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Δραστηριότητα 3 – Κατανοώντας τα προνόμια Β 
 
Τύπος δραστηριότητας:  Γνωστική μέθοδος – Αυτογνωσία  
 
Εκπαιδευτικός στόχος: Ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να προσδιορίσει και να κατανοήσει την 
επίδραση της κουλτούρας, της ηλικίας, του φύλου, της θρησκείας και της κοινωνικής τάξης στην 
ταυτότητα, τις ανάγκες και τα συναισθήματα στη ζωή κάποιου και πώς αυτά μπορούν να είναι 
πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα σε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο. 
Το προνόμιο είναι βασικό στοιχείο στη διαιώνιση καταπιεστικών συστημάτων. «Δικαίωμα, εύνοια 
που έχει ένα άτομο ή ομάδα και στερούνται κάποιοι άλλοι». 

Χαρακτηριστικά: Ατομική ή ομαδική δραστηριότητα, που θα πρέπει όμως να υλοποιηθεί σε ομάδες 
για το μέρος της συζήτησης. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να διαβάσουν τον κατάλογο με τα 
προνόμια και να τα κατηγοριοποιήσουν μόνοι τους ή σε ομάδες των 2 και στη συνέχεια να 
συζητήσουν στην ομάδα σχετικά με τις σκέψεις τους. 

 Διάρκεια: 30 λεπτά 

Εργαλεία που χρειάζονται: Η λίστα με τα προνόμια & οι κατηγορίες 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:   

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια λογική συνέχεια από προηγούμενη δραστηριότητα, καθώς 
οδηγεί τους εκπαιδευόμενους από τα δικά τους συναισθήματα στην ορθολογική σκέψη. Βάλτε 
τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες των 2 (διαφορετικά μπορούν να κάνουν τη δραστηριότητα και 
μόνοι τους) και καλέστε τους να κατηγοριοποιήσουν κάθε πρόταση στις συγκεκριμένες 
κατηγορίες. Όταν όλες οι ομάδες (άτομα) έχουν τελειώσει με την κατηγοριοποίηση, 
συγκεντρώστε τους σε μια ομάδα για συζήτηση σχετικά με την εμπειρία τους. 

   

 

Οδηγίες: 

Θα δείτε ξανά τον κατάλογο με τις δηλώσεις προνομίων (ίδιο αρχείο pdf με τη δραστηριότητα 2). 
Αυτή τη φορά, πρέπει να τις κατηγοριοποιήσετε με βάση τις ακόλουθες κατηγορίες: 
Φυλή/εθνικότητα, εμφάνιση, τάξη, ικανότητα(αναπηρία), θρησκεία, φύλο, πολιτισμός, σεξουαλικός 
προσανατολισμός, γλώσσα, μέγεθος, ηλικία 
 

Άσκηση drag and drop  

ΦΥΛΗ/ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΑΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
(ΑΝΑΠΗΡΙΑ) 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

ΦΥΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΑ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΓΕΘΟΣ 
(ΣΩΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΑΠΛΑΣΗ) 

 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ: 
1. Ο ηγέτης της χώρας μου είναι επίσης άτομο της εθνικότητάς μου. 
2. Όταν είμαι θυμωμένος/η ή σε ένταση, οι άλλοι δεν απορρίπτουν τις απόψεις μου ως απόρροια 
«της κακής στιγμής». 
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3. Όταν πηγαίνω για ψώνια, βρίσκω εύκολα ρούχα που μου κάνουν. 
4. Μπορώ να φιλήσω και να κρατήσω το χέρι του/της συντρόφου μου, χωρίς να φοβάμαι μήπως με 
κακοχαρακτηρίσουν ή  δεχθώ βία.  
5. Όταν πηγαίνω για ψώνια, μπορώ να είμαι αρκετά σίγουρος ότι οι πωλητές ή οι άνθρωποι 
ασφαλείας δεν θα με ακολουθήσουν. 
6. Όταν εκφράζω τη γνώμη μου, δεν θεωρούμαι αυτόματα εκπρόσωπος του έθνους μου. 
7. Οι περισσότερες από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές γιορτές που γιορτάζει η οικογένειά 
συμπίπτουν με ημέρες αργίες που δεν πηγαίνω στην  εργασία ή το σχολείο. 
8. Βρίσκω εύκολα προϊόντα μαλλιών και άτομα που ξέρουν πώς να χτενίζουν τα μαλλιά μου. 
9. Μπορώ εύκολα να αγοράσω ευχετήριες κάρτες που αντιπροσωπεύουν τη σχέση μου με τον/την 
σύντροφό μου. 
10. Όταν κάποιος προσπαθεί να με περιγράψει, δεν αναφέρει την εθνικότητά μου. 
11. Στην οικογένειά μου, θεωρείται φυσιολογικό να αποκτήσω πτυχίο κολλεγίου. 
12. Αν βγω για φαγητό με φίλους, δεν ανησυχώ αν το εστιατόριο θα είναι προσβάσιμο σε μένα. 
13. Μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι όταν παραβρεθώ σε μια εκδήλωση θα υπάρχουν άνθρωποι της 
εθνικότητάς μου εκεί. 
14. Όταν δηλώνω έντονα τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τη βλέπουν ως διεκδικητική παρά επιθετική. 
15. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με την εργασιακή μου ηθική ή ευφυΐα με βάση τη 
σωματική μου διάπλαση. 
16. Συνήθως μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά όσα θέλουν να κάνουν και οι φίλοι μου για 
διασκέδαση. 
17. Όταν είμαι με άλλους της εθνικότητάς μου, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι διαχωρίζουμε τον 
εαυτό μας. 
18. Μπορώ να επιλέξω το στυλ ντυσίματος στο οποίο αισθάνομαι άνετα και αντανακλά περισσότερο 
την ταυτότητά μου και ξέρω ότι δεν θα με κοιτάζουν περίεργα στον δρόμο 
19. Δεν φοβάμαι να περπατώ μόνος/η μου  το βράδυ. 
20. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις για τη νοημοσύνη μου σύμφωνα με τον τρόπο ομιλίας μου. 
21. Κατά την παρακολούθηση ενός  μαθήματος ή άλλων εκδηλώσεων, δεν χρειάζεται να ανησυχώ 
αν υπάρχει διερμηνέας, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τι λένε και να συμμετάσχω. 
22. Αν με σταματήσει για έλεγχο ένας αστυνομικός, δεν θα είναι εξαιτίας της εθνικότητάς μου. 
23. Μπορώ να κλείσω αεροπορική πτήση, να πάω να δω μια ταινία, να μπω σε ένα αυτοκίνητο και 
να μην ανησυχώ για το αν η θέση που θα καθίσω θα με χωράει.  
24. Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι προσλήφθηκα με βάση τα προσόντα μου και όχι την εθνικότητα ή 
το φύλο μου. 
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25. Ως παιδί, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κηρομπογιές για να χρωματίσω την οικογένειά μου έτσι 
ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μας. 
26. Ο επαγγελματισμός μου δεν αμφισβητείται ποτέ λόγω της ηλικίας μου. 
27. Μπορώ να νιώσω άνετα να μιλήσω για το έθνος μου χωρίς να νιώθω ότι θα κριθώ. 
 
 
Απαντήσεις: 
1. Ο ηγέτης της χώρας μου είναι επίσης άτομο της εθνικότητάς μου. (φυλή) 
2. Όταν είμαι θυμωμένος/η ή σε ένταση, οι άλλοι δεν απορρίπτουν τις απόψεις μου ως απόρροια 
«της κακής στιγμής». (φύλο) 
3. Όταν πηγαίνω για ψώνια, βρίσκω εύκολα ρούχα που μου κάνουν. (μέγεθος) 
4. Μπορώ να φιλήσω και να κρατήσω το χέρι του/της συντρόφου μου, χωρίς να φοβάμαι μήπως με 
κακοχαρακτηρίσουν ή  δεχθώ βία. (σεξουαλικός προσανατολισμός) 
5. Όταν πηγαίνω για ψώνια, μπορώ να είμαι αρκετά σίγουρος ότι οι πωλητές ή οι άνθρωποι 
ασφαλείας δεν θα με ακολουθήσουν. (φυλή/ εμφάνιση) 
6. Όταν εκφράζω τη γνώμη μου, δεν θεωρούμαι αυτόματα εκπρόσωπος του έθνους μου. (φυλή) 
7. Οι περισσότερες από τις θρησκευτικές και πολιτιστικές γιορτές που γιορτάζει η οικογένειά 
συμπίπτουν με ημέρες αργίες που δεν πηγαίνω στην  εργασία ή το σχολείο. (θρησκεία/ πολιτισμός) 
8. Βρίσκω εύκολα προϊόντα μαλλιών και άτομα που ξέρουν πώς να χτενίζουν τα μαλλιά μου. (φυλή) 
9. Μπορώ εύκολα να αγοράσω ευχετήριες κάρτες που αντιπροσωπεύουν τη σχέση μου με τον/την 
σύντροφό μου. (σεξουαλικός προσανατολισμός) 
10. Όταν κάποιος προσπαθεί να με περιγράψει, δεν αναφέρει την εθνικότητά μου. (φυλή) 
11. Στην οικογένειά μου, θεωρείται φυσιολογικό να αποκτήσω πτυχίο κολλεγίου. (τάξη) 
12. Αν βγω για φαγητό με φίλους, δεν ανησυχώ αν το εστιατόριο θα είναι προσβάσιμο σε μένα. 
(ικανότητα) 
13. Μπορώ να είμαι σίγουρος/η ότι όταν παραβρεθώ σε μια εκδήλωση θα υπάρχουν άνθρωποι της 
εθνικότητάς μου εκεί. (φυλή) 
14. Όταν δηλώνω έντονα τη γνώμη μου, οι άνθρωποι τη βλέπουν ως διεκδικητική παρά επιθετική. 
(φυλή/φύλο) 
15. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις σχετικά με την εργασιακή μου ηθική ή ευφυΐα με βάση τη 
σωματική μου διάπλαση. (μέγεθος) 
16. Συνήθως μπορώ να υποστηρίξω οικονομικά όσα θέλουν να κάνουν και οι φίλοι μου για 
διασκέδαση. (τάξη) 
17. Όταν είμαι με άλλους της εθνικότητάς μου, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι διαχωρίζουμε τον 
εαυτό μας. (φυλή) 
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18. Μπορώ να επιλέξω το στυλ ντυσίματος στο οποίο αισθάνομαι άνετα και αντανακλά περισσότερο 
την ταυτότητά μου και ξέρω ότι δεν θα με κοιτάζουν περίεργα στον δρόμο(φύλο/ εμφάνιση) 
19. Δεν φοβάμαι να περπατώ μόνος/η μου  το βράδυ. (φύλο) 
20. Οι άνθρωποι δεν κάνουν υποθέσεις για τη νοημοσύνη μου σύμφωνα με τον τρόπο ομιλίας μου. 
(γλώσσα/ ικανότητα) 
21. Κατά την παρακολούθηση ενός  μαθήματος ή άλλων εκδηλώσεων, δεν χρειάζεται να ανησυχώ 
αν υπάρχει διερμηνέας, ώστε να μπορέσω να καταλάβω τι λένε και να συμμετάσχω. (γλώσσα) 
22. Αν με σταματήσει για έλεγχο ένας αστυνομικός, δεν θα είναι εξαιτίας της εθνικότητάς μου. 
(φυλή) 
23. Μπορώ να κλείσω αεροπορική πτήση, να πάω να δω μια ταινία, να μπω σε ένα αυτοκίνητο και 
να μην ανησυχώ για το αν η θέση που θα καθίσω θα με χωράει ή θα είναι προσβάσιμη σε μένα. 
(μέγεθος/ ικανότητα) 
24. Οι άνθρωποι υποθέτουν ότι προσλήφθηκα με βάση τα προσόντα μου και όχι την εθνικότητα ή 
το φύλο μου. (φυλή, φύλο) 
25. Ως παιδί, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κηρομπογιές για να χρωματίσω την οικογένειά μου έτσι 
ώστε να ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μας. (φυλή) 
26. Ο επαγγελματισμός μου δεν αμφισβητείται ποτέ λόγω της ηλικίας μου. (ηλικία) 
27. Μπορώ να νιώσω άνετα να μιλήσω για το έθνος μου χωρίς να νιώθω ότι θα κριθώ. (φυλή) 
 

 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Παρατηρήσατε κάτι που εσείς θεωρείτε δεδομένο και αναμενόμενο ως «προνόμιο» ότι στην 
πραγματικότητα δεν είναι: 

• Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα; 

 


