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§ Σκοπός Έρευνας

§ Ερευνητικά Ερωτήματα

§ Συνεισφορά Έρευνας

§ Μεθοδολογία

§ Θεωρητικό Πλαίσιο

§ Συζήτηση Αποτελεσμάτων

§ Συμπεράσματα

ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ



Αλέξης: Kαι με φωνάζουν γκέι τάχα επειδή κάνω έτσι. Δεν έχει καμία σχέση. 
Επειδή μου αρέσει το fashion, να ντύνω κούκλες κι έτσι. 

(10 χρονών, συνέντευξη, πόλη)

Παναγιώτης: Ρε είσαι χέσης. Εσύ έχεις έτσι κοιλιακούς;

(9 χρονών, σημειώσεις πεδίου, χωριό)

Μαργαρίτα: Τα πιο δημοφιλή κορίτσια, εννοείται ότι είναι και τα πιο όμορφα. Δηλαδή... 
γενικά στα αγόρια αρέσει όταν τα κορίτσια φορούν τόσο κοντά ρούχα. 

(12 χρονών, συνέντευξη, πόλη)



§ Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα παιδιά συγκροτούνται ως έμφυλα και 
σεξουαλικά υποκείμενα μέσα από τη διαπραγμάτευση μηνυμάτων σχετικά με τα ιδανικά της 
ομορφιάς

§ Ρόλος της προσέγγισης του κριτικού γραμματισμού στα ΜΜΕ στην καλλιέργεια ικανοτήτων 
εμπρόθετης δράσης στα παιδιά σε θέματα σχετικά με τους τρόπους αναπαράστασης 
ιδανικών ομορφιάς και έμφυλων υποκειμενικοτήτων μέσα από τα ΜΜΕ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



1) Πώς τα παιδιά ενεργά δομούν και επιτελούν τις έμφυλες τους υποκειμενικότητες, μέσω της 
αντίληψης που έχουν για το τι θεωρείται πολιτισμικά ιδεώδης μορφή αρρενωπότητας και 
θηλυκότητας;

2) Πώς και με ποιες πρακτικές ομορφιάς, μόδας και κατανάλωσης τα παιδιά συγκροτούνται ως 
έμφυλα και σεξουαλικά υποκείμενα μέσα σε συγκεκριμένους περιορισμούς και πώς αυτοί οι 
περιορισμοί είναι δυνατό να ξεπεραστούν, συγκροτώντας έτσι εναλλακτικές έμφυλες
υποκειμενικότητες; 

3) Με ποιο τρόπο οι πιθανές έντονες επιρροές στα παιδιά από τα ΜΜΕ σε σχέση με την ομορφιά 
και τις έμφυλες αναπαραστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την εκπαιδευτική 
πράξη;

Συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό και με ποιο η προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού στα 
ΜΜΕ μπορεί να συμβάλει στην αύξηση ικανοτήτων χειρισμού, αντιμετώπισης και 
αντίστασης στα προωθούμενα μηνύματα και πρότυπα; 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Εθνογραφική προσέγγιση

Δείγμα έρευνας:
§ 24 παιδιά (12 αγόρια και 12 κορίτσια) και οι γονείς τους

§ 8-13 χρονών

§ αστική και αγροτική περιοχή

§ κοινωνικοοικονομικό επίπεδο (χαμηλό μέχρι ανώτερο-μεσαίο)

Συλλογή δεδομένων:
§ ποικιλία κοινωνικών και θεσμικών πλαισίων 

(υπνοδωμάτιο των παιδιών, σχολική τάξη, σχολική αυλή, εκδρομές, κοινωνικές 
δραστηριότητες) 



Μέσα συλλογής δεδομένων

1) Ημι-δομημένες συνεντεύξεις:
§ 19 παιδιά (10 κορίτσια και 9 αγόρια) 

2) Χρήση παιδοκεντρικών μεθόδων: 
§ υπνοδωμάτιο παιδιών

§ wardrobe audits (επίδειξη αγαπημένων αντικειμένων μόδας, 
καλλυντικών και αξεσουάρ)

§ φωτογραφίες τάξης

§ κούκλες ντυμένες από το διαδικτυακό παιχνίδι “Dollz Mania”

§ περιοδικά μόδας







3) Ομάδες εστίασης:
§ 4 κορίτσια Στ΄ τάξης, 6 αγόρια Στ΄ τάξης

§ σχολείο σε αγροτική περιοχή

4) Παρατήρηση και σημειώσεις πεδίου, φωτογραφίες:
§ σχολείο

§ σχολικές εκδρομές

§ κοινωνικές δραστηριότητες παιδιών, π.χ. πάρτι γενεθλίων

5) Εκπαιδευτική παρέμβαση:
§ 3 σχολεία (αστική, ημιαστική και αγροτική περιοχή)

§ παιδιά Ε΄ – Στ΄ τάξης

§ 2 ογδονταλεπτα

§ δραστηριότητες που καλλιεργούν τις ικανότητες κριτικής σκέψης των
παιδιών μέσα από θέματα φύλου και ομορφιάς



ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Συγκρότηση έμφυλων υποκειμενικοτήτων:

§ Φύλο και ηγεμονία
§ Raewyn Connell

§ Μεταδομιστική προσέγγιση στις διαδικασίες υποκειμενικοποίησης
§ Η Οπτική της Judith Butler



Φύλο και Ηγεμονία - Raewyn Connell

§ Μοντέλα αρρενωπότητας και θηλυκότητας δομούνται ιστορικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά γύρω από ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας

§ Ηγεμονική αρρενωπότητα:
§ πολλαπλές, ποικίλες και διαφορετικές αρρενωπότητες με ιεραρχική 

μεταξύ τους σχέση
§ ιδεολογικά νομιμοποιημένη: επιβραβευμένος τρόπος να είναι κανείς 

άνδρας
§ η ηγεμονική αρρενωπότητα επιβεβαιώνει συνεχώς την κυριαρχία της, 

τόσο απέναντι σε πρότυπα θηλυκότητας, όσο και σε άλλες, 
περιθωριοποιημένες μορφές αρρενωπότητας (Connell & 
Messerschmidt, 2005)



§ Εμφατική/Τονισμένη θηλυκότητα (emphasized femininity):
§ δεν υπάρχει κάποια μορφή θηλυκότητας που να θεωρείται 

«ηγεμονική»
§ συμμόρφωση όλων των μορφών θηλυκότητας στην υποτακτική, 

παθητική τοποθέτηση των γυναικών έναντι στους άνδρες

§ Κριτική για ουσιοκρατική αντιμετώπιση φύλου:
§ πολλαπλές αρρενωπότητες και θηλυκότητες, οι οποίες υπόκεινται  

σε προκλήσεις
§ κοινωνική μάχη για την ηγεμονία, αφού παλιότερες μορφές 

αρρενωπότητας μπορούν να αντικατασταθούν από νεότερες 
§ παιδιά και ενήλικες αποτελούν ενεργά υποκείμενα με εμπρόθετη 

δράση στην εκμάθηση του φύλου



Μεταδομιστική Προσέγγιση στις Διαδικασίες Υποκειμενικοποίησης. 
Η Οπτική της Butler 

§ Ανάλυση των διαδικασιών συγκρότησης του υποκειμένου με βάση τις 
έννοιες της επιτελεστικότητας, του λόγου και της εμπρόθετης δράσης

§ Έννοια επιτέλεστικότητας (performativity):
§ το φύλο παράγεται ως επαναληπτική παράθεση ηγεμονικών κανόνων
§ επαναληψιμότητα συμβολικών νορμών της ετεροσεξουαλικότητας στο σώμα:

§ δημιουργία σταθερού ενσώματου εγώ

§ κατανόηση προσωρινότητας 

§ δυνατότητες ανάπτυξης εμπρόθετης δράσης και αντίστασης στις πρακτικές ταύτισης 
με τις νόρμες αυτές



§ Έγκληση υποκειμένου (interpellation):
§ η έγκληση είναι μια πράξη τιμωρητική, πληγώνει, αποδοχή όρων 

προσφώνησης
§ ταυτόχρονα συγκροτεί το άτομο ως κατανοητό υποκείμενο (intelligible 

subject) – «αναγνωρίσιμο» 
§ απόκτηση λογοθετικής εμπρόθετης δράσης (“linguistic agency”, 

“discursive agency”): 
§ δυνατότητα επιτελεστικής συγκρότησης και κάποιου άλλου

§ πιθανότητα ο λόγος να είναι ανοικτός στην αποτυχία, την παραγνώριση 
(misfire): 
§ πρόκληση ακούσιων και μη προσδοκώμενων συνεπειών στην 

υποκειμενικοποίηση
§ πιθανότητα για παρεκβατική εμπρόθετη δράση υποκειμένου

§ αμφιθυμία διαδικασίας υποκειμενικοποίησης: 
§ ταυτόχρονη ύπαρξη κυριαρχίας και υποταγής (mastery and submission)



ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ



«ΑΓΟΡΙΑ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΕΜΦΥΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Επιτέλεση ηγεμονικής αρρενωπότητας:
§ Τονισμένη ετεροφυλοφιλία: 

§ εμπλοκή σε ετεροσεξουαλικές σχέσεις / φαντασίωση για μελλοντικές ρομαντικές σχέσεις
§ θαυμασμός, δημοτικότητα, αύξηση κοινωνικού κεφαλαίου

§ Μισογυνισμός: μέσο επιβεβαίωσης αρρενωπότητας

Νεοκλής: Ερωτική σχέση, φιλική σχέση και να γίνεις διάσημος στο σχολείο.
(Νεοκλής, 10 χρονών, συνέντευξη, πόλη)

Σίφης: Αν είναι πιο παχουλή θα την κάνουν ρεζίλι. 
Νίκος: Γιαξ, αηδία! 
Άγγελος: Αν είναι κανονικός άνθρωπος ναι, θα την γουστάρουν όλοι!

(Άγγελος, Σίφης, Νίκος, 11 χρονών, ομάδα εστίασης, χωριό)



§ Επένδυση στο σώμα - “cool” αρρενωπότητα:
§ σύμβολο μαγκιάς, ηρωισμού, κοινωνικής κυριαρχίας και δημοτικότητας
§ “football narrative” (Renold, 1997) – ανταγωνισμός,  πειθαρχία, φυσική δύναμη, 

περιπέτεια
§ επίδειξη γυμνασμένου σώματος:

§ επίδειξη δύναμης, σκληρότητας, ανδρισμού - θέαμα που απευθύνεται σε κορίτσια και αγόρια
§ ανάδειξη γυμνασμένου και δυνατού σώματος μέσω αποκαλυπτικής και «σέξι» μόδας

Παναγιώτης: Ρε είσαι χέσης. Εσύ έχεις έτσι κοιλιακούς;

(Παναγιώτης, 9 χρονών, σημειώσεις πεδίου, χωριό)

Ηλίας: Στο πράσινο πουκάμισο (μου αρέσει) το κενό που έχει εδώ (στο 
στήθος) για τα κορίτσια... Να το βλέπουν και να με θαυμάζουν. [...] 

(Ηλίας, 10 χρονών, συνέντευξη, πόλη)



§ Ηγεμονική αρρενωπότητα στο αγροτικό πλαίσιο:
§ η έμφυλη ηγεμονία δεν αποτελεί στατικό μοντέλο, αλλά είναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν πολλαπλά και διαφορετικά μοτίβα αρρενωπότητας, 
αναλόγως του κοινωνικού και τοπικού πλαισίου (Connell & Messerschmidt, 
2005)

§ ενασχόληση με «αρρενωπές», επικίνδυνες δραστηριότητες: 

§ κυνήγι, γρήγορα αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, όπλα

§ αυστηρή οριοθέτηση των έμφυλων ρόλων: 
§ ιδανικός άνδρας «το αντίθετο της γυναίκας»

§ συγκεκριμένες πρακτικές ομορφιάς: 
§ νύχι στο μικρότερο δάκτυλο του χεριού

Ιωάννης: Κοίτα, είμαι άνδρας!

(Ιωάννης, 9 χρονών, σημειώσεις πεδίου, χωριό)



Η κυνηγετική παραλλαγή του 
Δημήτρη (11 χρονών)

Το αγαπημένο όπλο – παιχνίδι του Μιχάλη 
(10 χρονών)



«ΚΟΡΙΤΣΙΑ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣ ΕΜΦΥΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Επένδυση στην «τονισμένη θηλυκότητα»:

Βανέσα: (Τα κορίτσια) προσέχουν τη σιλουέτα τους [γέλιο].

Ροδοθέα: Γιατί θέλουν να εντυπωσιάσουν τα αγόρια [γέλιο]!
ΓΚ: Και πώς μπορεί ένα κορίτσι να εντυπωσιάσει ένα αγόρι;

Ροδοθέα: Να είναι λεπτό!

Μαρίλια: Ναι! Και να βάφεται. Και να φορεί κοντές φούστες [γέλιο]!

Σοφία: Να είναι καλός χαρακτήρας.

Βανέσα: Να κάνουν ωραία τα μαλλιά τους... Να τα χτενίζουν, να τα ισιώνουν, να τα 
βάφουν. 

Ροδοθέα: Να είναι καθαρά τα κορίτσια. Να φορούν άρωμα.

(Ροδοθέα, Μαρίλια, Σοφία, 10 χρονών, Βανέσα, 11 χρονών, ομάδα εστίασης, χωριό)



§ Συγκρότηση “girlie” θηλυκότητας (Renold, 2013):
§ λεπτό ιδεώδες στο σώμα
§ καθαρή, φροντισμένη, «όμορφη» εμφάνιση

§ “flirty fashion discourse” (Renold, 2005): (ετερο)σέξι μόδα
§ ετεροσεξουαλικός λόγος και κουλτούρα του ρομάντζου με τα αγόρια – διστακτική παραδοχή, 

αμηχανία

§ Διπλό στάνταρντ στην παραγωγή της (ετερο)σεξουαλικής θηλυκότητας:
§ Σέξι μόδα – κυρίαρχος δρόμος για δόμηση μιας αποδεκτής «σέξι» θηλυκότητας 

§ πηγή ευχαρίστησης, στάτους και κοινωνικού κεφαλαίου (ελκυστικότητα, δημοτικότητα, 
ετεροσεξουαλικά επιθυμητά)

§ απόρριψη, επιτήρηση (κορίτσια υπερβολικά σεξουαλικά διαθέσιμα, μειωμένες ικανότητες και ηθική)
§ αδιευκρίνιστο το αποδεκτό όριο μιας «σωστής» σέξι εμφάνισης

Νίκος: Είναι ωραίο να βαφτείς, αλλά όχι να σιλοχριστείς, να βάζεις, να βάζεις, να βάζεις και να 
γίνεις άσχημη μετά. 

Άγγελος: Ναι! Είναι ωραίο, απλώς να μην το παρακάνεις, να μην γίνεται υπερβολικό.

(Άγγελος, Νίκος, 11 χρονών, ομάδα εστίασης, χωριό)



Θηλυκότητα και κοινωνική τάξη: 

Η συντηρητική κοινωνία του μικρού χωριού στην οποία ζει η Ροδοθέα 
φαίνεται να έχει διαμορφώσει καθοριστικά την προσωπικότητα και τον 
τρόπο επιτέλεσης του φύλου της. Είναι ένα συνεσταλμένο, «φρόνιμο» 
κορίτσι, υπάκουο, με πολύ καλές επιδόσεις στο σχολείο, πάντοτε καθαρό 
και συγυρισμένο, «νοικοκυρά» (απολαμβάνει να μαγειρεύει), «αγνό» (δεν 
επηρεάζεται ή δείχνει ότι δεν επηρεάζεται από τα σεξουαλικοποιημένα 
ιδεώδη ομορφιάς που προωθούνται από τα ΜΜΕ, δεν κάνει παρέα με 
αγόρια). 

(Απόσπασμα από σημειώσεις πεδίου κατά την επίσκεψή μου στο σπίτι της 
Ροδοθέας)



§ Λόγος «καλής» θηλυκότητας (“nice” femininity) (Renold, 2013) και 
«παιδικότητας»

§ Αντίσταση σε κάποιους υπερ-θηλυκούς λόγους και πρακτικές
§ («οτιδήποτε εκτός από κοντό», «σεμνό» στυλ, «μόνο στη θάλασσα», 

«ντρέπομαι»)

§ Προσεγμένη επένδυση στην ετεροσεξουαλική girlie θηλυκότητα:
§ ρούχα μοντέρνα, ακριβές αθλητικές μάρκες, «πολύ λίγο» μακιγιάζ, 

μαλλιά, νύχια, αρώματα

§ Αυτορρύθμιση/Εξισορρόπηση κουλτούρας ετεροσεξουαλικών
σχέσεων: 
§ συμμόρφωση στις ανησυχίες της μητέρας της, θρησκευτικές πεποιθήσεις 

και κοινωνικές προσδοκίες της συντηρητικής κοινωνίας του χωριού της

§ εμπλοκή με «αθώο» τρόπο σε λόγους ρομάντζου



§ Συνδυασμός/Ευέλικτοι ελιγμοί ποικιλία πολιτισμικών πηγών:
§ «καλή» και «φρόνιμη» θηλυκότητα (θρησκευτικοί, οικογενειακοί 

και κοινωνικοί περιορισμοί) 
§ κυρίαρχοι λόγοι ετεροσεξουαλικής θηλυκότητας (πλαίσιο 

συνομηλίκων, ΜΜΕ)

κοινωνική κινητικότητα, δύναμη, στάτους και 
ετεροσεξουαλική έγκριση

§ Σημαντικότητα αναγνώρισης κοινωνικού, ταξικού, πολιτισμικού 
πλαισίου στην παραγωγή έμφυλων υποκειμενικοτήτων

§ Κίνδυνος από την τοποθέτηση ουσιοκρατικών ετικετών (π.χ. 
θηλυκότητα εργατικης τάξης ή μεσαίας τάξης)

§ Ρευστές ταυτότητες υποκειμένων: 
§ υβριδικότητα, μετακίνηση ανάμεσα σε διάφορους λόγους 



ΣΥΓΚΡΟΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ

Η περίπτωση του Αλέξη

Αλέξης: Έντυνα παλιά (κούκλες από online games)! [...] Και με 
φωνάζουν γκέι τάχα επειδή κάνω έτσι [υψώνει τον τόνο φωνής, 
δείχνει ενοχλημένος, θυμωμένος, ειρωνικά]. Δεν έχει καμία σχέση. 
Επειδή μου αρέσει το fashion, να ντύνω κι έτσι. 

ΓΚ: Ποιος σε είπε έτσι; 
Αλέξης: Πολλοί. Ότι είχα κούκλες, αλλά τις έπιανα... δεν τις έπιανα για να 

παίζω. Τις έπιανα απλώς για να αλλάζω ρούχα, γιατί μου αρέσει 
να τους φτιάχνω ρούχα και να τις ντύνω. [...]

(Αλέξης, 11 χρονών, συνέντευξη, πόλη)



§ Ενδιαφέρον για μόδα:

§ «μοντέρνο», “trendy” στυλ, “flashier”, “crazy stuff”

§ ντύσιμο κούκλων σε διαδικτυακά παιχνίδια, δημιουργία ρούχων για τη 
Barbie

§ Τόλμη για παραδοχή του ενδιαφέροντος:

§ με επιτελεστικό habitus ελεύθερα επιτελεί και νομιμοποιεί μια 
εναλλακτική έμφυλη υποκειμενικότητα

§ Ομοφοβικά σχόλια («γκέι»): 

§ πρακτική στην κουλτούρα έφηβων αγοριών - εγκαθίδρυση ιεραρχιών 
στην αρρενωπότητα (Connell, 1996)

§ «Με φωνάζουν γκέι τάχα»: 

§ ομοφοβική αντίδραση

§ συγκατατίθεται με την κυρίαρχη χροιά κατηγορίας

§ αποστασιοποίηση από χαρακτηρισμό



§ Παράδοξο διαδικασίας υποκειμενικοποίησης (Butler, 1993/2008, 
1997): 
§ το υποκειμενικοποιημένο υποκείμενο, μέσω των πρακτικών του 

λόγου και της επιτελεστικής συγκρότησης, ταυτόχρονα καθίσταται ως 
υποκείμενο, αλλά και δέχεται σχέσεις εξουσίας 

§ Ο λόγος είναι ανοικτός στην αποτυχία, στην παραγνώριση 
(misfire):
§ η έγκληση ως «γκέι» τον πληγώνει, αλλά γίνεται «αναγνωρίσιμος», 

αποκτά «λογοθετική εμπρόθετη δράση», δρα με πρόθεση
§ μετατροπή πληγής (wound) σε επαναγγραφή (reinscription) (Youdell, 

2004)
§ νομιμοποίηση μιας διαφοροποιημένης, υποβαθμισμένης έμφυλης 

και σεξουαλικής υποκειμενικότητας



Κριτικός Γραμματισμός σταΜΜΕ - Critical Media Literacy
§ κριτική ανάλυση κωδίκων και συμβάσεων των ΜΜΕ

§ κριτική στερεοτύπων, επικρατούσων αξιών και ιδεολογιών

§ ικανότητα ερμηνείας πολλαπλών μηνυμάτων και νοημάτων που παράγονται από τα ΜΜΕ

§ αναδόμηση και εκδημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης και της κοινωνίας

(Kellner & Share, 2007)



Αποτελέσματα εκπαιδευτικής παρέμβασης

1) Ενδείξεις ύπαρξης ή/και έλλειψης κριτικής σκέψης παιδιών:

§ Στερεοτυπικές/παγιωμένες απόψεις για συμβατικά πρότυπα ομορφιάς και για την 
ομορφιά ως «γυναικεία» υπόθεση

§ Δυσκολία αναγνώρισης λόγων που κάποιες διασημότητες προβάλλονται από τα 
ΜΜΕ ως «όμορφοι/ες»

§ Αναγνώριση τρόπου λειτουργίας και τεχνασμάτων ΜΜΕ 
§ π.χ. αποδόμηση διαφήμισης προϊόντος ομορφιάς: εντοπισμός πολυτροπικων στοιχείων 

και τεχνασμάτων με τα οποία προωθείται το μήνυμα



2) Κενό μεταξύ «γνώσης» και «επιθυμίας»/ «θαυμασμού»:

§ η ικανότητα για κριτική προσέγγιση των ΜΜΕ δεν σημαίνει απαραίτητα εξάλειψη του
θαυμασμού/απόλαυσης που τα πρότυπα προκαλούν ή εξάλειψη όλων των
«αρνητικών» αντιδράσεων στα ΜΜΕ

§ η «γνώση» και ικανότητα κριτικής προσέγγισης ποικίλουν αναλόγως της περίστασης,
της χρονικής στιγμής, της δύναμης της επιρροής του εκάστοτε μέσου και προτύπου



3) Διαφορές αναλόγως κοινωνικοοικονομικού επιπέδου:
Άγγελος: «Κυρία... μας το χάλασες [γέλιο με απογοητευμένη φωνή]! Ήταν 

όμορφη...».

(11 χρονών, εκπαιδευτική παρέμβαση, χωριό)

§ Παιδιά στις αστικές περιοχές: πιο «υποψιασμένα» σε σχέση με τις πρακτικές
επεξεργασίας προτύπων ομορφιάς, σε σχέση με τα παιδιά στην αγροτική περιοχή

§ Διαφοροποίηση στο πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο οικογένειας
§ διαφορετική προσέγγιση/συζητήσεις από τους γονείς σε θέματα όπως ο καταναλωτισμός,

η τεχνητή φύση της ομορφιάς κλπ.
§ μη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε κοινωνικά δίκτυα



Έμφυλη διάσταση στην «ομορφιά» και «σεξουαλικότητα»:

§ Συσχετισμός με πολιτισμικά ιδεώδη αρρενωπότητας και θηλυκότητας:
§ έννοιες της ηγεμονικής αρρενωπότητας και της τονισμένης θηλυκότητας (Connell, 1987, 1995) 
§ καθυποταγή σε έμφυλους πολιτισμικούς κανόνες και περιορισμούς

§ Αναδόμηση και διαφοροποίηση έμφυλων που χαρακτηρίζουν τις έμφυλες και σεξουαλικές 
υποκειμενικότητες των παιδιών:
§ δημιουργική φύση εμπρόθετης δράσης



Προσέγγιση Κριτικού Γραμματισμού στα ΜΜΕ:

§ Αποδόμηση κυρίαρχων αφηγήσεων όσον αφορά τα πρότυπα ομορφιάς και έμφυλες
αναπαραστάσεις που προωθούνται από τα ΜΜΕ

§ Εκπαίδευση ως μέσο πρόκλησης και αποδόμησης μηνυμάτων σε σχέση με την ομορφιά και
τις έμφυλες αναπαραστάσεις

§ Συστηματική προσέγγιση ανάπτυξης κριτικού γραμματισμού
§ Ποικιλία θεματικών ενοτήτων
§ Δυναμική πρόκληση μέσω της εκπαίδευσης της θεσμικής φύσης προβληματικών ιδεολογιών

και άνισων σχέσεων εξουσίας που προωθούνται μέσα από τα ΜΜΕ

Εμπρόθετη δράση
Εγκαθίδρυση κριτικού τρόπου σκέψης




