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Η Θεωρία 

και 

η Πράξη 

της 

Διαθεματικότητας



επικεντρώνεται στην ύπαρξη πολλαπλών, αλληλοεξαρτώμενων συστημάτων 
εξουσίας

και προνομίων που δομούν τις κοινωνικές σχέσεις. 

Τέτοια συστήματα είναι το φύλο, η φυλή, η σεξουαλικότητα, η τάξη, η 
αρτιμέλεια, το έθνος, η θρησκεία κ.ά.  

Ο όρος διαθεματικότητα 

ή θεωρία των διασταυρούμενων διακρίσεων



Ιστορικό συγκείμενο

Kimberlé Crenshaw

1989

Χρησιμοποιείται πρώτη φορά ως νομική ορολογία -

αναφέρεται στη διαπλοκή φυλής και φύλου

Patricia Hill Collins 

1990

Επεκτείνει τη χρήση του όρου προκειμένου να συμπεριλάβει τις έννοιες της 
σεξουαλικότητας και της τάξης



Χρήσεις του όρου (Α’) : Διαθεματικές ταυτότητες 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα: η ταυτότητα της μαύρης γυναίκας

Κριτική στα κυρίαρχα φεμινιστικά αφηγήματα που επικεντρώνονται μόνο στις 

λευκές, μεσοαστές, ετεροφυλόφιλες γυναίκες 

Έννοια του προνομίου





Χρήσεις του όρου (Β’) 

Διαθεματικός ακτιβισμός 

Σύναψη συμμαχιών 

Αντίληψη πως οι διεκδικήσεις για τα δικαιώματα αλληλοδιαπλέκονται 

“Κανένα μας δεν είναι 

ελεύθερο μέχρι όλα να είναι 

ελεύθερα” 



Τροφή για σκέψη 

Τι σημαίνει ο όρος “μικρο-επιθετικότητα”;

Πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις δικές μας 

συμπεριφορές 

που είναι δυνάμει προβληματικές; 





https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE

https://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE
http://www.youtube.com/watch?v=O1islM0ytkE


Βιωματική άσκηση: Το αστέρι των προνομίων 

Βήματα: 

Ζωγραφίζουμε ένα αστέρι με τους άξονες όπως φαίνονται στις εικόνες που 

ακολουθούν (1). Διαλέγουμε το σημείο στον άξονα που εκφράζει την 

εμπειρία μας αναφορικά με τον συγκεκριμένο άξονα: όσο πιο κοντά στο 

κέντρο του είναι το σημείο, τόσο περισσότερες διακρίσεις έχουμε υποστεί 

για τον λόγο αυτό - όσο πιο κοντά στην άκρη του, τόσο πιο προνομιακή έχει 

υπάρξει η εμπειρία μας (2). Ενώνουμε τα σημεία (3) και χρωματίζουμε τον 

χώρο που δημιουργείται: είναι ο χώρος των προνομίων μας (4). 



Σημεία για συζήτηση

Είναι σημαντικό να αναδείξουμε πως πρόκειται για μία απόλυτα προσωπική άσκηση, 

βασισμένη στις εμπειρίες μας και στον τρόπο που έχουμε βιώσει αυτά τα πράγματα. 

Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση. Δεν είναι αναγκαστικό να δείξουμε τα 

αποτελέσματα σε όλη την τάξη.

Πιθανές ερωτήσεις: 

Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτή η άσκηση;

Ποιους άξονες δεν είχατε σκεφτεί ως τώρα;

Τι σκέψεις σας δημιουργούνται βλέποντας άλλα αστέρια 

με μεγαλύτερους ή μικρότερους χώρους προνομίων;



Εικόνα 1



Εικόνα 2



Εικόνα 3



Εικόνα 4



Υλικό

Θεωρία 

- Ζαββού Αλεξάνδρα, Η φεμινιστική προβληματική της διαθεματικότητας

Βίντεο / Ταινίες

- “The urgency of intersectionality | Kimberlé Crenshaw”

- Pride (2014)

Εγχειρίδιο με θεωρία, τρόπους εφαρμογής και πρακτικές 

ασκήσεις

- Service Civil International - “Ελεύθερ@ να είμαστε εγώ & εσύ” 

https://drive.google.com/file/d/1gGf1t4IBUMoi-JM12OQh5VEjdYzT7L29/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o&t=415s
https://www.imdb.com/title/tt3169706/
https://sci.ngo/wp-content/uploads/GREEK-Short_Free-to-be-you-and-me_compressed.pdf


Διαθεματικότητα και 
Συμπερίληψη στο Σχολείο

Αντιγόνη Καρνεσιώτη

Ειδική Παιδαγωγός/Ειδικός Συμπερίληψης

antigonikarnesioti@gmail.com



Σημαντική ορολογία

● Διαθεματικότητα
● Ταυτότητα
● Διασταύρωση Ταυτοτήτων
● Ποικιλομορφία
● Προνόμιο
● Διάκριση
● Συμπεριληπτική Εκπαίδευση



Το πλαίσιο
“Σύμφωνα με τους Grant και Zwier (2011), η χρήση της διαθεματικότητας στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο επιτρέπει την ανάλυση ταυτόχρονων αλληλεπιδράσεων μεταξύ, για παράδειγμα, φύλου, 
αναπηρίας (αν υπάρχει), μεταναστευτικού υποβάθρου, φυλής και τάξης για κάθε μεμονωμένο 
παιδί, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των ατομικών ή ομαδικών χαρακτηριστικών 
και το πως ένας οργανισμός απαντά σε αυτά. Ως εκ τούτου, η διαθεματικότητα βοηθά στην 
εξήγηση του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι μαθητές (π.χ. μαθητής προσφύγων με διαταραχές 
συμπεριφοράς) αντιμετωπίζουν διαφορετικά επίπεδα αποκλεισμού στα σχολεία λόγω των 
τρόπων με τους οποίους τα σχολεία αντιμετωπίζουν ή δεν αντιμετωπίζουν τη διασταύρωση 
των ταυτοτήτων τους και, αντίθετα, ανταποκρίνονται σε μία μόνο πτυχή των αναγκών των 
μαθητών (Waitoller και Kozleski 2013). Τα σχολεία, για παράδειγμα, παρέχουν σε ένα παιδί 
υπηρεσίες ειδικής αγωγής σε σχέση με την αναπηρία του και ένα παιδί πρόσφυγας λαμβάνει 
υποστήριξη για εκμάθηση γλωσσών ή την εμπειρία γύρω από το τραύμα του. Τι συμβαίνει όμως 
στο παιδί που είναι πρόσφυγας και έχει αναπηρία;” (Bešić, 2020)



Μαθησιακές Διαφορές μέσα στη σχολική τάξη

● Ακουστικά Βιβλία/Ηχογραφήσεις
● Χρήση βοηθητικής τεχνολογίας (π.χ. Voice Typing, Voice Recording)
● Παροχή/Συνοδεία οπτικού υλικού (π.χ. Χρήση εικόνων σε μια παρουσίαση)
● Ευκαιρίες κίνησης μέσα στην τάξη
● Brain breaks για όλη την τάξη
● Δημιουργία ομάδων μεικτών ικανοτήτων
● Μεγέθυνση τυπωμένου υλικού
● Extra time (διαγωνίσματα, εργασίες, προθεσμίες)
● Διαθεματικές εργασίες ως προς την αναπηρία και άλλες ταυτότητες (π.χ. 

Πως μια ανάπηρη γυναίκα εργάζεται στη μόδα)



Φύλο & Σεξουαλικός Προσανατολισμός

● Ισότιμη χρήση αρσενικού και θηλυκού γένους (παραδείγματα λανθασμένης χρήσης της 
γλώσσας: «Τι λες τόση ώρα στους συμμαθητές σου;»,  «Βιβλίο για το δάσκαλο», «Πώς εκλέγεται ο 
υπεύθυνος κάθε ομάδας;»)

● Σχολιασμός σχολικών ασκήσεων που προάγουν σεξιστικά στερεότυπα (π.χ. 
Επαγγέλματα που στερεοτυπικά παρουσιάζονται ως ανδροκρατούμενα μέσα σε σχολικά εγχειρίδια)

● Εποικοδομητικός διάλογος πάνω στους διαφορετικούς τύπους οικογένειας 
(π.χ. Μπαμπάς-μπαμπάς-παιδί, μαμά-μαμά-παιδί)

● Διαφοροποίηση διδακτικών δραστηριοτήτων, έστω και προφορικά, όπου 
κρίνεται απαραίτητο

● Συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή
● Διαθεματικές εργασίες ως προς το φύλο και άλλες ταυτότητες (π.χ. Έρευνα 

γύρω από τις διαφορετικές ταυτότητες ενός σημαντικού δημοσίου προσώπου)



Διαφορετικές εθνικότητες μέσα στη σχολική τάξη

● Δημιουργία διδακτικών σεναρίων που συμπεριλαμβάνουν γεγονότα από 
άλλους πολιτισμούς (κυρίως αυτών που έχουμε μέσα στην τάξη) - μικρές 
παρεμβάσεις σε εβδομαδιαία βάση

● Δημιουργία χώρου και χρόνου μέσα στην τάξη για τη σύνδεση ελληνικής 
ορολογίας με τη μητρική γλώσσα 

● Storytelling 
● Κριτικός διάλογος ηθών και εθίμων άλλων πολιτισμών
● Διαθεματικές εργασίες ως προς τη φυλή και άλλες ταυτότητες (π.χ. Πως 

Ινδές γυναίκες μαθηματικοί έχουν συνεισφέρει στη μελέτη των μαθηματικών)



Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση

● Ένταξη δραστηριοτήτων που υποβοηθούν την αναγνώριση συναισθημάτων - 
μικρές παρεμβάσεις σε εβδομαδιαία βάση (π.χ. Χρήση ημερολογίου 
συναισθημάτων, συχνός αναστοχασμός σχετικά με την σχολική εμπειρία, φύλλα 
εργασίας πάνω στην ενσυναίσθηση)

● Ένταξη δραστηριοτήτων που προάγουν τη συναισθηματική ρύθμιση (π.χ. 
Δημιουργία υποθετικών σεναρίων πάνω στην αντιμετώπιση και διαχείριση έντονων 
συναισθηματικών καταστάσεων)

● Φύλλα εργασίας γύρω από τη συναισθηματική νοημοσύνη

https://www.theworksheets.com/viewer/view.php?id=24106&url=https://url.theworksheets.com/7hm


Υλικό και Εφαρμογές

● Χρησιμοποίηση βίντεο για δημιουργία κριτικής συζήτησης:
○ https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript
○ https://ed.ted.com/lessons/M2b7nUm2 

● Χρησιμοποίηση ταινιών μικρού μήκους και επακόλουθη γραπτή δραστηριότητα: 
○ https://www.kathemeragoneis.com/15-tainies-animation-mikroy-mikoys-gia-mikra-pai/
○ https://www.positively-different.net/index.php/el/home-gr/ 

● Η σχολική αυλή ένας χώρος ισότητας (Προτάσεις συμπερίληψης στη σχολική αυλή): 
Δημοσίευση - Αυλές Συμπερίληψης

● Συνεντεύξεις και ομιλίες με ανθρώπους που έχουν βρεθεί στο περιθώριο (π.χ. 
Πωλητές του περιοδικού Σχεδία)

● Καταιγισμός Ιδεών
● Μαθηματικοί δεν είναι μόνο λευκοί άντρες!
● Δημιουργία Κόμικ

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript
https://ed.ted.com/lessons/M2b7nUm2
https://www.kathemeragoneis.com/15-tainies-animation-mikroy-mikoys-gia-mikra-pai/
https://www.positively-different.net/index.php/el/home-gr/
https://urbana.gr/media/publications/%ce%b7-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%ae-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%cf%82-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82/18/05/2020/20/05/06/
https://el.padlet.com/dashboard
https://arbitrarilyclose.com/2016/08/21/the-mathematicians-project-mathematicians-are-not-just-white-dudes/
https://blogs.sch.gr/karanat2/files/2014/11/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-toondoo.pdf


Πηγές

● Εκπαιδευτικό Σύστημα και Αναγκαιότητα της Μη Σεξιστικής Γλώσσας
● Δραστηριότητες Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης
● Εγχειρίδιο Συμπερίληψης
● Δραστηριότητες Συμπερίληψης
● Αυλές Συμπερίληψης
● Πολύχρωμο Σχολείο - Τι πρέπει να ξέρει ένας/μια εκπαιδευτικός;
● Gender Equality Matters - Υλικό
● Καταπολέμηση Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού Εκφοβισμού στο Σχολείο
● Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Positively Different
● Intersectionality: A pathway towards inclusive education?
● Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους
● Brain Breaks

https://tvxs.gr/news/paideia/ekpaideytiko-systima-kai-anagkaiotita-tis-mi-seksistikis-glossas
https://bit.ly/38BpNZp
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/EL_maqueta_FINAL_ALTA_3MM-SANGRE.pdf
https://inclusiveschools.net/gr/wp-content/uploads/sites/3/2020/04/INSCOOL-BOOKLET-GR.pdf
https://urbana.gr/portfolio/%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-45%CE%BF-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%87%CE%BF/
https://rainbowschool.gr/teachers/#e3d3b3802e251c100
https://www.genderequalitymatters.eu/toolkits/classroom-materials/
https://www.hombat.eu/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
https://www.positively-different.net/index.php/el/home-gr/
https://link.springer.com/article/10.1007/s11125-020-09461-6#Sec4
https://www.skep.gr/
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/homework-study-skills/brain-breaks-what-you-need-to-know


ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!
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