και αξιολόγηση:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
* Κατά τη διάρκεια του απολογισµού σχετικά µε τη διαφήµιση ενηλίκων και παιδιών, ο
συντονιστής θα µπορούσε να επισηµάνει πως και στις δύο περιπτώσεις η βιοµηχανία της
διαφήµισης προτείνει ορισµένα µοντέλα και ρόλους, που συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε τα
πολιτισµικά παραδοσιακά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση µε το βιολογικό φύλο.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
* Κατάλογος γραφικών, γλωσσικών και δοµικών κατασκόπων:
o Κυρίαρχα χρώµατα και σχέσεις µε το φύλο τόσο των χαρακτήρων όσο και της οµάδας
στόχου του προϊόντος.
o Ένδυση και σχέσεις µε το φύλο των χαρακτήρων.
o Σκηνικό (π.χ. σκηνογραφία, εντός/εκτός, ιστορική περίοδος).
o Φύλο του πρωταγωνιστή και των βοηθών του (επίσης συχνότητα εµφάνισής τους).
o Επάγγελµα του κύριου χαρακτήρα και σχέση µε το φύλο.
o Σχέσεις µε άλλους χαρακτήρες (στάση, συµπεριφορά, γλώσσα που χρησιµοποιείται).
o Δράσεις που εκτελούνται και συνδέονται µε το φύλο του χαρακτήρα.
o Προσωπικά χαρακτηριστικά των χαρακτήρων (περιπετειώδης, αθλητικός, γλυκύτητα,
καλοσύνη κλπ.) και σχέσεις µε το φύλο.
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o Δώστε προσοχή στο γεγονός ότι τα ζώα δεν είναι ουδέτερα από άποψη φύλου.
Συµβουλές για τον συντονιστή:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
• Ως «κατ’ οίκον εργασία» οι συµµετέχοντες θα µπορούσαν να κληθούν να εξετάσουν µε
κριτικό πνεύµα τα βιβλία που χρησιµοποιούν τα παιδιά τους στο σχολείο, και να
µοιραστούν τις σκέψεις τους σε ένα φόρουµ (π.χ. λίστα αλληλογραφίας ή οµάδα στο
facebook).
• Εκτός από τα χαρτιά που πρέπει να τοποθετηθούν κάτω από τις καρέκλες, χαρτιά, ραβδιά
ή οτιδήποτε άλλο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τους ρόλους.
• Η διάρκεια αυτής της δραστηριότητας ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό των εικόνων που
πρέπει να αναλύσουν οι οµάδες.
• Ανάλογα µε τις ανάγκες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι ρόλοι (π.χ.
ανθρωπολόγος, δάσκαλος, φεµινιστικός ακτιβιστής, εκπρόσωποι θρησκευτικών
κοινοτήτων κ.λπ.)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
Ως «κατ’οίκον εργασία», οι γονείς θα µπορούσαν να κληθούν να µιλήσουν µε τα παιδιά τους
για το αγαπηµένο τους κινούµενο σχέδιο, και στη συνέχεια να το παρακολουθήσουν µαζί,
δίνοντας προσοχή στους τέσσερις δείκτες και στη λίστα των κατάσκοπων που εντοπίστηκαν,
κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
• Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, είναι χρήσιµο να έχετε κάποιον που µπορεί να
σηµειώνει, προκειµένου να ετοιµάσει στη συνέχεια ένα φυλλάδιο, για να στείλει ως
συνέχεια σε όλους τους συµµετέχοντες.
• Στο τέλος της συνάντησης προετοιµάστε µια λίστα βιβλιογραφίας για περαιτέρω µελέτη.
Παραδείγµατα:
Βίντεο: «Αν αυτή είναι γυναίκα. Το γυναικείο σώµα στη διαφήµιση»
(https://
generattive.wordpress.com/video/)
Ντοκιµαντέρ «Το σώµα των γυναικών»(http://www.ilcorpodelledonne.net/documentario/)
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Παρακαλώ να αναφέρετε εάν κάθε δήλωση αναφέρεται στο γένος (βιολογικό) ή φύλο
(κοινωνικό).
θέµα

Φύλο

Γένος

1. Οι γυναίκες γεννούν µωρά, αλλά οι άνδρες όχι
2. Τα κορίτσια δεν είναι τόσο καλά όσο τα αγόρια στα
µαθηµατικά.
3. Οι γυναίκες θηλάζουν τα µωρά και οι άνδρες µπορούν
µόνο να ταΐσουν τα µωρά µε µπιµπερό.
4. Τα κορίτσια είναι µετριόφρονα, χαριτωµένα και δειλά,
ενώ τα αγόρια είναι σκληρά και δυνατά.
5. Τα αθλήµατα είναι πιο σηµαντικά για τα αγόρια παρά για
τα κορίτσια.
6. Τα κορίτσια πρέπει να βρουν έναν καλό σύζυγο. Τα
αγόρια πρέπει να βρουν καλή δουλειά.
7. Οι γυναίκες µπορούν να µείνουν έγκυες, αλλά οι άνδρες
δεν µπορούν.
8. Οι γυναίκες δεν οδηγούν τρένα.
9. Η φωνή των αγοριών αλλάζει στην εφηβεία, αλλά η
φωνή των κοριτσιών όχι.
10. Στην Ινδία, είναι σύνηθες οι γυναίκες να πληρώνονται
κατά 40-60% λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια
δουλειά.
Δηλώσεις προσαρµοσµένες από το «Doorways I»: Εγχειρίδιο εκπαίδευσης µαθητών σχετικά
µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας, που βασίζεται στο φύλο και το GEAR ενάντια στο
Εγχειρίδιο σπουδών του IPV.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7 - ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΑ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟ
ΖΕΥΓΑΡΙ
ΙΤΑΛΙΑ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας
Ηλικία

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ
Μέτριο (µερικοί γονείς µπορεί να είναι ευαίσθητοι ή απρόθυµοι
να µιλήσουν για ένα τέτοιο θέµα)
Ενήλικες

Διάρκεια

1 ώρα και 15 λεπτά (20 λεπτά για τη Δραστηριότητα 1 και 55
λεπτά για τη Δραστηριότητα 2)

Μέγεθος οµάδας

Ιδανικά 18 γονείς. Παρ 'όλα αυτά, οι συµµετέχοντες χωρίζονται
σε µικρές οµάδες 3-4 ατόµων.

Είδος δραστηριότητας: Ένα παιχνίδι και ένα σενάριο παιχνιδιού ρόλων που πρέπει να
(σχέδιο, δράµα,
αναλυθεί.
παιχνίδι κ.λπ.)

Σύνοψη

Η σεξουαλικότητα είναι συχνά ένα αµφιλεγόµενο θέµα, το οποίο
σε σχέση µε τα παιδιά είναι πιθανό να γίνει ακόµη και ταµπού. Ο
αυνανισµός στα µικρά παιδιά συµβαίνε,ι και όταν οι γονείς για
πρώτη φορά δουν αυτό το είδος εξερεύνησης, στις
περισσότερες περιπτώσεις, αναρωτιούνται: «είναι αυτό
φυσιολογικό;» «Τι µπορεί να σκεφτούν άλλοι;», «υπάρχει τίποτα
πίσω;». Υπό το φως αυτών των εκτιµήσεων, είναι σηµαντικό οι
γονείς να κατανοήσουν πώς να προσεγγίσουν σωστά το θέµα,
ενδεχοµένως εκµεταλλευόµενοι την ευκαιρία να µιλήσουν για τη
σεξουαλικότητα µε µια πιο θετική σεξουαλικά στάση και από την
άποψη της πρόληψης της σεξουαλικής βίας. Η παρουσιαζόµενη
συνάντηση αποτελείται από δύο δραστηριότητες που θα
ενισχύσουν την κριτική σκέψη των γονέων και τις πρακτικές
γνώσεις γονέων.

Στόχοι

• Ενισχυµένη κριτική σκέψη για τη σεξουαλικότητα των παιδιών
και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον αυνανισµό
της παιδικής ηλικίας ειδικότερα.
• Αυξηµένη ικανότητα των γονέων να αντιµετωπίσουν το θέµα
του αυνανισµού των παιδιών απευθείας µε τα παιδιά και σε
σχέση µε άλλους ανθρώπους (π.χ. άλλους γονείς,
δασκάλους).
• Μεγαλύτερη ικανότητα να µιλάµε µε παιδιά σχετικά µε τη
σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική βία.

Προετοιµασία

Μια κολλητική ταινία που πρέπει να τοποθετηθεί, σχηµατίζοντας
µια γραµµή στο πάτωµα.

Υλικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: έξι (6) ερωτήσεις/δηλώσεις που πρέπει να
εµφανίζονται, χρησιµοποιώντας χαρτιά ή προβολέα (π.χ.
διαφάνειες).
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: τρία (3) σενάρια προς εκτύπωση (αριθµός
σύµφωνα µε τις σχηµατιζόµενες οµάδες).
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Οδηγίες:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Βαρόµετρο γονέων
1. Η συνεδρία ξεκινά µε τους συµµετέχοντες να στέκονται στη σειρά, ακριβώς πάνω σε µια
κολλητική ταινία.
2. Κάποιες προτάσεις διαβάζονται µεγαλόφωνα από τον συντονιστή.
3. Οι συµµετέχοντες προβαίνουν σε κάποια βήµατα µπροστά, εάν δεν συµφωνούν µε την
πρόταση (περισσότερα βήµατα = µεγαλύτερη διαφωνία) και µερικά βήµατα πίσω, εάν
συµφωνούν (περισσότερα βήµατα πίσω = µεγαλύτερη συµφωνία).
4. Ένας σύντοµοςαπολογισµός και συζήτηση ακολουθεί κάθε πρόταση.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Τι θα έκανα εγώ;
1. Οι συµµετέχοντες χωρίζονται σε 6 οµάδες των 3-4 ατόµων.
2. Σε κάθε οµάδα ανατίθεται σενάριο, το οποίο ασχολείται µε το ζήτηµα του αυνανισµού των
παιδιών και την πρόληψη της σεξουαλικής βίας (ιδανικά 6 οµάδες και 3 σενάρια που
πρέπει να δοθούν).
3. Οι οµάδες έχουν 15 λεπτά, για να συζητήσουν το σενάριο (να το διευκρινίσουν
προσθέτοντας περισσότερες λεπτοµέρειες) και να διατυπώσουν µια στρατηγική ή να
δώσουν κάποιες ενδείξεις (για να εκφράσουν δηµιουργικά σε ένα πίνακα παρουσιάσεων)
για µια πιθανή συµπεριφορά στο δεδοµένο πλαίσιο.
4. Οι συµµετέχοντες ανταλλάσσουν τα σενάριά τους και εργάζονται για 15 λεπτά στη
στρατηγική για το δεύτερο σενάριο (προαιρετικό).
5. Οι συµµετέχοντες καταγράφουν ιδέες για τα διάφορα σενάρια, χρησιµοποιώντας τους
πίνακες παρουσιάσεων (20 λεπτά).
Απολογισµός και αξιολόγηση:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:
• Η διάρκεια αυτής της δραστηριότητας µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τον αριθµό των
προτάσεων / ερωτήσεων που θα συζητηθούν.
• Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, ελέγξτε την αντίδραση των γονέων σχετικά µε τις
εµφανείςς διαφωνίες/κρυµµένες συµγωνίες..
• Μετά από κάθε ερώτηση/δήλωση, έχετε µια διαφάνεια για το κλείσιµο και πιθανόν να έχετε
κάποιον να κρατά σηµειώσεις για τα θέµατα που προκύπτουν από τη συζήτηση.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
• Οι συµµετέχοντες καταγράφουν ιδέες για τα διάφορα σενάρια, χρησιµοποιώντας τους
πίνακες παρουσιάσεων.
Συµβουλές για τον συντονιστή:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:
• Προετοιµάστε διάφορες ερωτήσεις/δηλώσεις, για να έχετε περισσότερες επιλογές και να
είστε σε θέση να προσαρµόσετε τη δραστηριότητα σε διάφορα είδη κοινού.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:
• Ανάλογα µε τον διαθέσιµο χρόνο, οι συµµετέχοντες θα µπορούσαν να εργαστούν µόνο σε
ένα σενάριο.
• Παραδείγµατα πιθανών σεναρίων:
1. Είστε ο γονιός ενός παιδιού ηλικίας 4 ετών, και όταν έχετε καλεσµένο για γεύµα έναν
συµµαθητή του, παρατηρείτε ότι τα δύο παιδιά δείχνουν κάποιες συµπεριφορές που σας
ανησυχούν (π.χ. αγγίζοντας το παντελόνι ο ένας του άλλου). Τι νοµίζετε; Τι θα κάνατε;
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2. Επικοινωνεί µαζί σας η δασκάλα του νηπιαγωγείου για κάποια σχέδια που έχουν
προσελκύσει την προσοχή της. Είχατε προηγουµένως παρατηρήσει ότι η κόρη σας συχνά
ζωγραφίζει τον εαυτό της γυµνό και δεν ξέρετε τι να σκεφτείτε. Τι θα κάνατε;
3. Είστε δάσκαλος νηπιαγωγείου και παρατηρείτε ορισµένες ασυνήθιστες συµπεριφορές
(παρακαλώ προσδιορίστε τις) σε έναν από τους µαθητές σας. Έχει επίσης γίνει επιθετικός
και µε µε άλλα παιδιά. Τι νοµίζετε; Τι θα κάνατε;
* Για να κλείσετε τη συνάντηση, ετοιµάστε ένα φυλλάδιο και ή µια λίστα βιβλιογραφίας
(άρθρα, ιστοσελίδες κ.λπ.) για περαιτέρω διάβασµα. Προτάσεις (αγγλικά):
- http://www.summitmedicalgroup.com/library/pediatric_health/pa-hhgbeh_masturbation/
- http://www.askdrsears.com/topics/parenting/child-rearing-and-development/sexuality/
masturbation-six-ways-manage-it
- http://adc.bmj.com/content/89/3/225.full
- http://www.huffingtonpost.ca/2015/05/04/child-masturbation_n_7064848.html
- http://www.advocatesforyouth.org/parents/2027-tips-kids-mast
- http://www.med.umich.edu/yourchild/topics/masturb.htm
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8 - ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Θεµατικός Τοµέας
Επίπεδο δυσκολίας
Ηλικία
Διάρκεια
Μέγεθος οµάδας
Είδος δραστηριότητας:
(σχέδιο, δράµα, παιχνίδι
κ.λπ.)

Σώµα (υγεία, σεξουαλικότητα), φύλο και
διαπολιτισµικότητα
Προχωρηµένο
Ενήλικες
2 ώρες
Τουλάχιστον 5 και όχι περισσότεροι από 25 γονείς
Παιχνίδι ρόλων

Σύνοψη

Προσδιορισµός των αλληλεπιδράσεων των οικογενειών
και δασκάλων στα ζητήµατα γύρω από το σώµα, τη
σεξουαλικότητα του φύλου µέσω ενός παιχνιδιού ρόλων.

Στόχοι

• Προσδιορίστε τις προσδοκίες µεταξύ οικογενειών και
δασκάλων σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται µε την
υγεία, τη σεξουαλικότητα, το φύλο και τη
διαπολιτισµικότητα.
• Προσδιορίστε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη
συµµετοχή των οικογενειών στο σχολείο γύρω από τα
προτεινόµενα θέµατα.
• Να υιοθετήσετε στρατηγικές από κοινού, για να
µειώσετε τις διακρίσεις στο σχολείο γύρω από τα
θέµατα του σώµατος.

Προετοιµασία

Να είναι σε θέση να συγκεντρώσει τις οικογένειες και
τους δασκάλους σε µια ευκαιρία να µοιραστούν τις
απόψεις τους.

Υλικά

Πίνακας

Οδηγίες:
• Γράψτε στον πίνακα τα τέσσερα θέµατα Φύλο, Υγεία, Σεξουαλικότητα και
Διαπολιτισµικότητα σε δύο στήλες, «Τι κάνει το σχολείο;» και µία άλλη «Τι δεν κάνει το
σχολείο;». Ξεκινήστε µια συζήτηση µεταξύ οικογενειών και δασκάλων σε κάθε τοµέα· , ποιες
δράσεις ή µέρος αντιστοιχούν στο σχολείο και ποιες στις οικογένειες.
• Ζητήστε από τους δασκάλους και τους γονείς να σχηµατίσουν ζευγάρια, για να παίξουν ένα
παιχνίδι ρόλου:
o Πρώτος γύρος: ο ένας είναι παιδί και ο άλλος γονέας. Το παιδί δεν θέλει να πάει στο
σχολείο και πρέπει να πάρει την άδεια από τον γονέα να µην πάει στο σχολείο. Ο λόγος
για τον οποίο δεν επιθυµεί να πάει στο σχολείο είναι ένα µυστικό, που δεν αποκαλύπτεται.
Ο γονέας δεν µπορεί να δεχτεί να µην πάει στο σχολείο το παιδί του, και λογοµαχεί µε το
παιδί. Μετά το νεύµα του συντονιστή, το παιδί θα αποκαλύψει το µυστικό που αφορά στον
λόγο που δε θέλει να πάει στο σχολείο.
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o Δεύτερος Γύρος: Αυτός που ήταν το παιδί είναι τώρα δάσκαλος και ο άλλος είναι γονέας
από το σχολείο. Ο γονέας έχει ένα παιδί που δεν θέλει να πάει στο σχολείο για έναν
µυστικό λόγο που δεν θα αποκαλύψει. Πηγαίνει στον δάσκαλο για να του ζητήσει να κάνει
κάτι γι’ αυτό. Μετά το νεύµα του συντονιστή ο γονέας θα αποκαλύψει το µυστικό.
• Συγκέντρωση για να αποκαλυφθεί πώς αισθάνθηκαν:
o Τι είδους συναισθήµατα παρουσιάστηκαν σε κάθε ρόλο;
o Έχουν µάθει κάτι από τον ρόλο που υποδύθηκαν;
o Τι είδους µυστικά εµφανίστηκαν; Μερικές φορές είναι επίσης µυστικά στην πραγµατική ζωή; Πώς
σχετίζονται αυτοί οι παράγοντες µε τα σωµατικά ζητήµατα (φύλο, διαπολιτισµικότητα, υγεία ή
σεξουαλικότητα);

Απολογισµός και αξιολόγηση:
• Προσδιορίστε τις γνώσεις που αποκτώνται από τους συµµετέχοντες και τον συντονιστή.
• Προσδιορίστε τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσετε για την αντιµετώπιση των
παραγόντων που προκαλούν διακρίσεις.
Συµβουλές για τον συντονιστή
• Κοινοποιήστε ένα έγγραφο για τους γονείς και τους δασκάλους µε στρατηγικές, για να
κάνετε την ποικιλοµορφία ορατή και αποδεκτή.

Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!58

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

Βιβλιογραφικές
αναφορές
Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!59

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

βιβλιογραφικές αναφορές
Barnard, W. M. (2004). Parent involvement in elementary school and educational attainment. Children & Youth
Services Review, 26(1), 39–62.
Collins, C. H., Moles, O. C., & Cross, M. (1982). The home-school connection: Selected partnership programs in
large cities. Boston Institute for Response Education.
Davies, D. (1993). Benefits and barriers to parent involvement: from Portugal to Boston to Liverpool. In N. F.
Chavkin (Ed.), Families and schools in a pluralistic society (pp. 53-72). Albany: State University of New York
Press.
Desforges, C. and Abouchaar, A. (2003) The impact of parental involvement, parental support and family
education on pupil achievement and adjustment: A literature review, Department for Education and Skills,
Queens Printer.
Desimone, L. (2001). Linking parent involvement with student achievement: Do race and income matter? The
Journal of Educational Research, 93, 11-30.
Epstein, J. L. (1995). School / family / community partnerships: Caring for the children we share. Phi Delta
Kappan, 76, 701-712.
Haack, M.K. (2007). Parents’ and teachers’ beliefs about parental involvement in Schooling. Unpublished PhD
Thesis, University of Nebraska, Lincoln.
Henderson, A., & Berla, N. (Eds.). (1994). A new generation of evidence: The family is critical to student
achievement. Columbia, MD: National Committee for Citizens in Education.
Izzo, C. V., Weissberg, R. P., Kasprow, W. J., & Fendrich, M. (1999). A longitudinal assessment of teacher
perceptions of parent involvement inchildren’s education and school performance. American Journal of
Community Psychology, 27(6), 817–839.
MacNaughton, G. and Hughes, P. (2008) Parents, partnerships and power, Chapter 6 in F. de Graaff and A. van
Keulen, Making the Road as We Go, Parents and Professionals as Partners Managing Diversity in Early
Childhood Education, Den Haag, Bernard van Leer Foundation.
Mapp, K. L. (2003). Having their say: Parents describe why and how they are engΗλικίαd in their children’s
learning. The School Community Journal, 13, 35-64.
Marcon, R. (1999). Positive relationships between parent school involvement and public school inner-city
preschoolers’ development and academic performance. School Psychology Review, 28(3), 395–412.
OECD (2012) Research brief: Parental and Community EngΗλικίαment Matters, Encouraging Quality in Early
Childhood Education and Care (ECEC). Starting Strong III Toolbox.
Pianta, R. C., & Kraft-Sayre, M. E. (1999). Parents' observations about their children’s transitions to
kindergarten. Young Children, 54(3), 47–51.
Pianta, R. C., Rimm-Kauffman, S. E., & Cox, M. J. (1999). Introduction: An ecological approach to kindergarten
transition. In The Transition to Kindergarten. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
Powell, D. (1989). Families and early childhood programs. (Research Monograph No. 3). Washington, DC:
National Association for the Education of Young Children.
Share, M., Kerrins, L., Greene, S. (2011) Developing Early Years Professionalism: Evaluation of the Early
Learning Initiative’s Professional Development Programme in Community Childcare Centres in the Dublin
Docklands. Dublin: National College of Ireland.
Symeou, L. (2001). Family-school liaisons in Cyprus: An investigation of families’ perspectives and needs. In
Smit, F., van der Wolf, K., & Sleegers, P. (Eds.) A Bridge to the future. Collaboration between parents, schools
and communities (pp. 33-43). Netherlands: Institute for Applied Social Sciences, University Nijmegen.
Vandenbroeck, M. (2009) Let us disagree, Editorial Special Issue on children’s and parents’ perspectives on
diversity in early childhood education, European Early Childhood Education Research Journal, 17,(2), 165-170.
Whitmarsh, J. (2009) Othered voices: asylum-seeking mothers and early year’s education. European Early
Childhood Education Research Journal, 19 (4), 535 – 551.

Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!60

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

Παραρτημα 1
Δείκτες περιγραφής
Εγχειρίδιο για τη Γονεϊκή Εμπλοκή

WWW.BODI-PROJECT.EU | 0!61

BODI - Πολιτισµική ποικιλοµορφία, σώµα, φύλο
και υγεία στην Προσχολική Εκπαίδευση

Παραρτηµα 1: Δείκτες περιγραφής
1. Title of the case study:
2. Source:
3. Country:
4. Author/Institution (website, email address, phone, physical address, etc.)
5. Themes covered (Body, Gender, Health in an intercultural perspective)
6. Working Practice Description in detail
7. Identification of target groups (number and age of children, number of parents, number of
teachers, special characteristics of the parents’ group – socio-economic status, nationality,
religion, was the representation of the parents group equivalent to the representation of the
children?).
8. Objectives/Purpose of the Working Practice
9. How does the practice enhance reflection on gender, body and health in an intercultural
perspective?
10. How does the practice involve parents from diverse cultural backgrounds?
11. Has your practice developed any materials/tools/activities? Please, describe them.
12. Was the practice successful? In what contents? Did it have an evaluation and if yes what were the
results?
13. Length of Implementation.
14. What changes did it bring?
Source: Please add here the links of your research
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Παραρτηµα 2: Αξιολογηση Σεµιναριων
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Summary of the possible marks:
5
συµφωνώ πολύ

4
συµφωνώ

3
ούτε συµφωνώ
ούτε διαφωνώ

2
διαφωνώ

1. Το Πρόγραµµα

1
διαφωνώ πολύ

Βαθµος

1.1 Τα θέµατα του BODI είναι σχετικά και κατάλληλα για εκπαίδευση γονιών
1.2 Τα θέµατα του BODI είναι σχετικά και κατάλληλα για προσχολική εκπαίδευση
1.3 Η παρουσίαση του Προγράµµατος BODI ήταν καλή (στόχοι, αποτελέσµατα, µέθοδοι)
1.4 Η κατανόηση του προγράµµατος µέσα από τις συναντήσεις ήταν καλή

2. Οργάνωση

Βαθµος

2.1 Το επίπεδο της συνάντησης ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας
2.2 Υπήρχε καλή οργάνωση
2.3 Ο χώρος ήταν κατάλληλος
2.4 Η διάρκεια των συναντήσεων ήταν ικανοποιητική

3. Περιεχόµενο

Βαθµος

3.1 Είχα προηγούµενη γνώση για τα θέµατα
3.2 Τα θέµατα ήταν εύκολο να τα κατανοήσω
3.3 Υπήρχαν πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες
3.4 Απόλαυσα τις δραστηριότητες

4. Ποιότητα

Βαθµος

4.1 Oι εισηγήτριες είχαν καλή γνώση του αντικειµένου
4.2 Οι εισηγήτριες είχαν καλές δεξιότητες εκπαίδευσης
4.3 Υπήρχε προσπάθεια για ευχάριστη ατµόσφαιρα
4.4 Όλοι είχαν την ευκαιρία να συµµετέχουν
4.5 Συµµετείχα ενεργά στις δραστηριότητες
4.6 Ένιωσα ότι µε σέβονται
4.7 Ένιωσα ικανοποίηση από το σεµινάριο
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5. Ποια δραστηριότητα σου άρεσε περισσότερο; Γιατί;

6. Ποια δραστηριότητα σου άρεσε λιγότερο; Γιατί;

7. Ποια στοιχεία πήρες από τις συναντήσεις και πως θα τα χρησιµοποιήσεις;

8. Ποιες δυσκολίες αντιµετώπισες µε τις δραστηριότητες;

9. Ποια στοιχεία χρειάζονται βελτίωση;

10. Θα πρότεινες το σεµινάριο και σε άλλους γονείς;

11. Νοµίζεις αυτές οι δραστηριότητες θα µπορούσαν να γίνουν µε τα παιδιά;

12. Πες µας της γνώµη σου µε µια πρόταση.

13. Άλλα σχόλια

ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!
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Παραρτημα 3
Επιπρόσθετες καλές
πρακτικές (μελέτες
περιπτώσεων)
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Παραρτηµα 3: Επιπρόσθετες καλές πρακτικές (µελέτες
περιπτώσεων)
Title: “Theatre instead of violence”
Anna and the wolf

Topic: Body, Violence, Parenting

Institution, Country:
„Die Traumfänger“ (=The dream catcher)
Christoph Rabl
Untere Breiten 8
3130 Herzogenburg
Mobil: 0676/ 680 588 7
Tel. / Fax: 02782/ 8 35 13
christoph.rabl@aon.at
Austria
Target group(s):
Children from 6 to 12 years
Parents
Teachers
Objectives:
Social competences and empathy skills are to be strengthened, self-assertive action promoted.
The play shows how one's own boundaries are deliberately protected and the resources are
expanded and strengthened. Imagination, and creativity are stimulated by theatrical
productions and are used as a means of encouraging the understanding and changing of
problem-solved areas of life.
Working Practice - Short Description:
The musical theatre "Anna and the Wolf" examines how bullying and other forms of violence
affect children and what can be done about it. In the narrative form of the fairy tale, the play
takes up motifs of the Grimm fairy tale figures and links them in a dramaturgical arc. It is told
how the girl Anna gradually gains social competency and finds herself out of the suction of her
despair and develops new life perspectives. In the encounter with the Frog King, the Cinderella,
the 7th Little Kid and the Rumpelstiltskin Anna meets her own problems. The girl succeeds in
the fairy tale forest, especially through the helping relationship with "her" wolf, steps from the
dead ends of her fears.
The children are invited to accompany Anna on her way through the fairy forest and win with her
in the end. In the tradition of the pedagogical model of the “Dream catcher" group, positive
images are shown which, with a lot of music, fun and empathy, encourage children and
strengthen their vital competences. The musical gives impulses for a broader discussion about
the topic of bullying and violence in the school class and and in the family.
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Title: “Theatre instead of violence”
Anna and the wolf

Topic: Body, Violence, Parenting

Source/Web link:
http://www.gewaltpraevention-noe.at/fileadmin/downloads/PDF_s/fgp_AnbieterInnenFolder_A4.pdf
http://www.phdl.at/fileadmin/Dateiupload_Institute/Beratungszentrum/
1_Workshop_Theater_statt_Gewalt_Rabl.pdf
Title: Backpack program

Topic: (e.g. BODY) BODY, MOTION, FOOD.

Institution, Country:
Elementary School Dandelion)
Germany, origin: Netherlands
Target group(s):
Seven to ten children in the age of 4-6 years and their parents. The parents have a migrant
background and usually a lower education level and their language knowledge of the official
language is not high developed
Objectives:
The program enforces equally the parenting skills, the self-awareness of the parents and the
cooperation between the parents' home as well as the primary school
•
•
•
•
•

Parental education, Language education -multilingualism
Amelioration of the interaction between parents and children
Cooperation between parents and the school stuff
to make the elementary school more open minded for interculturality
to enforce the family resources, the self-esteem of the immigrant families and their
children as well as the skills of parenting and socialization of the parents

Working Practice - Short Description:
It is a language development program.
Groups of 7-10 persons, with a parent group as leader (migration backpack or formation).
2h meeting /week, in official language or mother tongue (depending on parents’ level)
they learn the value of literature, picture books, songs, the importance of playing and painting
as well as the connection between language and action for their child's development in the
everyday activity. Elaboration of weekly programs and homeworks in
it reflects also sociocultural topics of the experiences of the migrant families, school, everyday
life, leisure, holiday, parties and religion
Source/Web link:
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/rucksack-1
http://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/dokumentationen/dokumente_95/
kinder_und_familie/20110505/20110505_4_Semerci_Rucksack.pdf
E-mail : kita.pusteblume@muelheim-ruhr.de
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Title: LGBTQ KIDS CLUB + LGBTQ Families
Dinner Night

Topic: (e.g. BODY) GENDER

Institution, Country:
Grattam Elementary School
UNITED STATES – San Francisco
Target group(s):
Gender non-conforming students
Students have parents/guardians or other family members/friends who identify as LGBTQ
Teacher of the Grattam Elementary School
Over 190 parents, students, district staff, school board members and CBO partners participated
in the LGBTQ Families Dinner Night
Objectives:
Create a visible space for 3rd-5th graders with LGBTQ family members
Support the visibility of the LGBTQ community
Underline and empower the openness of the students they have with each other and to share
their personal stories about why they have joined the club.
Working Practice - Short Description:
One semester the students of the LGBTQ Kids Club have dealt the question “How do you
respond when you hear “that’s so gay?”. They wrote a skit which they have performed in the
schools classrooms and at the LGBTQ Families Dinner. During the preparation of the skit, the
students were invited to show how they would react in real situations when they hear such
insults.
The next project of the club is to make a video of the families of the Grattan students. Parents
which identify as a LGBTQ or as an Ally are invited to send a video to the club in which they
show how awesome their family is. Parents/family members have to answer in the video the
following aspects: Who is your family, tell a special family memory/tradition and the students
would also have the possibility to interview the families. The video as the product should show
who they are as community and that all families are special.
Source/Web link:
http://grattanes-sfusd-ca.schoolloop.com
http://www.healthiersf.org/LGBTQ/InTheClassroom/voices-KidsClub-Laurie.html
Laurie Vargas; School Social Worker; vargasL2@sfusd.edu
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Title: Sguardi incrociati (Crossing gazes):
education to peace and happiness

Topic: BODY

Institution, Country: ITALY
Kindergarten “Pacinotti”, Via Pacinotti, 14/16 Ferrara - tel.0532 61.277
Target group(s): Children aged 3-6 years and their parents (40 participants)
Objectives:
Sguardi incrociati (Crossing gazes) is a project for children and their parents for the promotion of
peace and happiness through the perception of body and physical expression, art, colors,
storytelling and the environment. A main aspect of the initiative is the aim to make parents
more aware of how the world is discovered and perceived by kids through various sensorial
activities. In this context, the joint debriefing teachers-children-parents following the activities
also allowed these latters to play the role of schoolmates of their kids.
In terms of school strategy the strong parent engagement is meant as a powerful tool for
exchange and for the creation of durable and solid connections between educators and clients
of the school system, as indeed they are both crucial actors for children education and personal
development. In addition to that, happiness and peace are two concepts which are greatly
valued by the school staff both for the educational and the socialization positive impact.
The various perspectives are then read in an intercultural perspective where diversity represents
a hint for debate and encourages synergies based on a real mutual understanding beyond any
stereotype.
Working Practice - Short Description:
The methodology used is the “multitude of languages” (globalità dei linguaggi) developed by
Stefania Guerra Lisi, that promotes a mix of formal and non-formal
activities for the
engagement of parents in order to reduce their (often) perceived distance between them and
the school environment.
The project was organized in four thematic workshops that children and parents attended
together and where parents were invited to approach various topics and do the activities with
the eyes and the attitude of a child (e.g. playing with playdough imagining it was the first time
they were touching it):
1. Let’s play together!
2. Let’s play with colors!
3. Me and the others.
4. Between the earth and the sky.
Besides the positive feedback received from the parents involved, the strong engagement of
one Japanese mother has also allowed the kindergarten to establish a partnership with the
University Soka in Tokyo (where she had studied), which, inspired by the same principles of
happiness and peace, since then offers to its exchange students in Italy the possibility to visit
and participate in the kindergarten workshops.
Source/Web link:
http://servizi.comune.fe.it/attach/istruzione/docs/sguardi%20incrociati.doc
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