
Τα ρούχα μας… αυτοί οι άγνωστοι!

Ποιες είναι οι διαστάσεις της παραγωγής και κατανάλωσης των ειδών ένδυσης; 

Κατερίνα Μπαζίγου – Φιλόλογος

Υπόδειγμα  Ερευνητικής  Εργασίας  με  βάση  το Τέταρτο  Σχήμα (Το  θέμα 

προσεγγίζεται, ως ένας κριτικά ερμηνευτικός κύκλος σε τέσσερις φάσεις, από τρεις 

ομάδες και την ολομέλεια, επαναδρομικά) 

Η ερευνητική εργασία «Τα ρούχα μας … αυτοί οι άγνωστοι!» στοχεύει στην κριτική 
προσέγγιση του ζητήματος της μόδας στον τομέα της ένδυσης. Όπως συνήθως συμβαίνει με 
όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, η σχέση μας με τα ρούχα περιορίζεται 
στην  κατανάλωση  τους,  χωρίς  να  προβληματιζόμαστε  ιδιαίτερα  για  την  πολύπλοκη  και 
πολυπαραγοντική  διαδικασία  που  προηγείται  για  την  κατασκευή  τους  και  πολύ  λιγότερο 
βέβαια για την απόθεση τους μετά τη χρήση. Είναι επίσης από τα προϊόντα των οποίων η  
παραγωγή  και  κατανάλωση  σπάνια  εγείρει  προβληματισμούς  όσο  αφορά  στις 
περιβαλλοντικές,  οικονομικές  και  κοινωνικές  διαστάσεις.  Η παρούσα ερευνητική εργασία 
χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα προϊόν καθημερινής χρήσης στοχεύει  στην ολιστική 
προσέγγιση ενός καταναλωτικού προϊόντος, έτσι ώστε να αναδειχθούν όλες οι παράμετροι 
που σχετίζονται με την παραγωγή και εμπορική του διάθεση. Ανάλογος σχεδιασμός μπορεί 
να ακολουθηθεί για οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν. 

Η  καταναλωτική  συμπεριφορά  στο  θέμα  της  ένδυσης  συνδέεται  άμεσα  και 
κατευθύνεται από την τρέχουσα μόδα, η οποία επιβάλλεται μέσα από το διαφημιστικό λόγο. 
Η κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση στο ζήτημα της σχολικής, νεανικής και γενικότερης 
μόδας  είναι  ένα  ακόμη  βασικό  ζητούμενο  της  Ερευνητικής  Εργασίας.  Φιλοδοξία  της 
συγκεκριμένης εργασίας είναι να δώσει στους/στις μαθητές/τριες την πληροφόρηση και να 
αναπτύξει τις νοητικές εκείνες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν κριτικούς καταναλωτές 
και ενεργούς πολίτες. 

Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα
Η  ερευνητική  εργασία  συνδέεται  άμεσα  με  την  ενότητα  στην  Έκθεση-Έκφραση 

«Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη μόδα», η οποία μπορεί να γίνει αφόρμηση για την 
εργασία ή αντίστροφα. Στο πλαίσιο του ίδιου μαθήματος επίσης μπορεί να διδαχθεί η δομή  
του επιχειρήματος, καθώς και ο διαφημιστικός λόγος. Ταυτόχρονα προσεγγίζονται διδακτικοί 
στόχοι  του πεδίου «Περιβάλλον  και  Αειφορία»,  μέσα από την επεξεργασία θεμάτων που 
αφορούν  την  Αειφόρο  Ανάπτυξη  (διαχείριση  φυσικών  πόρων,  ρύπανση,  οικολογικό 
αποτύπωμα,  ανθρώπινα  δικαιώματα  κ.λ.π.).  Τέλος,  οι  ξένες  γλώσσες  μπορούν  να 
συμβάλλουν ουσιαστικά ως προς την κατανόηση και επεξεργασία ξενόγλωσσων κειμένων.

Δομή και Αξιολόγηση
Η εργασία δομείται σε τέσσερις ενότητες και καταλήγει σε μια δράση, η οποία έχει 

στόχο να διαχύσει το θέμα της ερευνητικής εργασίας στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα. 
Η  ερευνητική  εργασία  ξεκινάει  (ενότητα  Α)  με  την  διερεύνηση  της  καταναλωτικής 
συμπεριφοράς τόσο των μαθητών/τριών, όσο και του περίγυρου τους. Η ενότητα αξιολογείται 
με  μια  αναφορά  της  μικρής  έρευνας  που  διεξάγουν  οι  μαθητές/τριες  σχετικά  με  την 
καταναλωτική συμπεριφορά. Το είδος αυτό της αξιολόγησης στοχεύει στην εξοικείωση των 
μαθητών/τριών  με  την  παρουσίαση  των  ερευνητικών  δεδομένων  και  στην  ανάπτυξη  της 
ικανότητας της κριτικής ανάγνωσης άλλων ερευνών. 

  Η  δεύτερη  ενότητα  αφορά  την  σχολική  μόδα  τόσο  την  τρέχουσα  η  οποία 
διερευνάται  μέσα  από  ένα  ρεπορτάζ  στο  χώρο  του  σχολείου,  όσο  και  αυτή  παλιότερων 
εποχών μέσα από τις συνεντεύξεις σε ενήλικους. Η αξιολόγηση της ενότητας μπορεί να γίνει: 
α) με βάση την παρουσίαση σε  power point που θα δημιουργήσουν  στην δραστηριότητα 
(Β.1) β) μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας είναι η προτεινόμενη δραστηριότητα (Β.3), όπου οι 
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μαθητές/τριες συνθέτουν μια αναφορά των συνεντεύξεων που έχουν κάνει προσπαθώντας να 
αναδείξουν  εννοιολογικές  κατηγορίες  μέσα  από  τα  ευρήματα  τους  και  στη  συνέχεια  να 
εμπλουτίσουν  τα αποτελέσματα τους με κοινωνικά και  ιστορικά στοιχεία της εποχής που 
αυτά αναφέρονται. 

Η τρίτη ενότητα πραγματεύεται τη μόδα συνολικότερα και εστιάζει στη διαφήμιση 
σαν  μέσο  επιβολής  της.  Η  δραστηριότητα  Γ.1.  αναδεικνύει  τους  λόγους  (προστασία,  
προσωπική έκφραση, ταυτότητα, άνεση, έκφραση αξιών και τάσεων, στολισμός κ.λ.π.) για 
τους οποίους χρησιμοποιούμε τα ρούχα και στόχο έχει να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι  
ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής και κοινωνικής μας ύπαρξης εκφράζεται μέσα από την 
ένδυση. Η δραστηριότητα παραπέμπει στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου της Έκθεσης-
Έκφρασης, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί με τις δικές του δραστηριότητες στο σημείο 
αυτό του σχεδίου εργασίας. Σημαντικός είναι ο ρόλος της διαφήμισης σαν μέσο επιβολής της 
μόδας.  Τα  θέματα  του  γυναικείου  προτύπου  μέσα  από  τη  διαφήμιση  και  της  νευρικής 
ανορεξίας συνδέονται  με τη μόδα άμεσα και  είναι  ζητήματα εξαιρετικά κρίσιμα για τους  
εφήβους (δραστηριότητα Γ.4.). Η δραστηριότητα (Γ.3.) προσφέρεται για τη διδασκαλία του 
διαφημιστικού λόγου στην Έκθεση-Έκφραση. Κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας μπορεί να 
είναι η παραγωγή διαφόρων κειμενικών ειδών τα οποία θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές/τριες 
για  την  οργάνωση  της  διαφημιστικής  εκστρατείας  στο  σχολείο  τους.  Η  τελευταία 
δραστηριότητα  (Γ.5)  αξιολογεί  με  ένα  διαφορετικό  τρόπο  την  προσωπική  αντίληψη  των 
μαθητών σε σχέση με τη μόδα και τη διαφήμιση. Είναι μια δραστηριότητα που αλλάζει την 
τοπογραφία της τάξης, αφού τα θρανία περιττεύουν και όλη η αίθουσα μεταμορφώνεται σε 
ενεργό πεδίο κάθε σημείο του οποίου εκφράζει και μια διαφορετική προσωπική στάση. 

Η τέταρτη ενότητα  προσφέρεται  για  θέματα  διδασκαλίας  που σχετίζονται  με την 
Αειφόρο  Ανάπτυξη.  Με  εκκίνηση  τα  παραθέματα  μπορούν  να  διδαχθούν  θέματα  που 
αφορούν  την  παγκοσμιοποίηση,  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  τη  ρύπανση  μέσω  των 
βιομηχανικών αποβλήτων κ.ά. Η δραστηριότητα Δ.3. (διαλογική αντιπαράθεση) μπορεί να 
γίνει διδακτική εφαρμογή για τη διδασκαλία του επιχειρήματος, αφού οι μαθητές/τριες θα 
πρέπει  να  δομήσουν  τα  επιχειρήματα  του  κάθε  ρόλου,  με  βάση όσα έχουν  διδαχθεί  στο 
αντίστοιχο  κεφάλαιο  της  Έκθεσης-Έκφρασης  αναπτύσσοντας  ταυτόχρονα  και  την 
ενσυναίσθηση για κάθε ρόλο που έχουν να επεξεργαστούν. Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να 
αποτελέσει και το κριτήριο αξιολόγησης της ενότητας. 

Η Ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται με μια δράση με πολυεπίπεδους στόχους: α) 
την  παραγωγή  συγκεκριμένου  κειμενικού  είδους  (αφίσα,  ανακοίνωση)  όπου  η  δράση  θα 
τεκμηριώνεται με βάση τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Τμήμα Ενδιαφέροντος β) 
την  ανάπτυξη  σχέσεων  κοινωνικής  αλληλεγγύης  και  συνοχής  ανάμεσα  στα  μέλη  της 
σχολικής  αλλά  και  της  ευρύτερης  κοινότητας,  γ)  τη  δημοσιοποίηση  της  εργασίας  στη 
σχολική, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα.

Παραδοτέα προς αξιολόγηση των μαθητών/τριών
Η αξιολόγηση θα  στηρίζεται  α)  στην  ομαδική εργασία  των  μαθητών/τριών,  τόσο 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσο και κατά την παρουσίαση της εργασίας και β) στις  
ατομικές εργασίες. Συγκεκριμένα η κάθε ομάδα θα τηρεί φάκελο (έντυπο και ηλεκτρονικό) ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τη συμβολή της κάθε ομάδας στις δραστηριότητες,  στις επιμέρους 
έρευνες,  στην κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων,  στα τεχνήματα κ.λ.π.  Στον ομαδικό 
βαθμό θα συνυπολογίζεται και αυτός από την παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας. Τέλος ο 
κάθε μαθητής με το τέλος της εργασίας θα καταθέτει ατομική εργασία πάνω σε ένα πεδίο το  
οποίο διέτρεξε ο κεντρικός σχεδιασμός και η υλοποίηση της εργασίας και θα εκφράζεται με 
οποιοδήποτε μέσο επιθυμούν οι μαθητές/τριες (κειμενικό είδος, έρευνα, παρουσίαση κ.λ.π.). 

Βαρύτητα μεγαλύτερη, χρειάζεται να έχει ο βαθμός από την ερευνητική εργασία στο 
πλαίσιο της «ομαδοσυνεργατικότητας» με αναλογία 6/4.

Βασική  επισήμανση:  Ο  σχεδιασμός  της  παρούσας  Ερευνητικής  Εργασίας  είναι 
εκτενής.  Οι  εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  θα  επιλέξουν  να  υλοποιήσουν  αυτή  ή  ανάλογου 
μεθοδολογικού σχεδιασμού εργασία έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις δραστηριότητες 
ως έχουν, να τις τροποποιήσουν ή να συνθέσουν άλλες πρωτότυπες με τη συνεργασία και τις  
προτάσεις των μαθητών/τριών τους. Επίσης μπορούν να υλοποιήσουν όσες δραστηριότητες 
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ανά ενότητα κρίνουν συνεκτιμώντας τα χρονικά περιθώρια, αλλά και τις δυνατότητες και τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.  

Εισαγωγικά – Αφόρμηση

Εισάγουμε  τους  μαθητές/τριες  στην  Ερευνητική  Εργασία  με  ένα  καταιγισμό  ιδεών.  Η 
συγκεκριμένη  διδακτική  τεχνική  έχει  αρχικά  στόχο  να  αναδείξει  τις  προϋπάρχουσες 
αντιλήψεις των μαθητών/τριών για τα ρούχα, οι οποίες θα γίνουν σημείο εκκίνησης για την 
ερευνητική  εργασία.  Κατά  τη  διαδικασία  υλοποίησης  της  Ερευνητικής  Εργασίας  οι 
αντιλήψεις αυτές αναμένεται να αναθεωρηθούν, να εμπλουτισθούν και να καταλήξουν σε μια 
ολιστικότερη  κριτική  και  αυτοκριτική  προσέγγιση  του  συγκεκριμένου  καταναλωτικού 
αγαθού. Από τον καταιγισμό ιδεών αναμένεται να αναδυθεί σαν κυρίαρχη έννοια η «μόδα». 
Η παρατήρηση στη συνέχεια των ετικετών των ρούχων προσθέτει σαν σημαντικούς άξονες 
της ερευνητικής εργασίας τις πρώτες ύλες των ρούχων και τη χώρα κατασκευής. 

Από την εισαγωγική ενότητα θα αναδυθούν οι βασικοί άξονες της ερευνητικής εργασίας: 
Μόδα (η προσωπική μας σχέση με τα ρούχα - κατανάλωση)
Εταιρεία παραγωγής και χώρα κατασκευής (κατασκευή και διάθεση)

- Ποια είναι η πρώτη λέξη που σκέφτεστε για την έννοια «ρούχα»; 

Καταγράφουμε σε μια επιφάνεια που να είναι ορατή από όλα τα μέλη του τμήματος 

(για  παράδειγμα  στον  πίνακα)  όλες  τις  λέξεις  που  μας  έρχονται  στο  μυαλό.  Δεν 

υπάρχει σωστό και λάθος αποδεχόμαστε και καταγράφουμε όλες τις λέξεις για 5΄ το 

πολύ. 

- Κατηγοριοποιήστε τις λέξεις που έχετε καταγράψει σε ομάδες εννοιών. 

Παρατηρείστε  τις  λέξεις  που  έχετε  καταγράψει  και  προσπαθήστε  να  τις 

συγκεντρώσετε σε ομάδες εννοιών. 

-Οι ετικέτες στα μπλουζάκια. 

Για να εμπλουτίσουμε την αρχική καταγραφή εννοιών παρατηρούμε τις ταμπελίτσες 

στο μπλουζάκι  που φοράει  καθένας/καθεμιά.  Πού κατασκευάστηκε;  Από τι  υλικό 

είναι φτιαγμένο;
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Α. Ποια είναι η καταναλωτική σχέση μας με τα ρούχα;  

- Η ενότητα στοχεύει στην ανάδειξη της καταναλωτικής σχέσης μας με τα ρούχα μέσα από 
δύο  έρευνες.  Η πρώτη  έρευνα  έχει  τη  μορφή  καταγραφής  των  ατομικών  ειδών  ένδυσης 
του/της κάθε μαθητή/τριας, ενώ η δεύτερη είναι πιο εκτενής και έχει το χαρακτήρα μικρής 
δημοσκόπησης  με  στόχο  την  εξαγωγή  συμπερασμάτων  σχετικά  με  τις  καταναλωτικές 
συνήθειες που σχετίζονται με τα ρούχα.
-   Η  ενότητα  έχει  επίσης  διδακτικό  στόχο  την  εξοικείωση  των  μαθητών/τριών  με  την 
ερευνητική  διαδικασία  σε  όλα  τα  στάδια  (σχεδιασμός,  εφαρμογή,  παρουσίαση  των 
ερευνητικών δεδομένων). 

Α.1. Ας ρίξουμε μια ματιά στο περιεχόμενο της ντουλάπας μας! 

Εργασία  στις  ομάδες:  Κάνουμε  μια  μικρή  ανασκαφή  στην  ντουλάπα  μας  για  να 

καταγράψουμε τα ρούχα που βρίσκουμε. Για την καταγραφή μπορεί να μας βοηθήσει 

ένας  πίνακας  σαν  τον  παρακάτω  (Πίνακας  1).  Στη  συνέχεια  μπορούμε  να 

συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία και να τα περάσουμε σε ένα φύλλο Excel. Έτσι θα 

έχουμε μια πλήρη εικόνα των ρούχων που διαθέτουμε σαν ομάδα. 

Εργασία στην ολομέλεια: Όλες οι ομάδες παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία που 

προέκυψαν από τις καταγραφές τους. 

Προβληματιζόμαστε για τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε: 

 Είναι πολλά; 

 Θα μπορούσαμε να είχαμε λιγότερα; 

 Είναι μερικά ξεχασμένα; 

 Μας είναι όλα απαραίτητα;

 Σε ποιες χώρες είναι κατασκευασμένα; 

Πίνακας 1. Καταγραφή των ειδών ένδυσης της ντουλάπας μας. 

Είδος ρούχου Ποσότητα Χρόνος απόκτησης Χώρα κατασκευής

Α.2. Γιατί δεν ρωτάμε και τους άλλους;
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Ρωτάμε τους συμμαθητές μας, τους φίλους μας, την οικογένεια μας σχετικά με τις 

επιλογές τους στα ρούχα. 

Εργασία ολομέλεια: 

Συζητείστε τι θα θέλατε να μάθετε σχετικά με το θέμα, ποιες ερωτήσεις θα κάνετε, 

ποιο θα είναι το δείγμα σας (ηλικία, φύλο κ.λ.π.). Φροντίστε οι ερωτήσεις να είναι 

κλειστές (δηλαδή η απάντηση να είναι πολλαπλή επιλογή) για να τις επεξεργαστείτε 

πιο εύκολα.  

Εργασία στις ομάδες: Μπορείτε να χωρίσετε το δείγμα σας με κριτήρια το φύλο, την 

ηλικία  κ.λ.π.  και  η  κάθε  ομάδα  θα  αναλάβει  να  διεξάγει  την  έρευνα  σε  δείγμα 

διαφορετικών  χαρακτηριστικών  (για  παράδειγμα  μια  ομάδα  μπορεί  να  συλλέξει 

ερωτηματολόγια από γυναίκες μέχρι 30 ετών, μια άλλη από άνδρες μέχρι 30 ετών 

κ.ο.κ.). 

-  Αφού  συντάξετε  το  ερωτηματολόγιο  και  το  αναπαράγετε  σε  όσα  αντίγραφα 

συμφωνήσατε ότι θα είναι το πλήθος του δείγματος σας, είστε έτοιμοι για την έρευνα 

σας!   
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Υπόδειγμα ερωτηματολόγιου για «καταναλωτικές επιλογές στα ρούχα»:

Ηλικία………………….

Φύλο……………………

 Γιατί αγοράζετε συνήθως ρούχα;

 γιατί φθείρονται τα παλιά,

 γιατί αλλάζει η μόδα,

 γιατί με κάνει και νιώθω καλύτερα,

 Πιστεύετε ότι τα ρούχα σας δείχνουν κάτι και για τον εαυτό σας;

 Ναι

 όχι

 Ποιο είναι το βασικό κριτήριο για να αγοράσετε ένα ρούχο;

 Η τιμή,

 να με βολεύει,

 να είναι στη μόδα,

 η φίρμα,

 η γνώμη του/της φίλου/ης

 Προσέχεις την χώρα προέλευσης;

 Ναι

 Όχι

 Τα παλιά σας ρούχα τι τα κάνετε;

 Τα πετάω,

 τα χαρίζω,

 τα πουλάω,

 τα ανταλλάσσω με φίλες/ους

- Μόλις συγκεντρώσετε όλα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, είναι η ώρα 

να επεξεργαστείτε τα στοιχεία και να συντάξετε μια αναφορά της έρευνας. 

Ανά ομάδες μπορείτε να δουλέψετε ως εξής: 

 Συγκεντρώστε τα ερωτηματολόγια και περάστε τις απαντήσεις στο Excel 

ή σε οποιοδήποτε άλλο στατιστικό πακέτο υπάρχει διαθέσιμο. Μόλις 

ολοκληρωθεί η καταχώρηση των αποτελεσμάτων, κατασκευάστε 

ιστογράμματα με τις απαντήσεις. 

 Με βάση τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης θα συντάξετε την 

αναφορά της έρευνας. Μπορείτε να μοιραστείτε μεταξύ σας τις ερωτήσεις 
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και να γράψετε μια αναφορά για κάθε ερώτηση. Φροντίστε να περιλάβετε 

στην  ανάλυση:  Γενικό  σχόλιο  για  κάθε  ερώτηση  βασισμένο  στην 

επικρατούσα απάντηση, παρουσίαση των ποσοστών σε κάθε επιλογή, ένα 

μικρό σχόλιο για κάθε απάντηση (τι πιστεύετε για το αποτέλεσμα, τα αίτια 

που οδηγούν σε αυτή την απάντηση, ενδεχόμενες συνέπειες κ.λ.π.). 

Στην ολομέλεια: Όλες οι ομάδες φέρνουν τις αναφορές που έχουν συντάξει με 

βάση το δείγμα που είχαν να μελετήσουν και συντάσσεται η συνολική αναφορά 

της έρευνας.  Εξάγονται συμπεράσματα και γίνονται  συγκρίσεις  ανάμεσα στην 

αντίληψη  που  έχουν  για  τη  μόδα  και  τα  ρούχα  διαφορετικές  πληθυσμιακές 

ομάδες. 

Α.2. Σε ένα σκαρίφημα ή χάρτη της περιοχής γύρω από το σχολείο η κάθε ομάδα 

καταγράφει τα εμπορικά καταστήματα ρούχων. Βάζουμε χωριστά σημάδια για τα 

καταστήματα που πουλάνε γυναικεία, παιδικά, αντρικά ρούχα. 

Στην ολομέλεια: Σε ένα συνολικό χάρτη της περιοχής η κάθε ομάδα προσθέτει τα 

σημεία ενδιαφέροντος τα οποία έχει καταγράψει. Κάνουμε τις παρατηρήσεις μας. 

Α.3.  Εξοπλισμένοι  με  μια  φωτογραφική  μηχανή  (μπορούμε  να  έχουμε  και 

μαγνητόφωνο  ή  βιντεοκάμερα)  βγαίνουμε  βόλτα  στο  εμπορικό  κέντρο  ανά 

ομάδες. 

Παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε ανθρώπους που ψωνίζουν ρούχα και βιτρίνες 

ρούχων.  Παρακολουθούμε  και  καταγράφουμε  διαλόγους  και  φράσεις  ανάμεσα 

στους πελάτες και τους πωλητές/τριες. 

Εναλλακτικά  ή  επιπρόσθετα  μπορούμε  να  κάνουμε  και  συνεντεύξεις  με  τους 

ανθρώπους  που  ψωνίζουν  με  βάση  το  ερωτηματολόγιο  της  προηγούμενης 

δραστηριότητας. 

Στην  ολομέλεια:  Η  κάθε  ομάδα  παρουσιάζει  με  όποιο  τρόπο  αποφασίσει  τα 

ευρήματα από την έρευνα στο πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρουσίαση 

power point, παντομίμα, κείμενο, κολλάζ με φωτογραφίες και σύντομες φράσεις 

καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνετε κατάλληλο. 
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Β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της νεανικής και σχολικής μόδας;

Η  ενότητα  εστιάζει  στη  σχολική  μόδα  και  στοχεύει  στην  παρατήρηση  και 
αναστοχαστική  προσέγγιση της  νεανικής  ενδυμασίας.  Η συγκριτική  διάσταση της 
σχολικής και νεανικής μόδας στο χρόνο έχει στόχο την κατανόηση των εξελίξεων με 
βάση τις κοινωνικές αντιλήψεις της κάθε εποχής. Σημαντικός μεθοδολογικός στόχος 
της ενότητας είναι η ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων θετικής αλληλεξάρτησης κατά 
την οργάνωση ενός ρεπορτάζ στο χώρο του σχολείου δεδομένου ότι οι μαθητές/τριες 
θα  πρέπει  να  καταμερίσουν  τις  εργασίες  συνεργαζόμενοι  σε  όλες  τις  φάσεις  της 
υλοποίησης του. Τέλος, η ενότητα στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με 
τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας (συνεντεύξεις).
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Στις  5  Φεβρουαρίου  1982  καταργήθηκε  μετά  από  δεκαετίες  η  σχολική  ποδιά  σε  όλες  τις  

βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σχολική ποδιά φορούσαν όλα τα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) στο 

δημοτικό, αλλά μόνο τα κορίτσια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η κατάργηση προκάλεσε 

έντονο προβληματισμό τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, όσο και ανάμεσα στους γονείς οι 

οποίοι φοβήθηκαν ότι με την κατάργηση της θα επιβαρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός 

και θα δημιουργηθεί ζήτημα κοινωνικών διακρίσεων. 

Φωτογραφία κοριτσιών με ποδιά 
το 1965
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=313753&dt=05/02/2010
 

Διαφημίσεις της σχολικής 
ποδιάς στον καθημερινό τύπο 

της εποχής

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=313753&dt=05/02/2010


Β.1. Ρεπορτάζ  στο σχολείο! 

Οργανώστε  ένα ρεπορτάζ στο σχολείο σας με θέμα:  «Η σχολική μόδα μετά την 

κατάργηση της σχολικής ποδιάς».  Μπορείτε να γυρίσετε ένα φιλμάκι  με ψηφιακή 

βιντεοκάμερα ή/και να τραβήξετε φωτογραφίες. 

Εργασία σε ομάδες - Προετοιμασία και υλοποίηση του ρεπορτάζ:

- Αναζητείστε στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με το μαθητικό ντύσιμο πριν το 

1982, όταν οι μαθητές/τριες φορούσαν ακόμα τη «σχολική ποδιά». 

-  Καταμερίστε  τις  εργασίες  που  πρέπει  να  διεκπεραιωθούν  για  τη  διεξαγωγή του 

ρεπορτάζ:

o Συντακτική ομάδα (οργάνωση του ρεπορτάζ: σύνταξη των ερωτήσεων, χώρος, 

χρόνος διεξαγωγής του, δείγμα ερωτώμενων)

o Ρεπόρτερς (υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του ρεπορτάζ)

o Κινηματογραφιστές ή/και φωτογράφοι (υπεύθυνοι για την προμήθεια και τη 

χρήση όλων των απαραίτητων για την βιντεοσκόπηση ή φωτογράφηση του 

ρεπορτάζ)

Εργασία στην ολομέλεια: Η κάθε ομάδα παρουσιάζει το οπτικοακουστικό υλικό 

της. Η σύνθεση των αποτελεσμάτων μπορεί να ακολουθεί τους παρακάτω άξονες:

 Δικαιώθηκαν οι φόβοι που συνόδευαν την κατάργηση της σχολικής ποδιάς; 

 Τι λένε οι συμμαθήτριες σας (και οι συμμαθητές σας) για το σχολικό τους 

ντύσιμο; Με τι κριτήρια το επιλέγουν; 

 Πώς θα σχολίαζαν τις επιλογές του άλλου φύλου; 
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Ρεπορτάζ Το ΒΗΜΑ 31/1/1982



 Πώς θα τους φαινόταν αν επαναφερόταν ο θεσμός της σχολικής ποδιάς;

 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναδειχθεί από το ρεπορτάζ και κριθεί σημαντικό 

από το Τμήμα. 

Β.2. Πώς ντύνονται οι μαθητές/τριες σε άλλες χώρες; 

Εργασία σε ομάδες: Αναζητείστε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με την σχολική 

αμφίεση σε  άλλες  χώρες.  Επιμερίστε  την  εργασία  ώστε  να  καλύψετε  ένα  μεγάλο 

γεωγραφικό εύρος χωρών (Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική). 

Εργασία  σε  ολομέλεια:  Η  κάθε  ομάδα  φέρνει  τα  στοιχεία  που  συγκέντρωσε  και 

οργανώνετε μια παρουσίαση ή ένα κολλάζ με φωτογραφίες μαθητών/τριών από άλλες 

χώρες.

Β.3. Με τα μάτια των μεγαλύτερων….

Εργασία  σε  ομάδες.  Η κάθε  ομάδα θα  αναλάβει  να  πάρει  συνεντεύξεις  από τρία 

άτομα διαφορετικής ηλικίας: για παράδειγμα τρία άτομα στη δεκαετία των 30, τρία 

στη δεκαετία των 50 και τρία στη δεκαετία των 70. Το θέμα της συνέντευξης θα είναι 

η νεανική μόδα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Μερικές ερωτήσεις που μπορούν να 

τεθούν είναι:

 Κατά πόσο διέφερε η νεανική μόδα από τη σημερινή;

 Ποιες είναι οι ομοιότητες;

 Ήταν το ντύσιμο περισσότερο ή λιγότερο σεμνό από το σημερινό;

 Φορούσαν στολή για το σχολείο;

 Τι σκέφτονται για τα ρούχα που φοράνε σήμερα οι έφηβοι;

Είναι  πολύ  βοηθητικό  να  μαγνητοφωνήσετε  τις  συνεντεύξεις.  Αφού  ακούσετε 

προσεκτικά τις  συνεντεύξεις,  απομαγνητοφωνήστε τα κομμάτια τα οποία θεωρείτε 

σημαντικά (απαντούν στις ερωτήσεις σας ή αναφέρονται σε άλλα θέματα τα οποία 

δεν  είχατε  προβλέψει  να  ρωτήσετε,  αλλά  αναδύθηκαν  κατά  τη  συνέντευξη  και 

κρίνετε ότι είναι χρήσιμο να τα εντάξετε στην έρευνα σας).  

Η κάθε ομάδα θα συντάξει μια αναφορά με βάση τις ερωτήσεις που τέθηκαν και τις 

απαντήσεις. Προσπαθήστε να αναδείξετε τα κοινά θέματα στα οποία αναφέρονται οι 

πληροφορητές σας, αλλά και τις διαφορές που εμφανίζονται στις απαντήσεις τους. 
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Μπορείτε  να  εμπλουτίσετε  την  αναφορά  με  στοιχεία  για  την  εποχή  στην  οποία 

αναφέρονται οι πληροφορητές σας (στοιχεία για την κοινωνία, τις συνήθειες κ.λ.π.).  

Εργασία στην ολομέλεια: Τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας εξετάζονται συγκριτικά 

με  βάση  τις  ερωτήσεις  που  τέθηκαν.  Κατά  την  επεξεργασία  αναδεικνύονται  και 

ερμηνεύονται  οι  διαφορές  ανάμεσα  σε  κάθε  εποχή,  αλλά  και  οι  ομοιότητες  στις 

πρακτικές και τις αντιλήψεις. 

Γ. Ποιες είναι οι διαστάσεις της μόδας των ειδών ένδυσης; 

Η ενότητα πραγματεύεται τη μόδα συνολικότερα και εστιάζει στη διαφήμιση 
σαν μέσο επιβολής της. Αρχικός στόχος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι 
ένα μεγάλο μέρος της προσωπικής και κοινωνικής μας ύπαρξης εκφράζεται μέσα από 
την ένδυση. Η ανάλυση του διαφημιστικού λόγου θα αποκωδικοποιήσει τις τεχνικές 
πειθούς που χρησιμοποιούνται  στο χώρο της μόδας διαχρονικά και  στοχεύει  στην 
διαμόρφωση  κριτικά  σκεπτόμενων  καταναλωτών.  Στη  συνέχεια  η  παραγωγή 
διαφημιστικών  κειμένων  θα  εξασκήσει  τους/τις  μαθητές/τριες  στο  συγκεκριμένο 
κειμενικό είδος. Τα θέματα του γυναικείου προτύπου μέσα από τη διαφήμιση και της 
νευρικής  ανορεξίας  συνδέονται  με  τη  μόδα άμεσα και  είναι  ζητήματα εξαιρετικά 
κρίσιμα για τους εφήβους. Για το λόγο αυτό η δραστηριότητα στοχεύει στη διάχυση 
του θέματος μέσα στη σχολική κοινότητα. 

Γ.1. Τι δηλώνουν τα ρούχα μας;

Εργασία σε ομάδες: Για το Μακρυγιάννη διαφορετικό ντύσιμο σημαίνει διαφορετικός 

χορός  και  διαφορετικές  αντιλήψεις.  Κάντε  μια  έρευνα  για  το  τι  σήμαινε  για  την 

κοινωνία  της  εποχής  του  Μακρυγιάννη  το  φράγκικο  ντύσιμο.  Ξεκινήστε  από  το 

βιβλίο της Έκθεσης – Έκφρασης και αναζητήστε παραδείγματα από διαφορετικούς 

λαούς και εποχές όπου το ντύσιμο συνδεόταν με την κοινωνική θέση, την πολιτική 

δύναμη, την ιδεολογική τοποθέτηση. 

Εργασία  στην  ολομέλεια:  Συγκεντρώστε  τα  παραδείγματα  που  έχετε  βρει  και 

δημιουργείστε μια παρουσίαση. Συζητείστε όλοι/ες μαζί τι σημαίνει η επιλογή του 

συγκεκριμένου ντυσίματος σε κάθε περίπτωση;

«Παρακάτου είναι ένας χορός όπου γένεται. Ένας με σκουτιά φράγκικα χορεύει μ' 
έναν Έλληνα (…) Ο φραγκοφορεμένος θέλει τον δικό του χορό, ο Έλληνας τον δικό 
του και θα μαλώσουνε ογλήγορα, ότι δεν μπορεί να μάθη ένας του άλλου το χορό».
Μακρυγιάννης - Απομνημονεύματα 
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Γ.2. Μόδα είναι και αλλάζει!

Εργασία σε ομάδες: Αναζητήστε στο διαδίκτυο χαρακτηριστικές εικόνες ρούχων από 

διαφορετικές  δεκαετίες  του  20ου αιώνα.  Για  κάθε  δεκαετία  περιγράψτε  τα 

χαρακτηριστικά των ρούχων της μόδας της εποχής. 

Εργασία σε ολομέλεια:  Συνθέστε  όλες  οι  ομάδες  τα ευρήματα σας  σε ένα αρχείο 

power point και κάντε μια παρουσίαση με θέμα «η μόδα τον 20ο αιώνα». Για κάθε 

δεκαετία  συγκεντρώστε  φωτογραφίες  και  γράψτε  ένα  σύντομο  κείμενο 

περιγράφοντας τις κυριότερες τάσεις της μόδας.

Γ.3. Επιταγές… της μόδας! 

Εργασία  σε  ομάδες:  Στην  αρχή  κάθε  εποχής  τα  περιοδικά  ποικίλης  ύλης 

φιλοξενούν τις νέες «τάσεις» της μόδας. Συγκεντρώστε από τον περιοδικό τύπο και 

το διαδίκτυο κείμενα από την παρουσίαση της φετινής μόδας. Με ποια επιχειρήματα 

επιχειρούν να πείσουν τους καταναλωτές;

Τι ρούχα θα φορεθούν φέτος τον χειμώνα; 
Οι διεθνείς οίκοι σε Παρίσι, Μιλάνο, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, προτείνουν μερικά 
από τα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της σεζόν, που οφείλουμε όλες να 
γνωρίζουμε!
Tι θα φορεθεί το 2011.
Οι σχεδιαστές βούτηξαν τις βελόνες τους σε χρωματιστό καβαλέτο και γέμισαν τις 
πασαρέλες με αισιοδοξία. Μες στη γενικότερη μαυρίλα του 2011 η μόδα λειτουργεί 
ως πανοπλία ευτυχίας.
Αυτό το καλοκαίρι, το κόκκινο θα φορεθεί όσο ποτέ!
Το χρώμα του πάθους μπορεί να αναδείξει τη μοιραία γυναίκα που κρύβεται μέσα 
σας, αρκεί η προσωπικότητά σας να το υποστηρίζει. Το κόκκινο ταιριάζει τόσο στις 
μελαχρινές, όσο και στις ξανθές.

Αποσπάσματα από τον περιοδικό τύπο

Εργασία σε ομάδες: Αναζητείστε στο διαδίκτυο διαφημίσεις  ρούχων ανδρικών 

και  γυναικείων από διαφορετικές  δεκαετίες  του 20ου αιώνα (μπορείτε  να δείτε 

μερικές στις παρακάτω φωτογραφίες). Η κάθε ομάδα θα επιλέξει μια διαφήμιση 

ρούχων και θα την παρουσιάσει στην τάξη. 
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Εργασία  στην  ολομέλεια:  Συζητείστε  στο  Τμήμα  το  διαφημιστικό  λόγο  όπως 

καταγράφεται μέσα από τα παραδείγματα που έχετε συγκεντρώσει.

Μερικά ενδεικτικά σημεία τα οποία μπορείτε να παρατηρήσετε: 

o Με ποιο τρόπο παρουσιάζονται τα δύο φύλα στη διαφήμιση;
o Ποιοι είναι οι κοινωνικοί ρόλοι που αναγνωρίζετε στις διαφημίσεις;
o Ποιοι είναι οι λεκτικοί ή οι μη λεκτικοί τρόποι που χρησιμοποιούνται 

για να πεισθούν οι καταναλωτές;
o Ποια συναισθήματα και επιθυμίες προσπαθούν να διεγείρουν στους 

καταναλωτές;

Εργασία στην ολομέλεια: Αφού αναλύσατε τα διαφημιστικά μηνύματα της φετινής 

μόδας  των ρούχων,  μπορείτε  να οργανώσετε  και  εσείς  τη  δική σας  διαφημιστική 

εκστρατεία στο σχολείο. Στηριχθείτε στα στοιχεία του ρεπορτάζ για τη σχολική μόδα 

της προηγούμενης ενότητας (Β.1.).  
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Μερικά θέματα για τα οποία θα χρειαστεί να συζητήσετε σαν Τμήμα και να πάρετε 

αποφάσεις:

- Ποιο είδος ντυσίματος θα προτείνετε;

Μπορείτε να σχεδιάσετε ή/και να φωτογραφίσετε το στυλ ντυσίματος που θέλετε.

- Με ποια μέσα θα το προωθήσετε;

Εργασία σε ομάδες: Με βάση τις βασικές αρχές που συμφωνήσατε στην ολομέλεια η 

κάθε ομάδα μπορεί να σχεδιάσει τη δική της διαφημιστική εκστρατεία και να επιλέξει 

τους τρόπους που θα κοινοποιήσει  τις  προτάσεις  της στους/στις  συμμαθητές/τριες 

(διαφημιστική  αφίσα,  μικρό βίντεο,  δρώμενο,  κατασκευή κ.ά.).  Η κάθε  ομάδα θα 

αναλάβει να υλοποιήσει μια διαφημιστική δράση και να αιτιολογήσει τις επιλογές της 

σε  σχέση  με  το  μήνυμα  που  θέλει  να  επικοινωνήσει  για  την  προώθηση  της 

ενδυματολογικής πρότασης στο σχολείο. 

Γ.4. Το γυναικείο σώμα της… μόδας. 

Οι  διαφημίσεις  της  μόδας  εκτός  από  τη 

δημιουργία  των  καταναλωτικών  προτύπων 

συμβάλλουν και στη διαμόρφωση της αντίληψης μας 

για το γυναικείο σώμα. Τα περισσότερα μοντέλα 

στην προσπάθεια τους να είναι αδύνατα πάσχουν από 

νευρική  ανορεξία.  Προκειμένου  να  παρουσιασθεί  το  γυναικείο  σώμα  όλο  και 

περισσότερο  αδύνατο  έχει  επιστρατευθεί  και  η  τεχνολογία  της  επεξεργασίας  της 

εικόνας.  Το  αποτέλεσμα  είναι  πολύ  συχνά  οι  αναλογίες  των  μοντέλων  στις 

φωτογραφήσεις  μόδας  να  είναι  αφύσικα  παραμορφωμένες.  Μια  σειρά  τέτοιων 

περιστατικών που παρουσιάσθηκαν στον τύπο προκάλεσε τέτοια αναστάτωση στην 

Αγγλία,  ώστε  η  Βρετανική  Βουλή  πρόσφατα  πρότεινε  την  απαγόρευση  του 

ρετουσαρίσματος  δια  νόμου  σε  διαφημίσεις  που  απευθύνονται  σε  εφήβους. Στην 

Ελλάδα το φαινόμενο της νευρικής ανορεξίας δεν είναι άγνωστο. 

Εργασία  σε  ομάδες:  Επισκεφθείτε  στο  διαδίκτυο  την  ιστοσελίδα  της  Μη 

Κυβερνητικής  Οργάνωσης  ΑΝΑΣΑ (http://www.anasa.com.gr/main.htm ),  η  οποία 

ασχολείται  με  την  καταπολέμηση των διατροφικών  διαταραχών.  Η μια  ομάδα θα 

αναζητήσει  στοιχεία  για  τα  αίτια,  άλλη για τα  συμπτώματα και  άλλη για  το  πώς 

μπορεί να θεραπευθεί ο/η ασθενής και ότι άλλο κρίνετε ενδιαφέρον για το θέμα. 

Εργασία  στην  ολομέλεια:  Συνθέστε  τις  εργασίες  σας  και  οργανώστε  μια 

πλήρη παρουσίαση πάνω στο θέμα για τους συμμαθητές/τριες των άλλων τάξεων. 
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Τι είναι νευρική ανορεξία; 
Συμβαίνει συνήθως σε γυναίκες και κορίτσια νεαρής ηλικίας, τα οποία θεωρούν τον εαυτό 
τους χοντρό, είτε είναι στην πραγματικότητα είτε όχι. Αναπτύσσουν μια αποτροπή προς το 
φαγητό και γυμνάζονται ασταμάτητα με την προσδοκία να φτάσουν το «ιδανικό βάρος». Αντί 
όμως να φτάσουν στο βάρος που είναι ιδανικό για τις ίδιες, ανάλογα με το σώμα τους, 
συνεχίζουν τις δίαιτες μέχρι που φτάνουν στο σημείο να τρώνε π.χ. μόνο ένα μήλο την ημέρα 
ή και καθόλου έτσι ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή!
Γιατί έχουν αυτή την εντύπωση για τον εαυτό τους; Γιατί δεν βλέπουν στον καθρέφτη αυτό 
που τους δείχνει πραγματικά, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικές; Κι αν είναι λίγο «γεματούλες» 
γιατί δεν μπορούν να αποδεχτούν τον εαυτό τους όπως είναι ή έστω να χάσουν λίγο βάρος 
ώστε να φτάσουν στο πραγματικά φυσιολογικό τους βάρος και όχι να λιμοκτονήσουν; Αυτά 
είναι κάποια από τα ερωτήματα που ακόμη και οι επιστήμονες δυσκολεύονται να 
απαντήσουν! Ποιοί είναι οι λόγοι που το μυαλό αρχίζει να καθοδηγεί το σώμα προς την 
αυτοκαταστροφή; Αυτό που επηρεάζει περισσότερο τα κορίτσια αυτά είναι ο συνεχής 
συσχετισμός του «λεπτού» με το «ωραίο». Τα μοντέλα που υποτίθεται αποτελούν το πρότυπο 
ομορφιάς, γίνονται όλο και πιο λεπτά έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται κανείς όμορφος μόνο 
όταν είναι λεπτός.
Αν δούμε όμως τα μοντέλα αυτά με μάτια ορθάνοιχτα θα καταλάβουμε πως δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά «κινούμενα κόκαλα»!

Blog 2ου Γυμνασίου Κω
http://blogs.sch.gr/2gymko/

Γ.5. Εσείς ακολουθείτε τη μόδα;

Εργασία στην ολομέλεια: Στη µέση της αίθουσας τοποθετείται ένα μεγάλο χαρτόνι με 

την πρόταση «Ακολουθώ τη μόδα». Οι τέσσερις τοίχοι της αίθουσας χαρακτηρίζουν 

την  απόλυτη  αρνητική  στάση  στην  πρόταση,  ενώ  το  σημείο  όπου  βρίσκεται 

τοποθετημένη η πρόταση εκφράζει την απόλυτη θετική στάση. Ανάλογα με το κατά 

πόσο συμφωνείτε παίρνετε θέση κοντά ή μακριά από την πρόταση. Αφού πάρετε τις 

θέσεις  σας  συζητείστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους  τοποθετηθήκατε  στο 

συγκεκριμένο  σημείο.  Αν  κατά  τη  συζήτηση  αλλάξετε  γνώμη  μπορείτε  να 

μετακινηθείτε  σε  άλλο  σημείο  της  αίθουσας.  Δεν  υπάρχει  σωστή  ή  λάθος 

τοποθέτηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι λόγοι για τους οποίους κάνατε τη 

συγκεκριµένη επιλογή. 
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Δ.  Ποια  είναι  τα  στάδια  πριν  και  μετά  την  κατανάλωση  των  ρούχων;  Τι 

συνέπειες έχουν στη ζωή άλλων ανθρώπων;

Η ενότητα στοχεύει στην κατανόηση των σύνθετων οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά τον κύκλο ζωής των 
προϊόντων  και  συγκεκριμένα  των  ρούχων.  Καθεμία  από  τις  δραστηριότητες 
αναφέρεται  και  σε  μια  διαφορετική  φάση  παραγωγής  και  διάθεσης  των  ρούχων 
εστιάζοντας στις συνέπειες που έχουν για άλλους λαούς, αλλά και για το περιβάλλον. 
Με την προσέγγιση αυτή διευρύνεται η μονοσήμαντη σχέση των μαθητών/τριών με 
τα ρούχα και περικλείει εκτός από την καταναλωτική διάσταση, την παραγωγή και 
διάθεση των προϊόντων. 

Δ.1. Οι πρώτες ύλες... 

Το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για τα περισσότερα από τα ρούχα που φοράμε. Το 

παγκόσμιο εμπόριο του βαμβακιού όμως δεν φαίνεται να ακολουθεί τους κανόνες του 

δίκαιου εμπορίου. 

Στην  Μπουρκίνα  Φάσο  φαίνεται  ότι  αντιμετωπίζουν  ένα  πολύ  σοβαρό 

πρόβλημα με τις τιμές του βαμβακιού και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Παρόμοια 

προβλήματα με τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους είχαν και άλλοι καλλιεργητές 

ανά τον κόσμο. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο (fair trade) έχει βοηθήσει πολλούς 

αγρότες  που  βρίσκονται  σε  αυτή  την  δύσκολη  κατάσταση.  Στην  ιστοσελίδα 

www.fairtrade.gr θα βρείτε πολλές πληροφορίες για αυτό. 

Εργασία σε ομάδες: Αφού μελετήσετε τους κανόνες του «δίκαιου και αλληλέγγυου 

εμπόριου» εργαστείτε σε ομάδες και κάντε τις προτάσεις σας στην κοινότητα των 

βαμβακοπαραγωγών της Μπουρκίνα Φάσο. Σκεφτείτε πώς πρέπει να οργανωθούν και 

πώς  πρέπει  να  διαθέσουν  τη  σοδειά  τους  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουν  τον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Μπουρκίνα Φάσο: Μια ιστορία για το Βαμβάκι.
«Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα; Οι τιμές του βαμβακιού είναι πολύ 
χαμηλές για να εξακολουθούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο ή για να 
αγοράσουμε ψωμί και να πληρώσουμε για την υγεία μας», Brahima Outtara, Μπουρκίνα 
Φάσο. 
Το διεθνές εμπόριο βαμβακιού αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τα καταστροφικά 
αποτελέσματα της επιδότησης των προϊόντων. Λόγω της επιδότησης των Αμερικάνων 
βαμβακοπαραγωγών, τα τρέχοντα αγροτικά προγράμματα στην Αμερική ενθαρρύνουν την 
υπερπαραγωγή. Η επιπλέον παραγωγή πωλείται στη διεθνή αγορά κάτω του κόστους 
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κατεβάζοντας έτσι τις τιμές και περικόπτοντας το εισόδημα εκατομμυρίων φτωχών αγροτών 
ανά τον κόσμο. 
Μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση της επιδότησης του βαμβακιού θα μπορούσε να βελτιώσει 
ουσιαστικά την ποιότητα ζωής παραπάνω από ενός εκατομμυρίου Δυτικο-Αφρικανικών 
νοικοκυριών –10 εκατομμύρια άνθρωποι- αυξάνοντας το εισόδημά τους από 8%-20%. Για 
τους αγρότες που ζουν με λιγότερο από 1$ την ημέρα, αυτό σημαίνει περισσότερα λεφτά για 
φαγητό, φάρμακα, δίδακτρα και λιπάσματα. Ένα τυπικό νοικοκυριό βαμβακοπαραγωγού στη 
Δ. Αφρική έχει περίπου 10 μέλη, μέσο προσδόκιμο ζωής τα 48 χρόνια και το ποσοστό 
εγγράμματων ενήλικων είναι κάτω από το 25%. 

http://www.oxfam.org/en/campaigns/trade/real_lives/burkina_faso 

Εργασία στην ολομέλεια: Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τις προτάσεις της σχετικά με 

την παραγωγή βαμβακιού από μικρές κοινότητες παραγωγών με βάση το δίκαιο και 

αλληλέγγυο εμπόριο. 

Δ.2. Η κατασκευή… 

Όπως έχετε  ήδη διαπιστώσει  στις  ετικέτες  των επώνυμων ρούχων  αναγράφεται  η 

χώρα κατασκευής (βλ. Α.1.). 

Μερικές από αυτές είναι πολύ μακρινές. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό αυτών 

των χωρών;

Γιατί πιστεύετε ότι οι εταιρείες επώνυμων ρούχων προτιμούν να κατασκευάζουν τα 

προϊόντα τους σε χώρες τόσο μακρινές από αυτές στις οποίες τα πουλάνε;

Εργασία  στις  ομάδες: Αναζητείστε  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο  σχετικά  με  τις 

συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια παραγωγής ρούχων στις χώρες τις οποίες έχετε 

καταγράψει  στην  αρχική  σας  έρευνα  (Α.1.).  Αφού  συγκεντρώσετε  το  υλικό  σας 

καταγράψτε τα διαφορετικά πρόσωπα που εμπλέκονται στο θέμα αυτό και μπορεί να 

έχουν διαφορετικές απόψεις και συμφέροντα. 

Εργασία στην Ολομέλεια: Οργανώστε ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα «Τις συνθήκες 

παραγωγής  επώνυμων  ρούχων».  Αποφασίστε  σε  ολομέλεια  για  τους  ρόλους  που 

κρίνετε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και η κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα ρόλο. 

Καταγράψτε  τα  επιχειρήματα  του  ρόλου  που  έχετε  αναλάβει.  Φροντίστε  τα 

επιχειρήματα που θα διατυπώσετε να καλύπτουν τις διαφορετικές πτυχές του ρόλου 

σας.  Θυμηθείτε  ότι  ο  κάθε  ρόλος  μπορεί  να έχει  τόσο θετικές  όσο και  αρνητικές 

πτυχές. Αφού γράψετε τα επιχειρήματα σας συγκεντρωθείτε και παίξτε το παιχνίδι 

σας. 
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Μερικοί  ρόλοι  μπορεί  να είναι:  Ο εκπρόσωπος της  εταιρείας,  ινδός  πατέρας,  παιδί  που 
δουλεύει  στις  εταιρείες  παραγωγής  ρούχων στην  Ινδία,  ευρωπαίος  καταναλωτής  ρούχων, 
εκπρόσωπος μη κυβερνητικής οργάνωσης για τα δικαιώματα του παιδιού, εκπρόσωπος της 
ινδικής κυβέρνησης, ιδιοκτήτης εργοστασίου κατασκευής των προϊόντων κ.ά. 

Υποστηρικτικά κείμενα για το παιχνίδι ρόλων: 

Α.  Κατά  κανόνα  η  παραγωγή  αθλητικών  ειδών  δεν  γίνεται  απευθείας  από  τις  ίδιες  τις 
εταιρείες, αλλά αντίθετα γίνονται συμβόλαια με εργοστάσια – προμηθευτές, πολλά από τα 
οποία στη συνέχεια υπομισθώνουν μικρότερα εργοστάσια ή εργάτες κατ’ οίκον. Πολλά από 
τα εργοστάσια της Ασίας που διαχειρίζονται την παραγωγή των μεγάλων γνωστών εταιρειών 
είναι μεγαλύτερα και πιο ισχυρά από τις ίδιες τις εταιρείες και το δίκτυο των εργοστασίων 
και προμηθευτών είναι αχανές. Η Oxfam International πιστεύει ότι τόσο οι προμηθευτές όσο 
και οι εταιρείες πρέπει να έχουν την ευθύνη για την τήρηση των εργατικών δικαιωμάτων. 
Εταιρείες όπως η NIKE, ADIDAS, REEBOK, PUMA και άλλες επέλεξαν να εκμισθώνουν σε 
τρίτους την παραγωγή τους. Αν ήθελαν θα μπορούσαν να έχουν δικά τους εργοστάσια. Το 
γεγονός της εκμίσθωσης σε τρίτους δεν θα πρέπει να τις απαλλάσσει από την ευθύνη της  
παραγωγής των προϊόντων τους κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες. Με τον ίδιο τρόπο που οι 
εταιρείες των αθλητικών προϊόντων απαιτούν να τηρούνται οι προδιαγραφές ποιότητας των 
προϊόντων τους, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να απαιτούν από τους προμηθευτές τους να  
εγγυηθούν για την ποιότητα των σχέσεων εργασίας στους χώρους παραγωγής. 
Oxfam International, Offside, Labour rights and sportswear production in Asia, 2006.

Β. Η εταιρία έτοιμου ενδύματος Gap και άλλες εταιρίες ενδυμάτων απέσυραν στο παρελθόν 
ρουχισμό  τους  από  τα  καταστήματά  τους  όταν  έγινε  γνωστό  ότι  κατασκευάζονταν  σε 
εργοστασιακές μονάδες στην Ινδία, όπου απασχολούνται παιδιά.
Όμως πολλοί στην Ινδία δεν θεωρούν την παιδική εργασία ως ένα κοινωνικό φαινόμενο που 
πρέπει να εκλείψει άμεσα και υποστηρίζουν ότι είναι μία ενίσχυση για τους φτωχούς που 
πρέπει να επιβιώσουν.

Ημερησία 29/9/2010

Γ. Εκπρόσωπος της εταιρείας GAP δήλωσε ότι η εταιρεία δεν γνώριζε ότι τα ρούχα που 
προορίζονταν  για  την  Χριστουγεννιάτικη  αγορά είχαν  κατασκευαστεί  από  υπομισθωμένο 
εργοστάσιο  ρούχων  στο  οποίο  δούλευαν  παιδιά.  Ανακοίνωσε  ότι  θα  αποσυρθούν  οι 
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Φωτό: Oxfam International, Offside, Labour rights and sportswear production in Asia, 2006. 

Πρόταση: Αν επιθυμείτε μπορείτε στη συνέχεια να δραματοποιήσετε τους ρόλους σας 
(παντομίμα, θεατρικό κ.λ.π.).



συγκεκριμένες παρτίδες ρούχων, ενώ θα διερευνηθεί αν τηρείται ο ηθικός κώδικας που είχε 
επιβληθεί από την εταιρεία πριν τρία χρόνια. {…}
Η σημαντική συνεισφορά της Ινδίας στην παγκόσμια οικονομία είναι τα εξαιρετικά φθηνά 
εργατικά  χέρια.  Η  διαπίστωση  αυτή  εξηγεί  τις  15.000  χιλιάδες  εργοστάσια  ρούχων  που 
λειτουργούν στο Δελχί κάτω από ανεπαρκείς κανονισμούς, μερικά από τα οποία είναι από τα 
χειρότερα κάτεργα που θα μπορούσε να ανεχθεί η ανθρώπινη συνείδηση. {…}
Σύμφωνα με μια εκτίμηση, περισσότερο από 20% της Ινδικής οικονομίας στηρίζεται στην 
παιδική εργασία, ποσοστό που υπολογίζεται σε 55 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 14. {…}

Εφημερίδα Observer 28/10/2007

Δ.3. Η ρύπανση… 

Τα εργοστάσια ρούχων στις πολύ μακρινές περιοχές του πλανήτη όπου λειτουργούν 

έχουν και περιβαλλοντικές συνέπειες.  Μια τέτοια περίπτωση είναι και το Λεσότο. 

Πληροφορίες για την περιβαλλοντική επιβάρυνση στην περιοχή αυτή εξαιτίας του 

εργοστασίου ρούχων θα βρείτε στο παρακάτω απόσπασμα από τον ημερήσιο τύπο. 

Παιδιά στη χωµατερή των µπλουτζίν 
Λεσότο: η πραγµατικότητα πίσω από τις λαµπερές διαφηµίσεις

Στις διαφηµίσεις επώνυµων ρούχων είθισται να πρωταγωνιστούν χαµογελαστά πρόσωπα 
παιδιών που σφύζουν από υγεία, δείγµα της ευηµερίας του δυτικού κόσµου. Δεν ισχύει το 
ίδιο για τα παιδιά των αναπτυσσόµενων χωρών, όπου οι εταιρείες κατασκευάζουν τα ρούχα 
τους. Εκεί, στα παιδικά πρόσωπα καθρεφτίζεται η απελπισία. 

Η οκτάχρονη Μοτσελίσι ζει στο Λεσότο, µια µικρή, φτωχή χώρα στη Μαύρη Ήπειρο. Oι 
πολυεθνικές εταιρείες ρούχων Gap και Levi Strauss έχουν εγκαταστήσει εκεί τις µεγάλες 
βιοµηχανικές µονάδες τους. Μαζί µε άλλα παιδιά, η Μοτσελίσι ασχολείται καθηµερινά µε το 
ξεκαθάρισµα σκουπιδιών – παρακαταθήκη των δύο εργοστασίων που βασιλεύουν στο βουνό 
Κίνγκτοµ της χώρας. Ένα από αυτά έχει µάλιστα κατηγορηθεί για παράνοµη ρίψη τοξικών 
αποβλήτων – ακόµη και καυστική σόδα – σε κατοικηµένη περιοχή. 

Το νερό των ποταµών, λένε αυτόπτες µάρτυρες, έχει ένα ασυνήθιστο µπλε χρώµα που 
µοιάζει µε βαφή ρούχων – από τους παραπόταµους αντλούν νερό οι κάτοικοι για να πλυθούν 
και να µαγειρέψουν. 

Το ταϊβανέζικων συµφερόντων εργοστάσιο που προµηθεύει τους δύο αµερικανικούς 
κολοσσούς ρούχων φέρεται πως «προµηθεύει» επίσης την περιοχή µε βελόνες, ξυράφια και 
επικίνδυνα χηµικά. Σε αυτές τις χωµατερές, η Μοτσελίσι και οι φίλοι της περνούν τις 
περισσότερες ώρες της ηµέρας ψαχουλεύοντας µήπως βρουν κάτι που θα µπορούσαν να 
πουλήσουν... 

Ο φωτογραφικός φακός διορθώνει την αδικία 

Τα παιδιά του Λεσότο δεν θα πρωταγωνιστήσουν ποτέ στις διαφηµίσεις της Gap ή της Levi 
Strauss. Όµως, εν ώρα εργασίας, µε φόντο τους απέραντους σκουπιδότοπους ή κρατώντας 
στα μικροσκοπικά τους χέρια αιχµηρά αντικείµενα, τα απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός 
του Ρόµπιν Χάµοντ. Μία από αυτές τις φωτογραφίες του χάρισε και βραβείο σε διεθνή 
διαγωνισµό. Όταν για πρώτη φορά δηµοσιοποιήθηκαν οι εικόνες των παιδιών, οι δύο 
πολυεθνικές ρούχων έδωσαν εντολή να διενεργηθούν έλεγχοι στους προµηθευτές τους στο 
Λεσότο και δεσµεύθηκαν να καθαρίσουν την περιοχή. Εκπρόσωποι της Gap ανακοίνωσαν 
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µάλιστα ότι έθεσαν στους υπευθύνους θέµα ευθύνης για τη βελτίωση των συνθηκών 
λειτουργίας του εργοστασίου. Και οι υπεύθυνοι της Levi Strauss δήλωσαν «θορυβηµένοι» 
από τα ευρήµατα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μάρω Βακαλοπούλου 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ: Τα ΝΕΑ Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010

Εργασία στην Ολομέλεια: Δείτε τη μικρού μήκους ταινία «The story of stuff» (Η 

ιστορία των πραγμάτων) με ελληνικούς υπότιτλους (http://www.youtube.com/watch?

v=eKbhpEvNiE0) ή χωρίς υπότιτλους http://storyofstuff.org/film.php.  

Μπορείτε  επίσης  να  μελετήσετε  όλο  το  κείμενο  της  ταινίας  στα  αγγλικά: 

http://storyofstuff.org/pdfs/annie_leonard_footnoted_script.pdf.  

Στην  ταινία  περιγράφονται  τα  παρακάτω  στάδια  της  διαδικασίας  παραγωγής  και 

κατανάλωσης προϊόντων:

 

Εργασία σε ομάδες: Με βάση όλα τα θέματα τα οποία έχετε μελετήσει στην ενότητα 

αυτή, αλλά και  όσα στοιχεία δίνει  η ταινία μπορείτε να αναλύσετε  τη διαδικασία 

παραγωγής και κατανάλωσης ρούχων; Σημεία προβληματισμού:

 Ποια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα αναδύονται σε κάθε 

στάδιο;

 Πώς  εξηγείτε  το  γεγονός  ότι  ένα  ρούχο  που  κατασκευάζεται  σε  μακρινές 

χώρες  μέσα  από  μια  πολύπλοκη  διαδικασία  μεταφοράς  πρώτων  υλών  και 

εμπορικής διάθεσης κοστίζει πολύ φθηνά; 

 Σε ποια σημεία της γραμμικής αυτής διαδικασίας θα τοποθετούσατε τον εαυτό 

σας;

Εργασία  στην  ολομέλεια:  Συγκεντρωθείτε  και  συνθέστε  τα  κείμενα  σας  για  να 

δημιουργήσετε μια παρουσίαση του κύκλου ζωής ενός ρούχου. 
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Εξαγωγή πρώτων υλών Παραγωγή - Διανομή Κατανάλωση Απόθεση

Χρήσιμα στοιχεία για την κατασκευή των ρούχων ανά τον κόσμο θα βρείτε 
και στην παρακάτω σύνδεσμο της WWF HELLAS
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/TshirtPaper.pdf

http://storyofstuff.org/pdfs/annie_leonard_footnoted_script.pdf
http://storyofstuff.org/film.php
http://www.youtube.com/watch?v=eKbhpEvNiE0
http://www.youtube.com/watch?v=eKbhpEvNiE0
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/TshirtPaper.pdf


Δ.4. Τρία παιδιά – τρεις διαφορετικές οπτικές για τα ρούχα!

Τα παιδιά  στις  τρεις  παρακάτω  φωτογραφίες  ζουν  σε  περιοχές  όπου  διεξάγονται 

διαφορετικές  φάσεις  του  κύκλου  ζωής  των  ρούχων.  Αντλώντας  στοιχεία  από  τα 

παραπάνω κείμενα η κάθε ομάδα θα αναλάβει να παρουσιάσει την καθημερινότητα 

των παιδιών σε σχέση με τα ρούχα ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζουν. 

Πρώτες ύλες

Παραγωγή

Κατανάλωση
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Μπουρκίνα Φάσο

 Η οικογένεια μου ασχολείται με την 
παραγωγή του βαμβακιού………

Λεσότο

Το εργοστάσιο που κατασκευάζει ρούχα 
βρίσκεται δίπλα στο σπίτι μου….

Εμείς;

Όταν αγοράζουμε ρούχα ………….



Ε. Ας κάνουμε κάτι!!!

Έχοντας  διαπιστώσει  τα  προβλήματα  που  συνδέονται  με  την 
υπερκατανάλωση των ρούχων η τελευταία ενότητα προτείνει την ανάληψη δράσης με 
στόχο τη μείωση της κατανάλωσης προϊόντων. Η δράση στοχεύει στην εμπλοκή της 
σχολικής  κοινότητας,  αλλά  και  της  ευρύτερης  τοπικής  κοινότητας,  αν  κριθεί 
πρόσφορο από την ομάδα και τις υπάρχουσες συνθήκες. Στοχεύοντας στον ενεργό 
πολίτη και στον κριτικά σκεπτόμενο καταναλωτή η δράση προτείνει ένα διαφορετικό 
είδος  απόκτησης  προϊόντων  χωρίς  τη  διαμεσολάβηση χρήματος.  Οι  μαθητές/τριες 
καλούνται  να  τεκμηριώσουν  με  επιχειρήματα  τη  δράση   τους  αξιοποιώντας  τον 
προβληματισμό  που  αναπτύχθηκε  μέσα  από  την  ερευνητική  εργασία.  Η  δράση 
επιδιώκει επίσης την ενίσχυση των σχέσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής 
ανάμεσα  σε  όλα  τα  μέλη  της  κοινότητας.  Για  την  οργάνωση  του  παζαριού  οι 
μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να επιμερίσουν τα καθήκοντα έτσι ώστε η κάθε 
ομάδα να αναλάβει κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό οι ομάδες 
με το τέλος της Ερευνητικής Εργασίας τους θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν 
συνεργατικά για την επιτυχία της δράσης, η οποία θα προβάλει την εργασία τους 
στην σχολική, αλλά και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Ένα παζάρι ρούχων στο σχολείο!

Από την έρευνα που κάνατε στην ντουλάπα σας στην αρχή της ερευνητικής εργασίας 

σας ίσως διαπιστώσατε ότι μερικά ρούχα που έχετε δεν τα χρειάζεστε πια ή τα έχετε 

βαρεθεί. Ένας τρόπος να αποφύγετε την άσκοπη υπερκατανάλωση των ρούχων είναι 

να  ανταλλάξετε  ή  να  χαρίσετε  τα  ρούχα  τα  οποία  για  διάφορους  λόγους  δεν 

χρειάζεστε  πια.  Οργανώστε  λοιπόν ένα  παζάρι  ανταλλαγής  ρούχων.  Μπορείτε  να 

απευθυνθείτε μόνο στο σχολείο σας ή και στην τοπική κοινότητα. 

Επιμερισμός καθηκόντων για την οργάνωση του παζαριού: 

- Ομάδα  παραλαβής  των  ρούχων:  Συντάσσει  ένα  πίνακα  και  καταγράφει 

ονόματα  και  προσφορές.  Ελέγχει  επίσης  την  ποιότητα  των  ρούχων  και 

φροντίζει για τη φύλαξη τους. 

- Ομάδα  διαφήμισης:  Φτιάχνει  μια  αφίσα  και  μια  διαφήμιση  για  να  κάνει 

γνωστό το παζάρι στο σχολείο ή και στην ευρύτερη κοινότητα αν έτσι έχει 

συμφωνήσει η ομάδα. Φροντίζει να είναι μια διαφήμιση σύντομη, αλλά πολύ 

πειστική για τους λόγους διεξαγωγής του παζαριού. 

- Ομάδα διεξαγωγής του παζαριού: Αναλαμβάνει να βρει το χώρο, να ορίσει 

την ημέρα και ότι άλλο χρειάζεται για τη διεξαγωγή του παζαριού. Την ημέρα 

του παζαριού είναι υπεύθυνη για τη διακίνηση των ρούχων. 
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Η 28η Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα Αντικατανάλωσης!



- Ομάδα  συγγραφής  της  ανακοίνωσης:  Θα  γράψει  μια  ανακοίνωση  με 

επιχειρήματα σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης των ρούχων, την οποία 

θα μοιράσει την ημέρα του παζαριού σε όσους συμμετέχουν.

Κανόνες του παζαριού:

Φέρνουμε όλοι ρούχα, που έχουμε καιρό να φορέσουμε - Τα ρούχα πρέπει να είναι σε 

καλή  κατάσταση,  πλυμένα  και  σιδερωμένα  –  Όσα  ρούχα  δεν  βρουν  καινούργιο 

ιδιοκτήτη η ομάδα θα αποφασίσει πώς θα τα διαθέσει. 
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