
Πρακτικές για προώθηση της 
ισότητας των φύλων 



Τα ιδιωτικά μέρη του σώματος στα 
αγόρια και στα κορίτσια 

• Ξεκινούμε με τις βιολογικές διαφορές. Παρουσιάζουμε 
διαγράμματα. Τα παιδιά προσθέτουν μαλλιά, χαρακτηριστικά 
προσώπου, αναπαραγωγικά όργανα, τα οποία ονομάζουν. 

• Εξηγούμε γιατί κάποια μέρη του σώματος είναι ιδιωτικά. 
Έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε σε κάποιο/κάποια να τα 
δει ή να τα αγγίξει. Μιλούμε για προστασία του εαυτού μας 
και για κανόνες υγιεινής. 

• Τα περιγράμματα πηγαίνουν στο σπίτι για να συζητηθούν με 
τους γονείς τους, ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν να μιλούν 
για το σώμα τους. 





Τα ιδιωτικά μέρη του σώματος στα 
αγόρια και στα κορίτσια. 



Συμφωνώ/Διαφωνώ 

• Στόχος: Τα παιδιά εκφράζουν, συζητούν και 
αναθεωρούν τις απόψεις του για καταστάσεις 
διαφοροποίησης ρόλων των δύο φύλων. 

• Διεξαγωγή: Χωρίζεται η αίθουσα σε τρία 
μέρη: Συμφωνώ/Δεν είμαι σίγουρος-
η/Διαφωνώ. Διαβάζονται οι απόψεις που 
αναγράφονται σε καρτέλα. Τα παιδιά 
τοποθετούνται στο χώρο της αίθουσας, 
ανάλογα με τη δική τους γνώμη 



Βλέπω-Σκέφτομαι-Αισθάνομαι 



• Τα παιδιά παρακολουθούν απόσπασμα από 
την ταινία Billy Elliot. 

• Ζητούμε να εκφραστούν είτε ζωγραφίζοντας ή 
γράφοντας κάτι στο χαρτί, ανάλογα με τι 
εντυπώσεις τους έχουν δημιουργηθεί. 

• Τα σχέδια αναρτώνται στον τοίχο και τα 
παιδιά συζητούν. 











Τι θα ήθελες να κάνεις που δεν 
μπορείς επειδή είσαι αγόρι/κορίτσι; 







Επειδή είμαι 
κορίτσι δεν με 
αφήνουν να 
παίζω με 
αυτοκινητάκια. 
Μου αρέσουν οι 
σκελετοί. 
 







Δεν μου αρέσει. 
Δεν θέλω με τα αγόρια θέλω με 
τα κορίτσια 
Δεν μου αρέσει να είμαι με τα 
κορίτσια, θέλω με τα αγόρια. 
Είναι καλύτερα απ’ τα κορίτσια. 
Μου αρέσει. 
Μου αρέσει να παίζω με τα 
κορίτσια. Μου αρέσει να είμαι 
στην παρέα των αγοριών και μου 
αρέσει να παίζω με τα αγόρια. 
Αυτό που θέλω και αυτό που δεν 
θέλω.  
Θέλω να είμαι με τους φίλους 
μου και να μιλάω. 
Δεν μου αρέσει να θυμώνω 
στους φίλους μου και στα 
κορίτσια. 



Θεατρικό παιχνίδι 



• Τα παιδιά δραματοποιούν περιστατικά όπου 
φαίνονται διακρίσεις φύλου. 

• Βιντεογραφούνται ώστε τα παιδιά να 
μπορούν στη συνέχεια να τα αναλύσουν και 
να τα επεξεργαστούν. 


