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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

1. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

• Το «φυλετικό καθεστώς» της εκπαίδευσης 

• Το σχολείο ως πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευής έµφυλων ταυτοτήτων για τους µαθητές 

και τις µαθήτριες 

• Από την αποδοχή της  πολλαπλότητας και πολυµορφίας στο εσωτερικό του κάθε φύλου  

στο όραµα της ισότητας  

• Το σχολείο εκπληρώνει την υπόσχεση της έµφυλης ισότητας που ρητά θεσπίζει; 

• Το σχολείο παράγει, συντηρεί και αναπαράγει την έµφυλη ανισότητα και ασυµµετρία 

• Το σχολείο ως ένα προνοµιακό πεδίο παρέµβασης µε βάση το πολιτικό όραµα για 

έµφυλο κοινωνικό µετασχηµατισµό -Ο σεξισµός δεν µπορεί να έχει θέση µέσα στο 

δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. 

• Ποια είναι τα κύρια σηµεία της αντι-(ετερο)σεξιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής; 

 

2. Η ΕΜΦΥΛΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

• Έχουν τα αναλυτικά προγράµµατα φύλο; 

• Φύλο και Αναλυτικά Προγράµµατα: Η ‘υπόσχεση’ των Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών 

Φύλου στα  Πανεπιστήµια 

• Αναζητώντας νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών 

Φύλου στα  Πανεπιστήµια  -Η σηµασία της φεµινιστικής διαδικασίας. 

• Αναλυτικά προγράµµατα για  όλα τα παιδιά στο σχολείο– Υπερβαίνοντας το φραγµό του 

φύλου  

• Αποκτούν τα κορίτσια και τα αγόρια  τις ίδιες εµπειρίες από το αναλυτικό πρόγραµµα; 

• Υπάρχει ισότιµη πρόσβαση των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς του αναλυτικού 

προγράµµατος; 

• Πως αντιδρούν τα παιδιά  στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου; 
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• Πως αντιδρά  το σχολείο ως οργανωµένος θεσµός και οι εκπαιδευτικοί ατοµικά στον 

τρόπο που προσεγγίζουν τα παιδιά το αναλυτικό πρόγραµµα; 

• Γενικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα 

αναλυτικά προγράµµατα 

• Στρατηγικές προώθησης της ισότητας των φύλων σε γνωστικά αντικείµενα:Το 

παράδειγµα των ΤΠΕ  

 

 

3,ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

• Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη νοµιµοποίηση και αναπαραγωγή της έµφυλης 

ασυµµετρίας 

• Τι είδους πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων αναπτύχθηκαν σχετικά 

µε το διδακτικό υλικό;  

• Γιατί είναι σηµαντικό να έχουµε µη-σεξιστικό ή/και αντι-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό; 

• Μερικές φωνές ακούγονται περισσότερο από άλλες στα σχολικά εγχειρίδια 

• Κριτήρια για τον εντοπισµό του σεξισµού στο παιδαγωγικό υλικό  

• Ερωτήµατα που βοηθούν στον εντοπισµό του σεξισµού στο διδακτικό υλικό 

-Στη γλώσσα 

            -Στην εικονογράφηση 

           -Στα κείµενα  

• Κριτήρια επιλογής µη-σεξιστικού διδακτικού υλικού 

 

4. ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

• Τι  είναι  η  φεµινιστική  παιδαγωγική; 

• Η επίδραση της φεµινιστικής παιδαγωγικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

• Η φεµινιστική παιδαγωγική ως µέσον για τη διεύρυνση της γνώσης µας για τις 

διαφορές. 
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• Η φεµινιστική παιδαγωγική ως µέθοδος για τη διδασκαλία του φαινοµένου του 

σεξισµού και του ρατσισµού σ’ ένα κόσµο που µεταβάλλεται. 

• Η διδασκαλία της ίδιας της φεµινιστικής διαδικασίας. 

• Η σηµασία της άσκησης της φεµινιστικής παιδαγωγικής στην πράξη. 

• ∆ιδασκαλία των δεξιοτήτων της φεµινιστικής διαδικασίας. 

 

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

/ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
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1. ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ1 

 

Το «φυλετικό καθεστώς» της εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση, ως θεσµός, αποτελεί χώρο όπου διαµορφώνονται πρακτικές φύλων και έχει και 

η ίδια φύλο. Η σχηµατοποίηση όλων των έµφυλων σχέσεων µέσα σ’ ένα θεσµό (όπως είναι η 

εκπαίδευση) θα µπορούσε να ονοµαστεί το «φυλετικό καθεστώς του». Κατά συνέπεια, το 

σχολείο αποτελεί κυρίαρχο πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δοµούνται και αναπαράγονται 

νοήµατα και πρακτικές που διαµορφώνουν και αναπαράγουν  τις έµφυλες ταυτότητες των 

µαθητών /µαθητριών –και όχι µόνον –µέσω των αναλυτικών προγραµµάτων, της οργάνωσης και 

διοίκησης, του παιδαγωγικού υλικού, του κρυφού αναλυτικού προγράµµατος κ.ά.  

 

Το σχολείο ως πολιτισµικό πλαίσιο κατασκευής έµφυλων ταυτοτήτων για τους µαθητές και 

τις µαθήτριες 

Τα φυλετικά καθεστώτα  είναι ιστορικά προϊόντα και υπόκεινται σε αλλαγές µέσα στην ιστορική 

συνέχεια. Κατά συνέπεια, οι ταυτότητες που διαµορφώνονται σε αυτά δεν είναι στατικές, αλλά 

υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Το σχολείο διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτή τη 

διαδικασία  διαπραγµάτευσης  και εξέλιξης µέσα από συγκεκριµένες εκπαιδευτικές  πρακτικές – 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οτιδήποτε διαδραµατίζεται µέσα στο σχολείο είναι αποτέλεσµα 

µόνον της εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

Η εκπαίδευση, λοιπόν, είναι χώρος παραγωγής πολλαπλών έµφυλων υποκειµενικοτήτων. Ο 

τρόπος όµως που οι µαθητές µαθαίνουν να είναι αγόρια και οι µαθήτριες κορίτσια στο πλαίσιο 

του σχολείου δεν είναι παθητικός, δηλ. είναι ενεργά υποκείµενα σε αυτή τη διαδικασία, 

διαπραγµατεύονται µε το περιβάλλον του σχολείου και συµβάλλουν ενεργά στη διαµόρφωση των 

έµφυλων ταυτοτήτων τους. Η συγκρότηση αυτών των ταυτοτήτων είναι µια διαδικασία στην 

οποία συµβάλλουν και άλλοι παράγοντες που έχουν σχέση µε την κοινωνική τάξη, τη φυλή, την 

εθνότητα, τη θρησκεία, τη σωµατικά αν/ικανότητα κ.ά. διαµορφώνοντας έτσι πολλαπλές όψεις 

                                                        
1
 Για µια πρώτη εξοικείωση µε την εισαγωγή θεµάτων σχετικά µε τα φύλα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

βλ. www.isotita-epeaek.gr 
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θηλυκότητας και ανδρισµού. Κατά συνέπεια, το σχολείο αποτελεί θεσµικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο διαµορφώνονται- δυνητικά - πολλαπλές µορφές θηλυκότητας και ανδρισµού.  

Να σηµειώσουµε ότι το φύλο είναι ένα µόνον τµήµα της ταυτότητάς µας. Υπάρχουν και άλλα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά που αλληλοδιαπλέκονται µε το φύλο και καθορίζουν την ταυτότητά 

µας. Πρέπει να βλέπουµε και τις άλλες διαστάσεις για να κατανοήσουµε την καταπίεση, την 

εξουσία και τα προνόµια που συνδέονται µε το φύλο. 

 

Από την αποδοχή της  πολλαπλότητας και πολυµορφίας στο εσωτερικό του κάθε φύλου  

στο όραµα της ισότητας 

Το φύλο στις κοινωνικές επιστήµες και ειδικότερα οι φεµινιστικές και πολιτισµικές σπουδές  

έχει πολιτισµικό περιεχόµενο και κωδικοποιεί µια  σχέση ιεράρχησης. ∆εν αποτελεί, δηλαδή, 

µια δεδοµένη ταυτότητα που αποδίδεται στο υποκείµενο αλλά µια κοινωνικο-πολιτισµική και 

ιστορικο-πολιτική διαδικασία ταυτότητας, η οποία δεν επιδρά µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 

υποκείµενα. Άρα ο ανδρισµός και η θηλυκότητα είναι µεταβλητοί, ορίζονται µε πολλαπλούς 

τρόπους και εξαρτώνται από το πλαίσιο αναφοράς τους. Αποτελούν κοινωνικές κατασκευές και 

στο βαθµό που δοµούνται κοινωνικοπολιτισµικά µπορούν και να αποσυντίθενται, να 

αµφισβητούνται και να αναδοµούνται. Το γεγονός ότι υπόκεινται σε αλλαγές και µετατροπές, 

µας προσφέρει νέες προοπτικές, τόσο για τη θεωρητική σκέψη, όσο και για την πολιτική πράξη. 

Στην αποδοχή της  πολλαπλότητας και πολυµορφίας στο εσωτερικό του κάθε φύλου 

εντοπίζεται και η ελευθερία των υποκειµένων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε 

πολλαπλές υποκειµενικότητες.  Και αυτό είναι που µας οδηγεί και στο όραµα της ισότητας.  

Κατά συνέπεια, οι αλλαγές των έµφυλων στερεότυπων2 µπορούν να µας οδηγήσουν σε µια  µη-

ιεραρχηµένη κατά φύλο κοινωνία όπου θα κυριαρχούν άλλες αξίες. 

 

                                                                                                                                                                   

 
2
 Έµφυλα στερεότυπα ονοµάζονται οι κοινές υπεραπλουστευµένες εικόνες που επικρατούν  σε µια  

κοινωνία για τα χαρακτηριστικά που έχουν ή θα πρέπει να έχουν τα φύλα –χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

ποικίλες έµφυλες ατοµικές διαφορές µεταξύ των υποκειµένων- και οι οποίες συχνά συνοδεύονται από 

προκαταλήψεις, δηλαδή από µια ευνοϊκή ή δυσµενή προδιάθεση και στάση για το ένα φύλο. Τα έµφυλα 

στερεότυπα είναι βαθιά ριζωµένα στις κοινωνικές αντιλήψεις και στις πολιτισµικές παραδόσεις της κάθε 

κοινωνικής οµάδας. 
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Το σχολείο εκπληρώνει την υπόσχεση της έµφυλης ισότητας που  ρητά  θεσπίζει; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα  έχει ιδιαίτερη πολιτική σηµασία για ένα θεσµό, όπως αυτόν 

της εκπαίδευσης, αν λάβουµε υπόψη µας το θεσµικό πλαίσιο και τη ρητορεία των τελευταίων 

δεκαετιών για την ισότητα των φύλων και τον διακηρυγµένο στόχο του σχολείου για την πλήρη 

και ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών και των µαθητριών. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, παρά τις προθέσεις του, δεν κατορθώνει ουσιαστικά να εκπληρώσει την 

υπόσχεση της έµφυλης ισότητας που  ρητά θεσπίζει. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι έχουµε 

να επιδείξουµε σοβαρά δείγµατα πολιτικής βούλησης για την ανάληψη τέτοιων εγχειρηµάτων, αν 

και η σχετική τεχνογνωσία σταδιακά αυξάνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Το έλλειµµα αυτό 

έχει σηµαντικές επιπτώσεις γιατί η ύπαρξη κάθε µορφής σεξιστικής και ρατσιστικής ιδεολογίας 

στο χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντικό  εµπόδιο στην επίτευξη βασικών στόχων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και δεν συµβάλλει στην επίλυση ενός γενικότερου κοινωνικού 

προβλήµατος. Τα εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν αµφισβητούν το σεξιστικό παράδειγµα 

συντελούν στη διατήρηση και αναπαραγωγή αυτής της έµφυλης ασυµµετρίας. Η σεξιστική όµως 

αντιµετώπιση των µαθητών/τριών δεν υπηρετεί τους νοµοθετηµένους σκοπούς της 

εκπαίδευσης και αποτελεί αντι-παιδαγωγική πράξη καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των 

παιδιών µέσα από αυστηρές έµφυλες οριοθετήσεις.  

 

 

Το σχολείο παράγει, συντηρεί και αναπαράγει την έµφυλη ανισότητα και ασυµµετρία 

Η έµφυλη  ασυµµετρία στον τοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, δεν είναι 

και ούτε θα πρέπει να θεωρείται ως δεδοµένη. Αν και θεσµικά δεν επιτρέπονται διακρίσεις µε 

βάση το φύλο, από την έρευνα έχει καταγραφεί ότι µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών πρακτικών, 

από εκείνες που θεωρούνται 'αυτονόητες' µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, θέτει σε πιο 

πλεονεκτική θέση τα αγόρια και περιορίζει συγκριτικά τις δυνατότητες µάθησης και επιτυχίας 

των κοριτσιών και ενισχύει υφιστάµενα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα. Το σχολείο δηλαδή 

περιορίζει µαθητές και µαθήτριες σε ένα πλαίσιο, µε Λόγους σεξιστικούς και  οµοφυλοφοβικούς 

– που αποτελούν και στοιχεία της ευρύτερης κοινωνίας - γεγονός που  ενέχει σοβαρές 

πολιτικές επιπτώσεις καθώς παράγει, συντηρεί και αναπαράγει την έµφυλη ανισότητα και 

ασυµµετρία. 

Πως γίνεται αυτό;  
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Όπως αναφέραµε και παραπάνω, µέσω των αναλυτικών προγραµµάτων, της οργάνωσης και 

διοίκησης, του παιδαγωγικού υλικού, του κρυφού αναλυτικού προγράµµατος κ.ά. Υπάρχουν 

πολλές µελέτες που αναδεικνύουν τον τρόπο, τα µέσα και τις πρακτικές που οι εκπαιδευτικοί 

θεσµοί συντηρούν και αναπαράγουν την άνιση θέση των φύλων στον κοινωνικό καταµερισµό της 

εργασίας και τις εξουσιαστικές σχέσεις ανάµεσα στους άντρες και τις γυναίκες.  

Για παράδειγµα, ένα µέρος του κρυφού αναλυτικού προγράµµατος ‘‘διδάσκει’’ στα αγόρια και τα 

κορίτσια για τη θέση των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα 

αποτελεί το πλαίσιο συγκρότησης των έµφυλων ταυτοτήτων. Το σχολείο αποτελεί χώρο 

διαπαιδαγώγησης και πρώιµου επαγγελµατικού προσανατολισµού, καθώς µέσα από το 

περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και όλου του παιδαγωγικού υλικού, τις διδακτικές 

µεθόδους, τη µέθοδο πειθαρχίας, την οργάνωση της καθηµερινότητας, την αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευτικών µε τους µαθητές και τις µαθήτριες, τον καταµερισµό της εργασίας ανάµεσα σε 

άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης και την κατανοµή της 

εξουσίας δίνει έµµεσα µηνύµατα στα αγόρια και τα κορίτσια για την επιλογή σπουδών και, κατ’ 

επέκταση, για το είδος της εργασιακής απασχόλησης και τη θέση τους αργότερα στην 

επαγγελµατική ιεραρχία.  

Πιο συγκεκριµένα, οι µαθήτριες και οι µαθητές παίρνουν πολλά µηνύµατα από τα παρακάτω: 

• Την κοινωνική παραδοχή για την καταλληλότητα της διδασκαλίας για τις γυναίκες, 

ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά 

• Τις διαφοροποιήσεις στην κατανοµή ανδρών / γυναικών στις διάφορες βαθµίδες της 

εκπαίδευσης και στις ειδικότητες 

• Τη µικρή εκπροσώπηση των γυναικών  σε όλες τις θέσεις-κλειδιά της επιστήµης και 

της έρευνας 

• Την υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία όλων των βαθµίδων 

της εκπαίδευσης καθώς και  άλλων θεσµών της εκπαίδευσης (όπως τα συνδικαλιστικά 

όργανα κ.ά.) 

• Τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για  το 

ρόλο τους που έχει ως αποτέλεσµα οι γυναίκες να αποτελούν πλειονότητα στις τάξεις 

και  µειονότητα στη διοίκηση, ή την κοινωνική πρακτική της ανάληψης της πρώτης 

τάξης, κυρίως, αλλά και των υπολοίπων µικρών από γυναίκες εκπαιδευτικούς (όπως 

και των θέσεων στην προδηµοτική εκπαίδευση) που  επιβιώνει ακόµη.  
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• Τον καταµερισµό των αρµοδιοτήτων των εκπαιδευτικών στο σχολείο που γίνεται συχνά 

µε κριτήριο το φύλο (π.χ. εκδηλώσεις, δραστηριότητες). 

 

Συνοψίζοντας, µε βάση τα δεδοµένα η αποτύπωση του τοπίου δεν αφήνει πολλά περιθώρια να 

υποστηρίξουµε ότι οι µέχρι τώρα προσπάθειες έφεραν σηµαντικά αποτελέσµατα. Ο δρόµος 

ακόµη είναι µακρύς µέχρις ότου η ισότητα  γίνει πραγµατικότητα. Είναι βέβαιο ότι η εκπαίδευση 

µπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά ώστε να πάψει η διαιώνιση αυτών των φαινοµένων. 

Εκπαιδευτικές πρακτικές και αλλαγές στο περιεχόµενο, τις µεθόδους και τα µέσα διδασκαλίας 

µπορούν να συµβάλλουν στην αποδόµηση των έµφυλων στερεοτύπων, στην εξάλειψη των 

ανισοτήτων και στην εξασφάλιση ισότιµης και δίκαιης εκπαίδευσης για αγόρια και κορίτσια.  

Υπάρχουν πολλές παρεµβάσεις στον τοµέα αυτό στα εκπαιδευτικά συστήµατα διεθνώς που 

έχουν αξιολογηθεί θετικά, άρα η κατάλληλη τεχνογνωσία δεν λείπει.  

 

Το σχολείο ως ένα προνοµιακό πεδίο παρέµβασης µε βάση το πολιτικό όραµα για έµφυλο 

κοινωνικό µετασχηµατισµό -Ο σεξισµός  δεν µπορεί να έχει θέση µέσα στο δηµοκρατικό  

και ανθρώπινο σχολείο. 

Το σχολείο µπορεί να αποτελέσει  ένα προνοµιακό πεδίο  προς την κατεύθυνση της έµφυλης 

συµµετρίας και της άρσης του σεξισµού3 –σε συνεργασία και µε άλλους θεσµούς - προς όφελος 

των ίδιων των υποκειµένων και γενικότερα  της κοινωνίας. 

Η αλλαγή στο σύστηµα των έµφυλων σχέσεων προϋποθέτει αλλαγές στον τρόπο θεώρησης και 

στις πρακτικές µέσα στις οποίες δοµούνται και αναπαράγονται. Ο επιδιωκόµενος στόχος για 

την εκπαίδευση είναι το εγχείρηµα µιας ριζικής αλλαγής στο σύστηµα έµφυλων σχέσεων. Το 

παραπάνω αποτελεί προϋπόθεση για τη δηµιουργία ισότιµων υποκειµένων και για την  

µετατροπή των  σχολείων σε χώρους συνάντησης και επικοινωνίας Προσώπων και όχι πλαίσιο 

                                                        
3
 Σεξισµός ονοµάζεται το σύνολο των αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών, µε βάση τις οποίες 

θεσµοθετείται η κοινωνική ανισότητα εις βάρος του ενός φύλου, καθώς και η µεροληπτική  αντιµετώπισή 

του. Στις δυτικές κοινωνίες, όπου η θεσµική κυριαρχία ανήκει στην κατηγορία των ανδρών, τα βασικά 

θύµατα του σεξισµού είναι οι γυναίκες, οι οποίες -ως  κοινωνική οµάδα - θεωρούνται υποδεέστερες των 

ανδρών, µε συνέπεια να καταπιέζονται και να αποτελούν αντικείµενα συστηµατικής εκµετάλλευσης από 

αυτούς. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι γυναίκες και οι άνδρες δεν αποτελούν οµοιογενείς κοινωνικές 

οµάδες, µε συνέπεια, να µην κυριαρχούν όλοι οι άνδρες πάνω σε όλες τις γυναίκες. Ο σεξισµός αποτελεί 

ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και διατήρησης της έµφυλης ασυµµετρίας, ερµηνεύοντας και 

δικαιολογώντας ως «φυσικές» πολλές κοινωνικές πρακτικές. 
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παραγωγής περιοριστικών και ιεραρχικών έµφυλων ταυτοτήτων. Ως πρώτο  βήµα προς την 

κατεύθυνση αυτή  αποτελεί η υιοθέτηση της αντι-σεξιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής που 

παρέχει στα παιδιά από πολύ νωρίς νέους εναλλακτικούς έµφυλους Λόγους που δε θα 

βασίζονται στην ιεράρχηση, και συνεπώς, στην υποτίµηση της γυναικείας υπόστασης, δηλαδή 

που δεν θα διχοτοµούν και δεν θα ιεραρχούν τις έννοιες του "ανδρικού" και του "γυναικείου". Η 

εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχει ποικιλία Λόγων για να µπορούν να τοποθετηθούν οι µαθητές 

και οι µαθήτριες υποκειµενικά µέσα σ' αυτούς, έτσι ώστε να αναπτυχθεί µια έµφυλη  διαδικασία 

συγκρότησης και συνεχούς αναδιαµόρφωσης της ταυτότητάς τους. Καταυτόν τον τρόπο µαθητές 

και µαθήτριες µπορούν να   διαπραγµατευτούν την ολόπλευρη ανάπτυξη των 

υποκειµενικοτήτων τους και  συγκροτήσουν την έµφυλη ταυτότητά τους αµφισβητώντας τα 

στερεότυπα και τις πρακτικές του ηγεµονικού ανδρισµού και θηλυκότητας, αντιβαίνοντας τις 

αρχές της έµφυλης ιεράρχησης και κατά συνέπεια , διχοτόµησης και ασυµµετρίας. Με τον τρόπο 

αυτό διαγράφεται ένα πεδίο παρέµβασης µε βάση το πολιτικό όραµα για έµφυλο κοινωνικό 

µετασχηµατισµό -όραµα µε το οποίο συναρτώνται οι προοπτικές για ένα δηµοκρατικό και 

ανθρώπινο σχολείο για όλα τα παιδιά.  

 

 

Ποια είναι τα κύρια σηµεία της αντι-(ετερο)σεξιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Ο Λόγος της αντι-(ετερο)σεξιστικής προσέγγισης  βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο  και τις 

στρατηγικές παρέµβασης του ριζοσπαστικού φεµινισµού για την εκπαίδευση και στοχεύει στην 

αµφισβήτηση των άνισων σχέσεων εξουσίας  των φύλων ως µέσο ανατροπής και µετατροπής 

των πατριαρχικών εκπαιδευτικών δοµών. Επικεντρώνεται, κυρίως, σε δοµικές αλλαγές. Το 

αίτηµα είναι η ανάπτυξη των δοµών ενός νέου σχολείου και ενός νέου αναλυτικού 

προγράµµατος που θα είναι ‘‘φιλικό’’ προς τα κορίτσια.  

Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής δίνεται έµφαση στις σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στους 

άνδρες και τις γυναίκες και στον τρόπο που αυτή η άνιση σχέση εξουσίας µπορεί να οδηγήσει τα 

κορίτσια σε µειονεκτική θέση στο σχολείο. Έτσι, για παράδειγµα, ασκείται  κριτική στην 

κυριαρχία των ανδρικών αξιών   στα αναλυτικά προγράµµατα και στους τρόπους αναζήτησης 

των  πηγών  της γνώσης, γίνεται προσπάθεια για τη δηµιουργία νέων αντι-σεξιστικών 

αναλυτικών προγραµµάτων και διδακτικού υλικού για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες και όλα 

τα γνωστικά αντικείµενα καθώς και νέων  διδακτικών προσεγγίσεων και αξιολόγησης που θα 

βασίζονται στις αρχές της  φεµινιστικής παιδαγωγικής, για αντικατάσταση ανδροκεντρικών  
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χαρακτηριστικών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης µε  φεµινιστικές πρακτικές που 

στηρίζονται στις αρχές της επικοινωνίας, της ανάπτυξης µιας δηµοκρατικής οµαδικής 

διαδικασίας, της συνεργασίας, της διασύνδεσης της θεωρίας µε την πράξη και την ενίσχυση της 

δυνατότητας της οµάδας για συνεργασία µε στόχο την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής κ.ά.  

  

 

2. Η ΕΜΦΥΛΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Έχουν τα αναλυτικά προγράµµατα φύλο; 

Τα αναλυτικά προγράµµατα διαµορφώνονται µέσα στο πλαίσιο ενός πατριαρχικού 

παραδείγµατος της ανθρώπινης κοινωνίας, κατά συνέπεια, η γνώση που παρέχεται  είναι 

έµφυλη, µε την έννοια του ποιο φύλο την παράγει και –το πιο σηµαντικό – τι παράγεται. 

Οι περισσότερες διαµάχες και έρευνες για την έµφυλη διάσταση των αναλυτικών προγραµµάτων 

αφορούν στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και όχι τόσο στην τριτοβάθµια 

(Weiner, 1994). Από τις  έρευνες αυτές καταδεικνύεται ότι τα ενδιαφέροντα, οι εµπειρίες και η 

οπτική των γυναικών παραλείπονται σε µεγάλο βαθµό από τα αναλυτικά προγράµµατα και αυτό 

σηµαίνει ότι τα κορίτσια /γυναίκες δεν µπορούν να αντλήσουν από καµιά παράδοση ή δεξαµενή 

γνώσης που να σχετίζεται µε αυτά. Η γνώση δηλαδή που προσφέρεται µεροληπτεί υπέρ των 

ανδρών καθώς βασίζεται κυρίως στις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους.  Με την έννοια 

αυτή, τα αναλυτικά προγράµµατα έχουν φύλο και ενισχύουν και καταυτόν τον τρόπο ότι ο 

κόσµος είναι διαφορετικός για τα αγόρια και τα κορίτσια.  Παρόµοια µηνύµατα παίρνουν τα 

παιδιά και από το  παιδαγωγικό υλικό, τις διδακτικές µεθόδους, τη µέθοδο πειθαρχίας και την 

τυπική ιεραρχία που επικρατεί, καθώς και από άλλες άτυπες καθηµερινές λειτουργίες στα 

σχολεία που περικλείουν την αλληλεπίδραση σε όλους τους τοµείς, την εφαρµογή και την 

ερµηνεία των νόµων, τις άτυπες ιεραρχίες που επικρατούν ανάµεσα στους δασκάλους/ες και 

ανάµεσα στους µαθητές και στις µαθήτριες, καθώς και από το φυσικό περιβάλλον του σχολείου.   

 

Φύλο και Αναλυτικά Προγράµµατα: Η ‘υπόσχεση’ των Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών Φύλου 

στα  Πανεπιστήµια 

Η καινοτοµία των γυναικείων σπουδών στα πανεπιστήµια συνίσταται, κατά την Evans (1997), 

ότι έθεσαν ζητήµατα όπως οι σχέσεις εξουσίας στην τάξη και γενικά στο πανεπιστήµιο και ότι 
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αµφισβήτησε τον τρόπο συγκρότησης και αξιολόγησης της γνώσης.  Οι Γυναικείες Σπουδές/ 

Σπουδές Φύλου µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή του εκπαιδευτικού τοπίου 

παρέχοντας την δυνατότητα για διεπιστηµονική και διεθνή προσέγγιση των θεµάτων, µπορούν 

να δράσουν µεταρρυθµιστικά στα αναλυτικά προγράµµατα, στην οργάνωση της πανεπιστηµιακής 

ζωής και γνώσης, καθώς και στη ζωή των γυναικών πανεπιστηµιακών και των φοιτητριών 

(Weiner,1994). Μέχρι τώρα, σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης, ο φεµινισµός και οι γυναικείες σπουδές είχαν µικρή επίδραση στην ‘‘επιστηµολογική 

ισότητα’’, στην ‘‘ισότητα στα αναλυτικά προγράµµατα’’ στους επιστηµονικούς κλάδους, στον 

αριθµό και τη θέση των γυναικών πανεπιστηµιακών στα πανεπιστήµια και στην κατανοµή τους – 

όπως και των φοιτητριών – σε διαφορετικούς επιστηµονικούς κλάδους (Rees, 1998; ETAN, 

2000). 

Στη πλειονότητα των περιπτώσεων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε προφορικές συνοµιλίες, η ένταξη 

της έµφυλης διάστασης στα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων  δεν οδήγησε σε αλλαγές  στο 

κλίµα της τάξης, στη δυναµική της αλληλεπίδρασης και στη δηµιουργία ένα µαθησιακού 

περιβάλλοντος που παρέχει ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα ή σε επιπτώσεις σε άλλους τοµείς της 

ακαδηµαϊκής ζωής και γνώσης. Π.χ. καθιέρωση µιας παράδοσης για φεµινιστικές επιστηµονικές 

προσεγγίσεις ή προβληµατισµούς στο πλαίσιο περισσότερων γνωστικών αντικειµένων ή/ και σε 

ευρύτερες µεταρρυθµίσεις των προγραµµάτων σπουδών, συνυπολογισµός τους- µε  θετική 

σηµασιοδότηση- στα κριτήρια εκλογής ή εξέλιξης των µελών του διδακτικού προσωπικού,  

δηµιουργία σχετικών τοµέων και θέσεων, υποστήριξη σχετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων 

καθώς και διπλωµατικών /διδακτορικών / µεταπτυχιακών, ενίσχυση της συµµετοχής των 

γυναικών σε όλους τους τοµείς,  χρήση της µη-σεξιστικής γλώσσας στον καθηµερινό αλλά και 

στον επίσηµο λόγο , στη τρέχουσα πρακτική και οργάνωση της ζωής των τµηµάτων.  Η επίτευξη 

αυτών των στόχων, όµως, προϋποθέτει άλλου είδους παρεµβάσεις (βλ. για παράδειγµα Beck et 

al,1990). 

 

Αναζητώντας νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Γυναικείων Σπουδών/Σπουδών Φύλου 

στα  Πανεπιστήµια  -Η σηµασία της φεµινιστικής διαδικασίας. 

Όπως αναφέρει η Morley (1999), οι φεµινίστριες πανεπιστηµιακοί που εγκαθίδρυσαν τις 

Γυναικείες Σπουδές διεθνώς από πολύ νωρίς δεν ενδιαφέρονταν  µόνον για το περιεχόµενο 

της διδασκαλίας αλλά και τους τρόπους διδασκαλίας, καθώς διαδικασία και περιεχόµενο είναι 

αλληλένδετα και αναπτύσσεται µια διαλεκτική σχέση  ανάµεσα στους/στις συµµετέχοντες/ουσες 
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και το περιεχόµενο (Schniedewind, 1987, 1993). Για το λόγο αυτό, υποστηρίχθηκε ότι πρέπει 

να υιοθετηθούν παιδαγωγικές προσεγγίσεις δηµοκρατικές, που να εµπεριέχουν τη συνεργασία, 

να ενοποιούν τη γνωστική µάθηση και τη µάθηση µέσω συναισθηµάτων και εµπειριών και να 

ενδυναµώνουν του φοιτητές/τριες προς την κατεύθυνση της προσωπικής και κοινωνικής 

αλλαγής. Ριζοσπαστικές –συµµετοχικές –απελευθερωτικές παιδαγωγικές υιοθετήθηκαν που 

οδήγησαν στη συνέχεια στην ανάπτυξη της φεµινιστικής παιδαγωγικής.  

Η φεµινιστική παιδαγωγική βασίζεται στην αποδοχή της δύναµης που έχει η διαδικασία 

συνειδητοποίησης, στην αποδοχή ότι υπάρχει καταπίεση, αλλά και δυνατότητα µείωσης ή 

εξάλειψής της, καθώς και την επιθυµία για κοινωνικό µετασχηµατισµό (Weiler, 1994). Η 

φεµινιστική παιδαγωγική οραµατίζεται τη τάξη ως ένα απελευθερωτικό περιβάλλον στο οποίο 

διδάσκοντες/ουσες και µαθητές/τριες δρουν ως υποκείµενα µε νέους τρόπους συνύπαρξης στη 

τάξη. Το θεωρητικό πλαίσιο της φεµινιστικής παιδαγωγικής και οι εκπαιδευτικές πρακτικές 

που απορρέουν απ’ αυτήν έχουν ευρεία εφαρµογή σε πολλούς τοµείς και βρίσκονται διεθνώς 

στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος 

 

Αναλυτικά προγράµµατα για  όλα τα παιδιά στο σχολείο– Υπερβαίνοντας το φραγµό του 

φύλου  

Πολλές πρωτοβουλίες διεθνώς για την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση έχουν θέσει ως 

στόχο της προσπάθειάς τους το αναλυτικό πρόγραµµα και έχει ελεγχθεί κάθε περιοχή του 

αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου για να διαπιστωθεί αν εµπεριέχει ή παράγει πρακτικές 

διάκρισης ως προς το φύλο. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονίσουµε ότι παράλληλα µε την 

υιοθέτηση µιας πολιτικής που θα έχει ως στόχο την αποδόµηση της έµφυλης διχοτόµησης στα 

αναλυτικά προγράµµατα, θα πρέπει ταυτόχρονα κάτι ανάλογο να επιχειρηθεί και σε τοµείς, 

όπως η κοινωνική τάξη, η εθνότητα, η φυλή, η σεξουαλικότητα, η ηλικία - κατηγορίες µε τις 

οποίες διαπλέκεται η έµφυλη καταπίεση.  

 

Αποκτούν τα κορίτσια και τα αγόρια  τις ίδιες εµπειρίες από το αναλυτικό πρόγραµµα; 

Ένα βασικό ερώτηµα είναι αν τα αγόρια και τα κορίτσια  αποκτούν τις ίδιες εµπειρίες από το 

αναλυτικό πρόγραµµα, παρά το γεγονός ότι είναι κοινό και για τα δύο φύλα.  Είναι ένα θέµα που 

έχει διερευνηθεί αρκετά και η απάντηση είναι πως όχι. Υπάρχουν πολλές έρευνες που 

καταδεικνύουν τους τρόπους απόκτησης διαφορετικών εµπειριών των αγοριών και των 

κοριτσιών στο σχολείο  -παρά το κοινό αναλυτικό πρόγραµµα.  
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Αναφέρεται ενδεικτικά, η σύνδεση ορισµένων γνωστικών αντικειµένων /µαθηµάτων µε κάποιο 

φύλο και η «προώθηση» των αγοριών και κοριτσιών σε αυτά µε πολλούς τρόπους.  Για 

παράδειγµα, τα παιδιά µπορούν να βγάλουν πολλά συµπεράσµατα για τη φύση ενός µαθήµατος 

ανάλογα  µε το φύλο του εκπαιδευτικού που το διδάσκει συνήθως. Είναι φυσικό τα παιδιά να 

συνδέσουν ορισµένες γνωστικές περιοχές µε συγκεκριµένο φύλο καθώς παρατηρούν ότι 

γυναίκες και άνδρες συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες περιοχές του αναλυτικού 

προγράµµατος και ότι υπάρχει διχοτοµία ανάµεσα στα µαθήµατα θεωρητικής και 

θετικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης. Επίσης, τα παιδιά µπορούν να βγάλουν πολλά 

συµπεράσµατα όταν δίνεται έµφαση σε συγκεκριµένους τοµείς γνώσης, όταν για παράδειγµα 

ενισχύονται και έχουν υψηλότερο κύρος «ανδροκρατούµενοι» κυρίως τοµείς γνώσης (π.χ.  τα 

µαθηµατικά, οι φυσικές επιστήµες, η τεχνολογία και όχι τα εικαστικά).   

 

Υπάρχει ισότιµη πρόσβαση των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς του αναλυτικού 

προγράµµατος; 

Ένα άλλο θέµα στο πλαίσιο της έµφυλης διάστασης των αναλυτικών προγραµµάτων που έχει 

διερευνηθεί αρκετά είναι αν υπάρχει ισότιµη πρόσβαση των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς 

του αναλυτικού προγράµµατος.  Πρόκειται για µια θεµατική για την οποία έχουν σχεδιαστεί 

πολλές παρεµβάσεις και συναντά αρκετές δυσκολίες καθώς το σχολείο µεταδίδει µε πολλούς 

τρόπους τους κώδικες που είναι κατάλληλοι για κάθε φύλο και κατευθύνει τα παιδιά σε αυτές 

τις επιλογές.  

Επίσης, έχει αρκετά διερευνηθεί αν υπάρχουν γνωστικά αντικείµενα όπου παρά το τυπικά κοινό 

αναλυτικό πρόγραµµα διαφοροποιείται το περιεχόµενο ανάλογα µε το φύλο (π.χ. φυσική αγωγή, 

τεχνικά /εικαστικά), όπως επίσης και οι επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών σε 

διαφορετικούς τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και 

έχουν δοθεί πολλές ερµηνείες για το φαινόµενο αυτό. 

 

Πως αντιδρούν τα παιδιά  στο αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου; 

Συνοπτικά, σύµφωνα µε τα ερευνητικά δεδοµένα, τα παιδιά αντιδρούν στο αναλυτικό πρόγραµµα 

του σχολείου µε βάση το φύλο το οποίο επηρεάζει τις στάσεις τους στα διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα, το επίπεδο των κινήτρων τους, την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοαντίληψή 

τους.  
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Πως αντιδρά  το σχολείο ως οργανωµένος θεσµός και οι εκπαιδευτικοί ατοµικά στον 

τρόπο που προσεγγίζουν τα παιδιά το αναλυτικό πρόγραµµα; 

Υπάρχει ένας αριθµός παραγόντων που επηρεάζει τον τρόπο που προσεγγίζουν τα παιδιά το 

αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά είναι σηµαντικό, επίσης, να δούµε πως το σχολείο ως οργανωµένος 

θεσµός και οι εκπαιδευτικοί ατοµικά αντιδρούν σε αυτή την κατάσταση. 

Έχουν εφαρµοσθεί διεθνώς πολλά προγράµµατα παρέµβασης στον τοµέα αυτό, µε πολλούς 

στόχους, όπως: 

• να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν µη παραδοσιακές ως προς το φύλο τους επιλογές 

µαθηµάτων, 

•  να αλλάξουν τις στάσεις των κοριτσιών και να αυξήσουν τα κίνητρά τους για τους 

τοµείς των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας.  

Τα προγράµµατα αυτού του τύπου εφιστούν την προσοχή των εκπαιδευτικών στον τρόπο 

διδασκαλίας των θετικών επιστηµών  και των τεχνολογιών και δίνουν έµφαση στη σηµασία που 

έχει να γίνουν αυτές πιο “φιλικές για τα κορίτσια”.  Ένα σηµαντικό συµπέρασµα από την 

εφαρµογή αυτών των προγραµµάτων είναι ότι χρειάζεται να αναπτυχθούν αναλυτικά 

προγράµµατα και διδακτικό υλικό που να βασίζεται στα κοινά ενδιαφέροντα των κοριτσιών και 

των αγοριών.  

Όπως αναφέραµε παραπάνω, η πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραµµα είναι ένα κεντρικό ζήτηµα 

σ’ αυτόν τον τοµέα, αν και τα άτοµα που υιοθετούν την αντισεξιστική προσέγγιση δεν θεωρούν 

το γεγονός της ίσης πρόσβασης αρκετό και  δίνουν επιπλέον έµφαση στην ποιότητα των 

εµπειριών που αποκτούν οι µαθητές και οι µαθήτριες από το αναλυτικό πρόγραµµα στο επίπεδο 

της τάξης. ΄Επίσης, έχουν καταγραφεί αρκετές στρατηγικές - σε ατοµικό επίπεδο ή σε επίπεδο 

σχολείου - για να αντιµετωπιστεί αυτή η ανισοµέρεια του αναλυτικού προγράµµατος. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί, σε ατοµικό επίπεδο, έχουν αναπτύξει στρατηγικές για να αυξήσουν τις 

δεξιότητες των µαθητών/τριών τους σε όλες τις περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος, 

ιδιαίτερα για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Για παράδειγµα: 

• Εκπαιδευτικοί στο χώρο της προσχολικής αγωγής επενδύουν πολύ χρόνο µε τα 

κορίτσια και τα αγόρια σε δραστηριότητες που δεν θα επέλεγαν µόνα τους και 

προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια θα έχουν ισότιµη πρόσβαση 

σε όλες τις δραστηριότητες µέσα και έξω από την τάξη.  
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• Γενικά, στη προσχολική και πρωτοβάθµια εκπαίδευση δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο 

παιχνίδι καθώς στόχος είναι να ενθαρρυνθούν όλα τα παιδιά να αποκτήσουν ένα ευρύ 

φάσµα δεξιοτήτων µέσα από τις εµπειρίες τους από το παιχνίδι και να µειωθεί η 

πρώιµη διχοτόµηση ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Αυτές οι δεξιότητες είναι 

σηµαντικές για τη µελλοντική επιτυχία των παιδιών στη µάθηση σε πολλούς τοµείς του 

αναλυτικού προγράµµατος.  

• ∆ίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη σηµασία που έχει οι γυναίκες εκπαιδευτικοί να έχουν 

αυτοπεποίθηση και δεξιότητες όταν ασχολούνται µε εργαλεία και υλικό που 

παραδοσιακά θεωρείται “ανδρικό” και οι άνδρες εκπαιδευτικοί να εµπλέκονται σε 

δραστηριότητες που στερεοτυπικά δεν συνδέονται µε το φύλο τους.  

• Πολλοί εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν παρεµβάσεις για τις περιοχές του αναλυτικού 

προγράµµατος που θεωρούνται ότι ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιο φύλο. Π.χ. σε 

ορισµένα σχολεία δίνεται η δυνατότητα στα κορίτσια ή στα αγόρια να αυξήσουν την 

αυτοπεποίθησή τους σε περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος και σε δραστηριότητες 

που δεν θεωρούν ότι είναι κατάλληλες γι’ αυτά  σε οµάδες µόνο κοριτσιών ή αγοριών 

και σε οµίλους ενδιαφερόντων. Επίσης, η εµπλοκή των αγοριών και των κοριτσιών σε 

αυτές τις περιοχές και η ενθάρρυνσή τους επιχειρείται και µέσα από το δραµατικό 

παιχνίδι και τα εικαστικά. Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν επιχειρήσει να 

αλλάζουν την προκατάληψη που υπάρχει σε πολλές περιοχές του αναλυτικού 

προγράµµατος µε την εισαγωγή στην τάξη ερευνητικών σχεδίων µε θέµατα που έχουν 

σχέση µε την ισότητα των φύλων.  

 

Γενικές εκπαιδευτικές πρακτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στα 

αναλυτικά προγράµµατα 

Με βάση τα ερευνητικά δεδοµένα µπορούν να διατυπωθούν ορισµένες γενικές αρχές, όπως:  

- Να υπάρχει φροντίδα ώστε τα αγόρια και τα κορίτσια να αποκτούν τις ίδιες εµπειρίες από το 

κοινό αναλυτικό πρόγραµµα. 

 - Να δίνεται έµφαση σε όλα τα είδη γνώσης, να µην ενισχύονται κυρίως οι παραδοσιακές και 

ανδροκρατούµενες περιοχές γνώσης µε συνέπεια την αύξηση του κύρους συγκεκριµένων 

τοµέων του αναλυτικού προγράµµατος που αντιστοιχούν σε αυτούς. 
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 - Να αναγνωρίζεται ότι στο παρόν φυλετικό καθεστώς υπάρχουν διαφορές στους τρόπους 

µάθησης ανάµεσα στα φύλα και να  δίνεται η δυνατότητα για χρήση  εναλλακτικών τρόπων 

µάθησης, 

-Να  µην ενισχύεται η διχοτοµία ανάµεσα στα µαθήµατα θεωρητικής και θετικής/τεχνολογικής 

κατεύθυνσης στο σχολείο και η σύνδεση αυτών των περιοχών µε συγκεκριµένο φύλο. 

-Να δίνεται η δυνατότητα καταγραφής ενδεχόµενης διαφοροποιηµένης µεταχείρισης των 

αγοριών και των κοριτσιών σε διαφορετικούς τοµείς του αναλυτικού προγράµµατος(π.χ. 

διαφοροποίηση στη πράξη στο περιεχόµενο ορισµένων µαθηµάτων µε βάση το φύλο) και να 

προβλέπονται άµεσα οι αναγκαίες αλλαγές ώστε να προωθείται η ισότιµη πρόσβαση και 

µεταχείριση των αγοριών  και των κοριτσιών . 

- Να µην ενισχύεται η διχοτόµηση των ενδιαφερόντων και των δραστηριοτήτων των αγοριών 

και των κοριτσιών, αλλά να υπάρχει µέριµνα  -ιδιαίτερα στη προσχολική και στη πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση – να αποκτούν όλα τα παιδιά ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και εµπειριών. 

- Να προβλέπεται η δυνατότητα  ενθάρρυνσης των παιδιών για µη παραδοσιακές για το φύλο 

τους επιλογές µαθηµάτων –όπου παρέχεται η ευκαιρία – καθώς και η δηµιουργία 

προϋποθέσεων για να αλλάξουν τις  στάσεις τους, το επίπεδο των κινήτρων, η αυτοπεποίθηση 

και η αυτοαντίληψή τους  σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα που δεν είναι «οικεία» λόγω φύλου.  

- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και να προβλέπονται αντισταθµιστικά µέτρα για τις περιοχές 

του προγράµµατος όπου παρατηρούνται διαφορετικές επιδόσεις ανάµεσα στα αγόρια και τα 

κορίτσια. 

- Όλο το παιδαγωγικό υλικό και  ιδιαίτερα τα σχολικά εγχειρίδια, καθώς και το υλικό για την 

αξιολόγηση δεν πρέπει να εµπεριέχει προκαταλήψεις για τα φύλα 

-  Να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία  στον τοµέα της αξιολόγησης στο βαθµό που  ορισµένες µορφές 

αξιολόγησης θέτουν σε µειονεκτική θέση τα κορίτσια ή τα αγόρια. 

- Να  τονίζεται η  ιδιαίτερη σηµασία  του “κρυφού” αναλυτικού προγράµµατος για την επίτευξη 

των στόχων του αναλυτικού προγράµµατος και για τα δύο φύλα 

 

Στρατηγικές προώθησης της ισότητας των φύλων σε γνωστικά αντικείµενα:Το παράδειγµα 

των ΤΠΕ  

Τα κορίτσια και τα αγόρια στην τάξη µπορεί να έχουν διαφορετικές εµπειρίες µε τη χρήση της 

τεχνολογίας πληροφοριών, µπορεί να έχουν διαφορετικές στάσεις, να δουλεύουν µε διαφορετικό 
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τρόπο µε τις πηγές και µεταξύ τους. Αν και η πρόσβαση στις πηγές της τεχνολογίας 

πληροφοριών είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στη δηµιουργία αυτοπεποίθησης και 

ικανότητας, η στάση και η προσέγγιση είναι επίσης παράγοντες που επιδρούν στον τρόπο που 

τα κορίτσια και τα αγόρια αλληλεπιδρούν και αναπτύσσουν τη γνώση τους σε σχέση µε την 

τεχνολογία των πληροφοριών. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι τι υπάρχει στη «φύση;» και στην ποιότητα των εµπειριών των 

µαθητών και µαθητριών που τους/τις επηρεάζει  και πώς µπορούν να κατευθύνουν αυτήν την 

επίδραση οι εκπαιδευτικοί  στην τάξη τους; 

Η εικόνα της τεχνολογίας των πληροφοριών στην κοινωνία συνδέεται συνήθως µε τους άνδρες 

και θεωρείται µη κατάλληλο ή µη απευθυνόµενο στις γυναίκες. Γενικότερα, η κουλτούρα του 

κόσµου της τεχνολογίας των πληροφοριών είναι η πιο εξέχουσα από όλες και εκφράζει εξουσία 

και κύρος που παραδοσιακά συνδέεται µε τους άνδρες. Επίσης, µε βάση τα έµφυλα στερεότυπα 

οι Η/Υ θεωρούνται ως µέρος της περιοχής των ανδρών. Άνδρες είναι και οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το αντικείµενο αυτό.  Οι ιστορικοί δεσµοί των Η/Υ µε το στρατό 

επεκτάθηκαν και στην αγορά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, όπου τα παιχνίδια µε δράση και 

περιπέτεια θεωρήθηκαν αγορίστικα. Οι περισσότεροι Η/Υ αγοράστηκαν για τα αγόρια παρά για 

τα κορίτσια, ακόµα και αν τα κορίτσια τους επιθυµούσαν περισσότερο. Επίσης, αν  δούµε τα 

περιοδικά για Η/Υ θα διαπιστώσουµε την περιοριστική κουλτούρα της διαφήµισης των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Οι περισσότερες διαφηµίσεις δείχνουν άνδρες σε δράση, κυρίως 

ντυµένους στρατιωτικά και βίαιους. Τα παιχνίδια για τα κορίτσια επικεντρώνονται στις κούκλες 

και πριγκίπισσες, τα παστέλ χρώµατα και τα χρώµατα και τα χαριτωµένα κινούµενα σχέδια.  

Η αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους ως χρηστών/τριών της τεχνολογίας 

πληροφοριών είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στην ποιότητα της αλληλεπίδρασης τους µε τις 

πηγές και µεταξύ τους. Τα αγόρια θεωρούν τους Η/Υ ότι ταιριάζουν περισσότερο στο φύλο 

τους, ενώ τα κορίτσια έχουν λιγότερο στερεοτυπικές απόψεις.  Σε πολλές έρευνες  τα κορίτσια 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση περιγράφουν πώς τα αγόρια αναλαµβάνουν τους Η/Υ και  τις 

διώχνουν ή/και τις κοροϊδεύουν για τις γνώσεις τους. Σε άλλες έρευνες παρατηρήθηκε ότι στις 

µικτές οµάδες τα κορίτσια συχνά περιθωριοποιούνται, βαριούνται και απογοητεύονται.   

Τα µοντέλα των ρόλων µπορούν να παίξουν, επίσης, σηµαντικό ρόλο στην αντίληψη των 

δυνατοτήτων και της χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών από τα παιδιά. Όταν οι Η/Υ για 

πρώτη φορά εµφανίστηκαν στα σχολεία σχετίστηκαν µε τις θετικές επιστήµες και διδάσκονταν 

από άνδρες δασκάλους. Εποµένως, είναι σηµαντικό να στραφούµε στην παρουσίαση των 
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µοντέλων µε θετικό ρόλο όπου τα παιδιά βλέπουν την ισοδύναµη υπευθυνότητα και ικανότητα 

των ανδρών και γυναικών δασκάλων στη χρήση της τεχνολογίας πληροφοριών και την ποικιλία 

των περιεχοµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 

Η φύση και η ποιότητα των εµπειριών που έχουν τα παιδιά όταν δουλεύουν µε την τεχνολογία 

πληροφοριών επηρεάζουν τη γνώση τους- τη γνωστική και κοινωνική. Υπάρχουν έρευνες που 

δίνουν µακροπρόθεσµους στόχους για την παροχή ισοδύναµων ευκαιριών µάθησης στα παιδιά. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση των πολιτισµικών προσδοκιών από τα αγόρια και τα 

κορίτσια σε σχέση µε τη στάση και την πρόσβαση τους στην τεχνολογία πληροφοριών αλλά και 

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βρουν ποικιλία µεθόδων εργασίας για να αναπτύξουν νέους 

τρόπους αλληλεπίδρασης και συνεργασίας µεταξύ των µαθητών και µαθητριών. Γενικά, κορίτσια 

βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά στην πρόσβαση και στην αυτοεκτίµηση σε σχέση µε 

την τεχνολογία πληροφοριών, ενώ τα αγόρια βρίσκονται σε µειονεκτική θέση σε σχέση µε την 

έλλειψη υποστήριξης στην ανάπτυξη συνεργατικού τρόπου εργασίας µεταξύ τους στην περιοχή 

της τεχνολογίας των πληροφοριών. 

Πώς µπορούν οι εκπαιδευτικοί να προωθήσουν την εκµάθηση της τεχνολογίας πληροφοριών σε 

όλα τα παιδιά;  

Τρεις είναι οι περιοχές αιχµής: η πρόσβαση στις πηγές, οι εικόνες της τεχνολογίας 

πληροφοριών και ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού. 

 Πρόσβαση στις πηγές 

• Μήπως τα έργα που ζητούνται από τα παιδία αντανακλούν διαφορετικά γνωστικά στυλ και 

περιεχόµενα; 

• Υπάρχει ευελιξία στην οργάνωση των οµάδων που να επιτρέπουν την εφαρµογή απλών (µόνο 

αγόρια ή κορίτσια) ή µικτών οµάδων σε διαφορετικές καταστάσεις; 

• Ενισχύονται ενεργά τα παιδιά στη συνεργασία; 

• Αναπτύσσεται κατά τέτοιο τρόπο η διδασκαλία της τεχνολογίας πληροφοριών έτσι ώστε να 

µη σχετίζεται µόνον µε συγκεκριµένους τοµείς  του αναλυτικού προγράµµατος; 

• Έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να συνδέουν τις εµπειρίες τους µε την τεχνολογία των 

πληροφοριών µε ευρύτερα θέµατα της επίδρασης της τεχνολογίας πληροφοριών στην 

κοινωνία; 

• Τα προγράµµατα των Η/Υ και οι πηγές επιλέγονται µε βάση τα διαφορετικά ενδιαφέροντα, 

τις γλώσσες και τους τρόπους εργασίας; 

Εικόνες της τεχνολογίας πληροφοριών 
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• Έχει δοθεί προσοχή στα µοντέλα ρόλων που δίνουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν  την 

τεχνολογία πληροφοριών;  

• Έχουν τα παιδιά την ευκαιρία να συζητήσουν τις αναπαραστάσεις  και τις προσδοκίες τους 

σε σχέση µε τη τεχνολογία πληροφοριών- θετικές ή αρνητικές; 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

-Αφιερώνεις χρόνο για να χειριστείς ζητήµατα που προκύπτουν στο πλαίσιο της 

αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις διάφορες οµάδες; 

-Σχεδιάζεις τρόπους παρέµβασης για την περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών και γνωστικών 

αλληλεπιδράσεων;  

-Συζητάς µε τους µαθητές και τις µαθήτριες όταν υπάρχουν ρατσιστικά /σεξιστικά σχόλια ή 

συµβάντα;  

-Ενθαρρύνεις και βοηθάς την ανάπτυξη συνεργατικών ικανοτήτων; 

-Ενθαρρύνεις τα παιδιά που φοβούνται τον Η/Υ να αποκτήσουν την εµπειρία µιας ποικιλίας 

ενεργειών ώστε να βρουν ένα κατάλληλο για αυτά περιεχόµενο; 

-Παρακολουθείς προγράµµατα επιµόρφωσης για να επεκτείνεις τη δική σου αυτοπεποίθηση και 

την ενηµέρωση σου για τις νέες πηγές; 

 

 

3. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

Ο ρόλος των σχολικών εγχειριδίων στη νοµιµοποίηση και αναπαραγωγή της έµφυλης 

ασυµµετρίας 

Ένα µεγάλο τµήµα της µάθησης των παιδιών στο σχολείο, αλλά και εκτός σχολείου, 

στηρίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό – έντυπο ή µη – που διαδραµατίζει σηµαντική επίδραση 

στα παιδιά. Ιδιαίτερα τα σχολικά βιβλία αποτελούν τα καθηµερινά εργαλεία δουλειάς για 

τον/την εκπαιδευτικό σύµφωνα µε το ισχύον επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα και ιδιαίτερα 

όταν προβλέπεται ένα µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο για κάθε γνωστικό αντικείµενο και κάθε 

τάξη.  

Πιο συγκεκριµένα: 

• Τα σχολικά εγχειρίδια, αν και ο κύριος  στόχος τους είναι να µεταφέρουν γνώσεις και 

δεξιότητες, αποτελούν, επιπρόσθετα, ένα κυρίαρχο µέσο κοινωνικοποίησης. Ο ρόλος τους  

είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς εµπεριέχει πολλά µοντέλα ρόλων και άµεσες οδηγίες. Οι 
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θεωρίες συγκρότησης των ταυτοτήτων φύλου παρέχουν  τις αναγκαίες ερµηνείες σχετικά 

µε τον τρόπο που επηρεάζει το διδακτικό υλικό τη µάθηση των παιδιών. Κατά την έννοια 

αυτή, το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να είναι σηµαντικός παράγοντας στην επίτευξη της 

εκπαιδευτικής ισότητας (ή ανισότητας). Να σηµειώσουµε, όµως, ότι παιδαγωγικό υλικό 

χωρίς διακρίσεις φύλων, που ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγµατικότητα, διευκολύνει 

την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, αλλά δεν είναι επαρκές για την επίτευξη της 

ισότητας. Απαιτούνται και άλλα µέτρα σε θεσµικό και ατοµικό επίπεδο. 

• Τα σχολικά εγχειρίδια στη πλειοψηφία τους εξακολουθούν να αναπαράγουν έµφυλες 

ασυµµετρίες, γεγονός που δεν συµβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων. 

• Οι έµφυλες ασυµµετρίες που καταγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στα παιδιά, καθώς τα στερεότυπα αναστέλλουν -και σε µεγάλο βαθµό 

ακυρώνουν -την απρόσκοπτη, ολόπλευρη και ελεύθερη ανάπτυξη των παιδιών 

•   Τα σχολικά εγχειρίδια που εµπεριέχουν διακρίσεις δεν παρέχουν τη δυνατότητα  για 

διεύρυνση τόσο της ανδρικής, όσο και της γυναικείας ταυτότητας και γενικότερα για 

προώθηση των αξιών της ισότητας των φύλων στην κοινωνία. 

•  Τα σχολικά εγχειρίδια που εµπεριέχουν παραδοσιακές διχοτοµίες µε βάση το φύλο – αλλά 

και γενικότερα παιδαγωγικό  υλικό που ιδεολογικά ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα 

κυρίως των ανδρών - νοµιµοποιεί συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα για τη θέση των 

γυναικών, ενώ ταυτόχρονα παρεµποδίζει την ανάπτυξη σεβασµού για όλους τους 

ανθρώπους. Ωστόσο, οι επιπτώσεις είναι περισσότερο αρνητικές και επιβαρυντικές για τις 

γυναίκες, όπως τεκµηριώνεται και από τα ερευνητικά δεδοµένα. 

Τι είδους πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων αναπτύχθηκαν σχετικά µε το 

διδακτικό υλικό;  

Πολλές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση έχουν θέσει ως στόχο της 

προσπάθειας το διδακτικό υλικό και έχουν διατυπωθεί πολλές κριτικές για το γεγονός ότι – σε 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό - εµπεριέχει προκαταλήψεις για τα φύλα. Επίσης, έχουν 

εφαρµοσθεί πολλά προγράµµατα παρέµβασης στον τοµέα αυτό µε πολλούς στόχους. Ορισµένα 

κράτη έχουν θεσπίσει κανόνες για το ζήτηµα αυτό έτσι ώστε το διδακτικό υλικό να µην 

εµπεριέχει  προκαταλήψεις για τους ρόλους των φύλων. Επίσης, σε ορισµένα κράτη υπάρχουν 

οργανισµοί /οργανώσεις που µελετούν τα βιβλία και συνιστούν αυτά που προωθούν το ζήτηµα 

της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Ορισµένοι εκπαιδευτικοί - σε ατοµικό επίπεδο - 

έχουν αναπτύξει στρατηγικές για την αντιµετώπιση του σεξισµού που υπάρχει στα βιβλία και 
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ενθαρρύνουν τους µαθητές και τις µαθήτριες να εντοπίζουν το φαινόµενο και να το 

αντιµετωπίζουν κριτικά και όταν υπάρχει έλλειψη κατάλληλου υλικού κατασκευάζουν νέο. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ιδιαίτερα, επίσης, έχουν ασχοληθεί µε τα 

παραµύθια και γενικά την παιδική λογοτεχνία, διότι και εκεί υπάρχουν στερεότυπες αντιλήψεις 

για τους ρόλους των φύλων και έγραψαν αντισεξιστικά παραµύθια. Πολλοί οργανισµοί 

/οργανώσεις έχουν σχηµατίσει καταλόγους µε αντισεξιστικά παραµύθια, έχουν διαµορφωθεί 

κατάλογοι µε ερωτήσεις που βοηθούν γονείς και εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν άµεσα τα 

σεξιστικά στοιχεία που υπάρχουν στο υλικό των βιβλίων.  

 

Γιατί είναι σηµαντικό να έχουµε µη-σεξιστικό4 ή/και αντι-σεξιστικό5 εκπαιδευτικό υλικό; 

• Η σεξιστική γλώσσα διαστρεβλώνει τις αντιλήψεις των παιδιών για την 

πραγµατικότητα.  Επιπτώσεις από τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων 

επηρεάζουν την αντίληψη που σχηµατίζουν τα παιδιά  για τον κόσµο. 

• Παιδαγωγικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων αυξάνει τα κίνητρα των παιδιών για 

µάθηση. Παιδαγωγικό υλικό χωρίς προκαταλήψεις  είναι αναγκαίο στην αύξηση της 

µάθησης σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα. Στο βαθµό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και 

για τα δύο φύλα, τότε διευρύνονται οι δυνατότητες για µάθηση των αγοριών και των 

κοριτσιών.  

                                                        
4
 Μη-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται το υλικό από το οποίο απουσιάζουν οι παραδοσιακοί 

στερεότυποι έµφυλοι διαχωρισµοί, η παρουσία και η συνεισφορά των γυναικών είναι µια πραγµατικότητα 

και εµπεριέχονται οι µεταβαλλόµενοι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών. Η µη-σεξιστική προσέγγιση 

είναι αυτή που παρουσιάζει ισότιµα έµφυλα µοντέλα -σε παραδοσιακούς και µη- ρόλους και έννοιες, 

κρατώντας ταυτόχρονα µια ουδετερότητα ως προς την αµφισβήτηση αυτών των έµφυλων στερεότυπων 

διακρίσεων.  

 
5
 Αντι-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό θεωρείται το υλικό από το οποίο όχι µόνο απουσιάζουν στοιχεία 

σεξισµού και έµφυλων διακρίσεων, αλλά, επιπλέον, παρέχονται και  εναλλακτικές θεωρήσεις και 

προτεινόµενοι ρόλοι έτσι ώστε να απεικονίζεται πιο ρεαλιστικά η πραγµατικότητα,  αναλύονται τα 

πλεονεκτήµατά τους και οι δυσκολίες επίτευξης, συµπεριλαµβανοµένων των θεσµικών εµποδίων και 

διακρίσεων. Αντι-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτό που προτρέπει µαθητές /τριες να 

αµφισβητήσουν κριτικά και να δράσουν  για την εξάλειψη του σεξισµού και της έµφυλης ασυµµετρίας, 
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• Παιδαγωγικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων διευρύνει τις στάσεις των παιδιών  για 

τους ρόλους των φύλων. 

• Παιδαγωγικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων επηρεάζει  τη γνώση των παιδιών για 

τους ρόλους των φύλων και το περιεχόµενό τους.  ∆ηλ. βοηθάει τα παιδιά να 

αποκτήσουν ρόλους ευέλικτους, γεγονός που επιτρέπει αργότερα να κάνουν 

εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές βασισµένες περισσότερο στα ενδιαφέροντά 

τους και όχι σε προκαθορισµένες µε βάση το φύλο τους. 

• Παιδαγωγικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων επιδρά στη κατανόηση. Το παιδαγωγικό 

υλικό σχεδιάζεται για να βοηθά τα παιδιά στη µάθηση του περιεχοµένου του κάθε 

γνωστικού αντικειµένου και στην απόκτηση δεξιοτήτων. Αν δηλ. στόχος µας είναι να 

επωφελούνται από το υλικό, τότε, είναι σηµαντικό κορίτσια και αγόρια να κατανοούν, 

να ενδιαφέρονται και στη συνέχεια να θυµούνται τι άκουσαν ή τι διάβασαν.  

 Μερικές φωνές ακούγονται περισσότερο από άλλες στα σχολικά εγχειρίδια 

Το σεξιστικό διδακτικό υλικό, παρουσιάζει στους/στις µαθητές/τριες ότι οι ικανότητες, οι 

δεξιότητες, οι επαγγελµατικές επιλογές, οι συµπεριφορές και γενικότερα οι δυνατότητές τους 

ορίζονται και καθορίζονται µε βάση το φύλο τους.  Ένα ζήτηµα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα  τους 

εκπαιδευτικούς – εκτός της µάθησης - είναι οι επιπτώσεις του σεξιστικού υλικού στην 

ανάπτυξη των φιλοδοξιών στα αγόρια και τα κορίτσια καθώς και στη διαµόρφωση της 

αυτοεικόνας τους µέσω των προτεινόµενων µοντέλων ρόλων.  Για να µπορέσουµε, όµως, να 

αξιολογήσουµε αυτές τις επιπτώσεις και να µειώσουµε τα καταστροφικά αποτελέσµατά τους, 

πρέπει να έχουµε την εµπειρία και τη γνώση, καταρχήν,  για την ανίχνευσή του και τη χρήση 

του και στη συνέχεια τη τεχνογνωσία για την επιλογή ή παραγωγή επιπρόσθετου µη σεξιστικού 

υλικού. 

Πιο συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία έτσι ώστε: 

• να εντοπίζουν τα σεξιστικά στοιχεία – αλλά και τα νεωτεριστικά – που εµπεριέχονται 

στο εκπαιδευτικό υλικό και να τα αποδοµούν σταδιακά και συστηµατικά. 

• να εισάγουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τη θεµατική του φύλου και να την 

εµπλουτίζουν µε επιπρόσθετο µη σεξιστικό υλικό το οποίο θα επιλέγουν ή / και θα 

παράγουν, κάνοντας – καταρχήν – χρήση των πηγών που παρέχονται στο τέλος για 

αναζήτηση ιδεών και προτάσεων για εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, καθώς και για  

συλλογή πρόσθετου υλικού (άρθρα από τον περιοδικό και ηµερήσιο τύπο, λογοτεχνικά 
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βιβλία, οπτικοακουστικό υλικό, ιστοσελίδες από το διαδίκτυο κ.ά.).   

 

Κριτήρια για τον εντοπισµό του σεξισµού στο παιδαγωγικό υλικό  

Οι πιο συχνές µορφές προκατάληψης που καταγράφονται διεθνώς στο διδακτικό υλικό αφορούν 

στην ποιοτική και ποσοτική εκπροσώπηση των δύο φύλων και τη χρήση σεξιστικής γλώσσας.  

Αυτές είναι: 

• Η µη ορατότητα κάποιας κοινωνικής οµάδας - ολοκληρωτική ή µερική. 

• Η χρήση έµφυλων στερεότυπων (ρόλων, επαγγελµάτων, συµπεριφορών, δραστηριοτήτων) 

για την περιγραφή κάθε κοινωνικής οµάδας - θετικών ή αρνητικών. 

• Ανισοµέρεια και επιλεκτικότητα καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιάζεται µια µόνον 

οπτική ή ερµηνεία ενός ζητήµατος, µιας κατάστασης, ενός κοινωνικού φαινοµένου, ή µιας 

κοινωνικής οµάδας. Τέτοιες υπεραπλουστευµένες εκδοχές διαστρεβλώνουν σύνθετα 

ζητήµατα παραλείποντας σηµαντικές διαστάσεις τους. 

• Μη ρεαλιστική εκδοχή του κόσµου  µε σηµαντική «παράλειψη» θεµάτων που ίσως δεν 

θεωρούνται κατάλληλα για τα παιδιά ή ενδεχόµενα να τα στεναχωρήσουν. Έτσι, 

αποσιωπούνται συχνά ζητήµατα που έχουν σχέση µε προκαταλήψεις, ρατσισµό, σεξισµό, 

φτώχεια, σεξουαλικότητα, εκµετάλλευση, κακοποίηση κ.ά. και καταυτόν τον τρόπο 

µειώνεται η δυνατότητα κατανόησης αυτών των θεµάτων από τα παιδιά και ενδεχόµενα 

κοινωνικής παρέµβασης. 

• Αποσπασµατικότητα και αποµόνωση  ορισµένων θεµάτων για τα οποία θεωρείται σκόπιµο 

να υπάρξει ένα «ειδικό» κεφάλαιο στο βιβλίο ή µια «ξεχωριστή» παράγραφος και όχι 

ενσωµάτωσή τους ή διάχυση στο σύνολο. Ενώ, για παράδειγµα, είναι λιγότερο επιβλαβές 

από το να µην υπάρχει καµιά αναφορά για την κοινωνική οµάδα των γυναικών  στο 

Βυζάντιο, η ύπαρξη µόνον µιας ενότητας µε το συγκεκριµένο θέµα, και η αποµόνωση αυτή 

ταυτόχρονα καταδεικνύει ότι η οµάδα των γυναικών δεν ανήκει στις κυρίαρχες και ότι τα 

µέλη της διαδραµατίζουν υποδεέστερο και περιφερειακό ρόλο. 

• Σεξισµός στη γλώσσα. Η γλώσσα µπορεί να είναι σηµαντική πηγή προκατάληψης –µεταξύ 

των οποίων λόγω φύλου - µε πολλούς τρόπους. 

• «Ψευδαίσθηση της ισότητας των φύλων». Πρόκειται για ένα σχετικά πρόσφατο φαινόµενο, 

καθώς τα ζητήµατα αυτά τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν πιο συστηµατικά την 

εκπαιδευτική κοινότητα σε αρκετές χώρες, και αναφέρεται στο γεγονός της κατ’ όνοµα ή 
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δήλωση για επικοινωνιακούς ή άλλους λόγους ενός υλικού ως µη σεξιστικού, ενώ στην 

πραγµατικότητα η λεπτοµερής ανάλυση αποδεικνύει το αντίθετο. Για παράδειγµα, ενώ 

υπάρχει κραυγαλέα µη σεξιστικό εξώφυλλο και αντίστοιχη εικονογράφηση σε βιβλίο στον 

τοµέα των θετικών επιστηµών, στο κείµενο υπάρχει ελάχιστη αναφορά στην επιστηµονική 

συνεισφορά των γυναικών στην ανάπτυξη αυτού του αντικειµένου. 

Ερωτήµατα που βοηθούν στον εντοπισµό του σεξισµού στο διδακτικό υλικό 

Με βάση τα παρακάτω ερωτήµατα µπορούµε να κάνουµε έλεγχο στο παιδαγωγικό υλικό για τον 

εντοπισµό έµφυλων στερεοτύπων. Ο εντοπισµός µπορεί να είναι σε ορισµένες περιπτώσεις 

δύσκολος καθώς τα στερεότυπα µπορεί να είναι αρκετά συγκαλυµµένα.  Η χρήση των παρακάτω 

ερωτηµάτων αποτελεί έναν δόκιµο και επιτυχή τρόπο διεθνώς για τον εντοπισµό του σεξισµού 

στο διδακτικό υλικό καθώς παρέχει αρκετά σαφείς, εύχρηστες και συνοπτικές καθοδηγητικές 

αρχές. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους /τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς αυτούσιο ή µε 

αναγκαίες προσαρµογές για πολλούς σκοπούς 

• Στη γλώσσα: ∆ιερευνάται αν γίνεται χρήση σεξιστικής γλώσσας.  

Χρησιµοποιείται το αρσενικό γραµµατικό γένος ως αντιπροσωπευτικό και του θηλυκού;  

Αναφέρονται και οι δύο γραµµατικοί τύποι στα γένη;  

Υπάρχουν λέξεις /εκφράσεις που υποτιµούν τις γυναίκες;  

Ποιες επικοινωνιακές στρατηγικές χρησιµοποιούνται ανάµεσα στα φύλα; (π.χ. ποιο φύλο ζητάει 

συνήθως τον λόγο, θέτει τα θέµατα προς συζήτηση, διακόπτει;). 

• Στην εικονογράφηση: ∆ιερευνάται η ύπαρξη έµφυλης ασυµµετρίας στην 

εικονογράφηση του εξωφύλλου και του περιεχοµένου. 

 Υπάρχει ισορροπία στον αριθµό των αγοριών /κοριτσιών, γυναικών /ανδρών που 

απεικονίζονται;  

Απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια να εµπλέκονται σε δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στα 

στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων;  
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Σε ποιους χώρους εµφανίζονται τα κορίτσια /γυναίκες, αγόρια /άνδρες; (π.χ. εξωτερικός –

εσωτερικός χώρος).  

Απεικονίζονται έµφυλα στερεότυπα;  

Ποιο φύλο πρωταγωνιστεί και ποιο είναι αθέατο/αφανές;   

Όταν απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια σε κοινές δραστηριότητες τι ρόλους αναλαµβάνουν; 

Ποιο παρουσιάζεται ως ενεργητικό και ποιο ως παθητικό;  

Όταν ιστορικές φωτογραφίες αντανακλούν το σεξισµό µιας περιόδου, καταγράφεται το γεγονός 

στον υπότιτλο; 

• Στα κείµενα: ∆ιερευνάται η ύπαρξη έµφυλης ασυµµετρίας στο  περιεχόµενο όλων 

των κειµένων.  

Ποιο είναι το φύλο των συγγραφέων των εγχειριδίων και των κειµένων που επιλέγονται;  

Το περιεχόµενο είναι γενικά έµφυλα στερεοτυπικό; Τι κάνει, γενικά, το κάθε φύλο;  

Ποιος είναι ιδιαίτερα ο ρόλος των κοριτσιών / γυναικών;  

Θα µπορούσε το ίδιο κείµενο να χρησιµοποιηθεί αν οι κοινωνικοί ρόλοι των φύλων ήταν 

αντεστραµµένοι, αν δηλ. στη θέση των γυναικών ήταν άνδρες και το αντίστροφο; 

Υποαντιπροσωπεύεται κάποιο φύλο και ποιοι είναι οι κυρίαρχοι χαρακτήρες;  

Ποιο είναι το φύλο του ήρωα/ηρωίδας;  

Ήρωες και ηρωίδες θαυµάζονται για τα ίδια χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούνται τα ίδια 

κριτήρια για την επιτυχία;  

Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι ηγετικές δεξιότητες µήπως συνδέονται µε κάποιο φύλο;  

Ποιο είναι το φύλο που φαίνεται να προτείνει αξιόπιστες και τεκµηριωµένες λύσεις και να 

επιλύει στην πράξη τα προβλήµατα που παρουσιάζονται;  

Υπάρχουν ερµηνείες για κοινωνικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα φύλα ή µήπως 

αντιµετωπίζονται ως αναπόφευκτες συνέπειες του βιολογικού φύλου;  
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Συνδέονται τα θέµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µε τα φύλα και την 

κατανοµή της εξουσίας;  

Μήπως παρουσιάζονται ως πρόβληµα οι ίδιες οι γυναίκες;  

Το περιεχόµενο ενθαρρύνει ενεργητικές συµπεριφορές και αντίσταση ή παθητική αποδοχή και 

από ποιο φύλο;  

Ποιο φύλο παραλείπεται και µε ποιο σκοπό;   

Υπάρχουν έµφυλα στερεότυπα του χαρακτήρα και των δραστηριοτήτων, δηλ. µήπως οι γυναίκες 

εµφανίζονται –επιγραµµατικά – ικανές να «φροντίζουν» και οι άνδρες να «αναλαµβάνουν τις 

ευθύνες», «να είναι πετυχηµένοι επαγγελµατικά» και να µην αναφέρονται συχνά σε ρόλους 

«συντρόφων και πατέρων»;   

Αναλαµβάνουν οι γυναίκες πρωτοβουλίες και  έχουν κοινωνικά εφόδια για την επιτυχία ή η 

επιτυχία τους – όταν υπάρχει - αποδίδεται  σε άλλους παράγοντες, όπως η οµορφιά ή/και η 

σχέση τους µε σηµαντικούς άνδρες στη ζωή τους (πατέρων, αδελφών, συντρόφων, συγγενών, 

επαγγελµατιών);  

Σε τι ρόλους παρουσιάζονται οι γυναίκες, σε παραδοσιακούς/στερεότυπους ή καινοτόµους; 

Ποιος τύπος ανδρικής και γυναικείας προσωπικότητας σκιαγραφείται µε βάση τα 

χαρακτηριστικά προσωπικότητας (π.χ. επινοητικότητα, ανεξαρτησία, ορθολογική σκέψη, 

δηµιουργικότητα, ευαισθησία, εξάρτηση, συναισθηµατικότητα, υποχωρητικότητα, περιέργεια, 

φαντασία, εξυπνάδα αυτοβεβαίωση, εκδηλωτικότητα)  που αποδίδονται στους γυναικείους και 

ανδρικούς χαρακτήρες;  

Πόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες ανδρών και γυναικών υπάρχουν και πόσο συχνά εµφανίζονται;  

Η ενδεχόµενη καταπίεση των γυναικών παρουσιάζεται ως κοινωνικό σύµπτωµα ή ως 

αναπόδραστη φυσική νοµοτέλεια;  

Στα επαγγέλµατα τα οποία εµφανίζονται να ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες διαφαίνεται 

κάποια κατηγοριοποίηση σε «ανδρικά» και «γυναικεία»;  

Περιγράφεται ισότιµα ο χώρος εργασίας και η επαγγελµατική συµπεριφορά σ’ αυτόν των 

γυναικών και των ανδρών;  
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Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες ισότιµα στα λεγόµενα «ανδρικά» επαγγέλµατα, στις θετικές 

επιστήµες και στην τεχνολογία;  

Εµφανίζονται άνδρες σε επαγγέλµατα που συνήθως παραδοσιακά ασκούν γυναίκες; (π.χ. 

γραµµατέας, νηπιαγωγός); 

 Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχικής πυραµίδας και σε 

θέσεις παγκόσµιας αναγνώρισης;  

Αναδεικνύονται πρωτοβουλίες σε θέµατα προώθησης της σταδιοδροµίας των γυναικών; 

Προωθούνται εξίσου αγόρια και κορίτσια σε µελλοντικό επαγγελµατικό προσανατολισµό; 

∆ιαφαίνεται κάποια σχέση στις προτεινόµενες επαγγελµατικές επιλογές αγοριών και κοριτσιών 

µε στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων;  

 Σε ποιο φύλο αποδίδεται δύναµη και εξουσία;  

Παρουσιάζονται οι γυναίκες σε υποδεέστερους ρόλους;  

Γίνονται αναφορές στην οικογενειακή ζωή των ατόµων και πώς κατανέµονται οι ευθύνες στα 

µέλη της οικογένειας;  Ποιος τύπος οικογένειας προβάλλεται κυρίως; Πώς σκιαγραφούνται οι 

γονικοί ρόλοι; Πώς κατανέµεται ο ελεύθερος χρόνος στα µέλη της οικογένειας;  

Σε ποιους τοµείς της κοινωνικής ζωής δραστηριοποιούνται οι άνδρες και οι γυναίκες; 

Εµπεριέχονται εναλλακτικές θεωρήσεις, ακριβείς και ρεαλιστικές, χαρακτήρων των ανδρών και 

γυναικών και εναλλακτικοί τρόποι ζωής σε όλα τα επίπεδα; Αν ναι, µε τι συχνότητα και ποιες 

αξιολογικές κρίσεις και σχόλια διατυπώνονται; 

 

     Κριτήρια επιλογής µη-σεξιστικού διδακτικού υλικού 

• Να λαµβάνονται υπόψη τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουν σχέση µε θέµατα κοινωνικού 

φύλου γενικότερα και ιδιαίτερα αυτών που έχουν σχέση µε την εκπαίδευση. 

• Να αποφεύγεται η χρήση σεξιστικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα (γραµµατικό, συντακτικό, 

σηµασιολογικό) και να προωθούνται εναλλακτικοί τύποι στα αντίστοιχα επίπεδα. 

• Στην εικονογράφηση  θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη παρουσία ανδρών/αγοριών και 

γυναικών/κοριτσιών σε ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, ρόλων, συναισθηµάτων και 
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συµπεριφορών. Επίσης,  θα πρέπει να υπάρχει  ποικιλία δράσεων που αναλαµβάνουν τα 

φύλα –  όχι µόνον αυτές που είναι σύµφωνες µε τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων 

– και η δράση του κάθε φύλου να µη προσδιορίζεται χωροταξικά κυρίως σε εξωτερικό ή 

εσωτερικό χώρο. 

• Να υπάρχει ισότιµη αναφορά και στα δύο φύλα στο κείµενο. 

• Να αποφεύγεται ο απόλυτος καταµερισµός καθηκόντων και ευθυνών ανάµεσα στα φύλα. 

• Να λαµβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα και οι εµπειρίες όλων των παιδιών. 

• Να σκιαγραφούνται ρεαλιστικά οι ρόλοι, αλλά, ταυτόχρονα, να αποφεύγεται  η χρήση 

στερεοτυπικών χαρακτηριστικών σε κάθε φύλο και επιπρόσθετα, να προτείνονται και ρόλοι 

που δεν έχουν ευρέως κατακτηθεί από την κοινωνία ή δεν είναι κυρίαρχοι. 

• Τα δύο φύλα θα πρέπει να παρουσιάζονται συµµετρικά στα διάφορα γνωστικά αντικείµενα, 

στις δραστηριότητες και στις επιτυχίες στον ακαδηµαϊκό τοµέα, καθώς και στη λήψη 

αποφάσεων. 

• Οι ενεργητικές συµπεριφορές, όπως και οι παθητικές, θα πρέπει να εµφανίζονται ισότιµα 

και στα δύο φύλα. 

• Οι διάφορες σωµατικές και νοητικές δραστηριότητες, η επίλυση προβληµάτων, οι 

δηµιουργικές ενασχολήσεις, οι επιτυχίες και οι αποτυχίες στον κοινωνικό τοµέα, θα πρέπει 

να κατανέµονται συµµετρικά σε χαρακτήρες και των δύο φύλων. 

• Το εύρος των συναισθηµάτων των χαρακτήρων, θα πρέπει να απεικονίζεται επίσης 

συµµετρικά και στα δύο φύλα. 

•  ∆ραστηριότητες που σύµφωνα µε τα στερεότυπα είναι σύµφωνες µε τους ρόλους των 

φύλων θα πρέπει να αντισταθµίζονται και µε µη-στερεοτυπικές δραστηριότητες για το ίδιο 

φύλο. 

• Σε δραστηριότητες που αφορούν όλες τις µορφές  οικογενειακής οργάνωσης - οι οποίες και  

θα πρέπει να παρουσιάζονται - να εµπλέκονται και οι δύο γονείς. Επίσης, να γίνεται σαφές 

ότι όλα τα µέλη της οικογένειας, γονείς και παιδιά ανεξαρτήτως φύλου, εµπλέκονται σε 

όλες τις δραστηριότητες της καθηµερινότητας και να παρουσιάζεται ρεαλιστικά η δοµή, η 

δυναµική και λειτουργία όλων των οικογενειών. 

• Στην παρουσίαση των διαφόρων επαγγελµάτων θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται και τα 

δύο φύλα έτσι ώστε να µην αναπαράγεται ο φυλετικός καταµερισµός της εργασίας. 

• Οι επαγγελµατικές επιλογές και φιλοδοξίες αγοριών και κοριτσιών, θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ισότιµα. 
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• Κάθε παρουσίαση επιτεύγµατος επιστήµης, τέχνης και γενικότερα πολιτισµού, θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνει και τις γυναίκες ή να αιτιολογεί την πιθανή απουσία τους. 

 

4. ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 

Τι  είναι  η  φεµινιστική  παιδαγωγική; 

Ο ορισµός της φεµινιστικής παιδαγωγικής εµπεριέχει αρκετές δυσκολίες καθώς είναι δύσκολο 

να υπάρξει ένας συνεκτικός ορισµός χωρίς γενικεύσεις. Εξ άλλου είναι ένας τοµέας που 

αναπτύχθηκε κυρίως τα τελευταία 20 χρόνια.  

Ένας ορισµός που αναφέρεται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία είναι της Shrewsbury (1987) 

που περιγράφει τη φεµινιστική παιδαγωγική ως «µια θεωρία για τη διαδικασία 

διδασκαλίας/µάθησης που αποτελεί οδηγό για τη πρακτική µας στη τάξη παρέχοντας κριτήρια 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µας στρατηγικών και τεχνικών σύµφωνα µε τους 

επιδιωκόµενους σκοπούς ή αποτελέσµατα. Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης είναι ο βαθµός 

στον οποίο η κοινότητα των εκπαιδευοµένων ενδυναµώνεται έτσι ώστε να δρα µε υπευθυνότητα 

στις µεταξύ τους σχέσεις και στο γνωστικό αντικείµενο και να µετατρέπει αυτή τη µάθηση σε 

κοινωνική δράση». 

Η φεµινιστική παιδαγωγική οραµατίζεται τη τάξη ως ένα απελευθερωτικό περιβάλλον στο 

οποίο διδάσκοντες/ουσες και µαθητές/τριες δρουν ως υποκείµενα. Η έννοια του 

απελευθερωτικού περιβάλλοντος προϋποθέτει ένα νέο τρόπο συνύπαρξης στη τάξη. Μια τάξη 

που αποτελείται από άτοµα που συνδέονται σ’ ένα πλέγµα σχέσεων µε άλλα άτοµα, που 

συνδέονται σ’ ένα πλέγµα σχέσεων µε άλλα άτοµα, που νοιάζονται για τη δική τους µάθηση, 

αλλά και των άλλων. Ένας από τους στόχους µιας τέτοιας τάξης είναι ότι τα µέλη της 

µαθαίνουν να σέβονται τις διαφορές που έχουν παρά να τις φοβούνται. Πρόκειται, όπως τη 

χαρακτηρίζει, η Shrewsbury (1987) για µια οικολογική και ολιστική οπτική και η τάξη 

καθίσταται ένας σηµαντικός τόπος διασύνδεσης µε τις ρίζες µας, το παρελθόν µας αλλά και 

οραµατισµού του µέλλοντος. 

Ορισµένα από τα κύρια ζητήµατα που έχει θέσει η φεµινιστική παιδαγωγική και που η 

διερεύνησή τους µας βοηθά στην απάντηση των ερωτηµάτων µας είναι: 

1. O ρόλος και εξουσία του διδάσκοντος/ουσας. 

2. Η επιστηµολογική αναζήτηση της πηγής της γνώσης και της αλήθειας  και 
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3. Το ζήτηµα της διαφοράς που αποτελεί κυρίαρχη κατηγορία στη φεµινιστική παιδαγωγική και 

τίθεται κυρίως από τις φεµινίστριες του µεταµοντερνισµού. 

 

Η επίδραση της φεµινιστικής παιδαγωγικής στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

•••• Η φεµινιστική παιδαγωγική ως µέσον για τη διεύρυνση της γνώσης µας για τις διαφορές. 

Ο θεωρητικός προβληµατισµός που αναπτύχθηκε για τη φεµινιστική παιδαγωγική και οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που απορρέουν απ’ αυτήν µπορούν να διευρύνουν τη γνώση µας για 

τις διαφορές γενικά καθώς τα ζητήµατα της φυλής, του έθνους, της κοινωνικής τάξης, της 

σεξουαλικότητας, της αναπηρίας είναι σηµαντικά στοιχεία της ταυτότητάς µας. Τα ζητήµατα 

αυτά είναι σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, στο επίκεντρο της φεµινιστικής παιδαγωγικής και 

κατά συνέπεια µπορούν να προσεγγιστούν µε αυτή τη διαδικασία στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. 

•••• Η φεµινιστική παιδαγωγική ως µέθοδος για τη διδασκαλία του φαινοµένου του σεξισµού 

και του ρατσισµού σ’ ένα κόσµο που µεταβάλλεται. 

Εκτός όµως από τη διεύρυνση της γνώσης µας για τις διαφορές, ή την αναγνώριση των 

διαφορών, η φεµινιστική παιδαγωγική είναι η πλέον κατάλληλη µέθοδος για τη προσέγγιση του 

σεξισµού, του ρατσισµού κ.λ.π. µε µη σεξιστικό ή ρατσιστικό τρόπο. 

•••• Η διδασκαλία της ίδιας της φεµινιστικής διαδικασίας. 

Η διδασκαλία της ίδιας της φεµινιστικής παιδαγωγικής, - πως δηλ. είναι µια τέτοια τάξη, τι 

ζητήµατα θέτει, των ερευνών που υπάρχουν, η συζήτηση των αρχών και των τεχνικών που 

χρησιµοποιούνται κ.α. -στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών µπορεί να έχει 

γενικευµένη επίδραση σε πολλούς τοµείς. 

•••• Η σηµασία της άσκησης της φεµινιστικής παιδαγωγικής στην πράξη. 

Θεωρείται αυτονόητο ότι η διδασκαλία της φεµινιστικής παιδαγωγικής θα συνδυαστεί µε τη 

δυνατότητα εφαρµογής αυτών των δεξιοτήτων στην τάξη. Σχεδόν όλοι και όλες έχουµε εθιστεί, 

σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, σε τάξεις µε παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας όπου 

ήµασταν παθητικοί αποδέκτες/ριες γνώσεων χωρίς να συµµετέχουµε ενεργά στη παραγωγή 

της. Αυτός είναι και ο λόγος, κατά την Bright (1993), ύπαρξης αντιστάσεων στους 

φοιτητές/τριες όταν καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες ή να δράσουν διαφορετικά και θα 
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πρόσθετα και µια πηγή συχνών µαταιώσεων και απογοητεύσεων για τους διδάσκοντες και τις 

διδάσκουσες που δεν ακολουθούν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία. 

•••• ∆ιδασκαλία των δεξιοτήτων της φεµινιστικής διαδικασίας. 

Μια συνιστώσα της φεµινιστικής παιδαγωγικής που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών είναι η διδασκαλία των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη φεµινιστική 

παιδαγωγική. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να µάθουν πως θα συµµετέχουν σε µια τέτοια τάξη 

και να αναλαµβάνουν τµήµα της ευθύνης. Ένα σηµαντικό συστατικό της φεµινιστικής 

παιδαγωγικής, κατά την Schniedewind (1987), µπορεί να είναι η διδασκαλία αυτών των ειδικών 

διαδικασιών. 

Ενώ στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί αρκετά παραδείγµατα υπάρχουν για τη διδασκαλία των 

δεξιοτήτων της φεµινιστικής διαδικασίας και επισηµαίνεται το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές 

δυσκολίες στο εγχείρηµα αυτό. Οι αξίες που εµπεριέχονται στη φεµινιστική παιδαγωγική 

αντανακλώνται και στη διαδικασία. Η Schniedewind (1993), προτείνει να επικεντρωθούµε στη 

διδασκαλία εκείνων των δεξιοτήτων που εµπεριέχουν τις αρχές 1) της επικοινωνίας, 2) της 

ανάπτυξης µιας δηµοκρατικής οµαδικής διαδικασίας, 3) της συνεργασίας, 4) της διασύνδεσης 

της θεωρίας µε την πράξη, και 5) της οργάνωσης και δηµιουργίας δικτύων επικοινωνίας µε 

στόχο την ενίσχυση της αυτογνωσίας και της δυνατότητας της οµάδας να συνεργαστεί και να 

προωθήσει την κοινωνική αλλαγή. 

Η διδασκαλία των δεξιοτήτων αυτών σηµαίνει ότι στην πράξη δηµιουργείται ένα περιβάλλον που 

εµπνέει ασφάλεια, όπου όλα τα µέλη έχουν τον σεβασµό των υπολοίπων και τις ίδιες ευκαιρίες 

για συµµετοχή, όπου η κατάθεση συναισθηµάτων και προσωπικών εµπειριών είναι σηµαντική, 

όπου οι ιεραρχικές δοµές εξουσίας αντικαθίστανται µε την ευθύνη που µοιράζεται, όπου η 

συνεργασία αντικαθιστά τον ανταγωνισµό και όπου η θεωρία ενοποιείται µε την πράξη. 

 

 

5. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

/ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι ένα από τα λιγότερο σηµαντικά ζητήµατα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, παρόλο που θεωρείται αναγκαίο στοιχείο για τον εκδηµοκρατισµό του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και της µεταρρύθµισης που αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης. 
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Η έλλειψη αυτή επηρεάζει, εν µέρει, και το επίπεδο της κατάλληλης τεχνογνωσίας για την 

επίτευξη αυτών των αλλαγών στον τοµέα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα ως προς ορισµένες διαστάσεις. 

 Η µη- σεξιστική εκπαίδευση συνιστά ένα γενικότερο παιδαγωγικό στόχο για την επίτευξη του 

οποίου απαιτούνται αλλαγές σε πολλά επίπεδα, καθώς η πραγµατοποίηση του βασικού της 

στόχου, που είναι η εξασφάλιση σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες ίσων ευκαιριών 

µάθησης, προϋποθέτει µετασχηµατισµό των εκπαιδευτικών δοµών και µια διαρκή διαδικασία 

µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων.  

Κατά συνέπεια, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για κοινωνική αλλαγή είναι εκπαίδευση για τη 

«δηµιουργία κουλτούρας» (Lieberman and Miller, 1994) -στη συγκεκριµένη περίπτωση ‘‘µη -

σεξιστικής κουλτούρας’’ για τον  µετασχηµατισµό της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική 

κατεύθυνση - και όχι απλά απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.  Αυτό, σύµφωνα µε την Cochran 

-Smith (1998), σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να 

διδάξουν σε όλους και όλες  πώς να συνεισφέρουν µε τις γνώσεις τους, αλλά και ηθικά µε την 

πράξη τους σε µια κοινωνία που διαφοροποιείται ραγδαία, πώς να αναγνωρίζουν και να 

αντιµάχονται κάθε µορφή ανισότητας και καταπίεσης –όπως το σεξισµό και το ρατσισµό- και να 

δουλεύουν για µια κοινωνία δηµοκρατική, πολυπολιτισµική, πλουραλιστική, ανοχής και συνοχής. 

Ετσι, οι πιο κατάλληλες πρακτικές εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, είναι αυτές που δίνουν τη 

δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν, να αναστοχαστούν ή να αλλάξουν τις 

αντιλήψεις και τις πρακτικές τους όσον αφορά στις δυνατότητες και τις ευκαιρίες µάθησης των 

παιδιών (Lieberman and Miller, 1994. Little, 1993) -στη συγκεκριµένη περίπτωση των 

αγοριών και των κοριτσιών. Άρα, ο σχεδιασµός του µαθήµατος αποτελεί αναγκαστικά ένα 

συνδυασµό θεωρίας και πράξης που δεν µπορεί παρά να προϋποθέτει την ενεργητική 

συµµετοχή των µελών του και τη χρήση πρακτικών που να προωθούν την ισότητα των φύλων. 

Η διαδικασία συνειδητοποίησης, ερµηνείας και αποδόµησης του σεξιστικού πλέγµατος 

αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών, σε ατοµικό και οµαδικό επίπεδο -που έχει µεγάλη 

βαρύτητα στην αρχή και στη συνέχεια διαπλέκεται µε τη θεωρία - προϋποθέτει κατάλληλη 

διδακτική προσέγγιση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση χρησιµοποιείται, όσο το επιτρέπει το 

ακαδηµαϊκά πλαίσιο, η φεµινιστική παιδαγωγική που βασίζεται, κατά την Weiler (1994), στην 

αποδοχή της δύναµης που έχει η διαδικασία συνειδητοποίησης, στην αποδοχή ότι υπάρχει 

καταπίεση, αλλά και δυνατότητα µείωσης ή εξάλειψής της, καθώς και την επιθυµία για 

κοινωνικό µετασχηµατισµό, οραµατίζεται τη τάξη ως ένα απελευθερωτικό περιβάλλον στο 
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οποίο διδάσκοντες/ουσες και µαθητές/τριες δρουν ως υποκείµενα µε νέους τρόπους 

συνύπαρξης. 

Όσοι/ες διδάσκουµε µαθήµατα που έχουν σχέση µε ανισότητες πρέπει να λάβουµε υπόψη και να 

αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της εξουσίας µας, να επιλέξουµε το κατάλληλο διδακτικό υλικό και 

να δώσουµε βαρύτητα στην αλληλεπίδραση στη τάξη  εγκαθιδρύοντας µια ατµόσφαιρα που 

δηµιουργεί ασφάλεια. Έτσι, για την έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών  

γίνεται  χρήση ως εκπαιδευτικού υλικού -πέρα από τη σχετική βιβλιογραφίας - ασκήσεις 

αυτογνωσίας, αυτοβιογραφικό υλικού, εµπειρίες από το σχολείο, ηµερολόγια κ.ά.  

Χρησιµοποιείται αρκετά το παιχνίδι ρόλων, η έρευνα -δράση, αλλά και  τεχνικές γραπτού λόγου 

-παραδοσιακές και µη -, όπως καταγραφή παρατηρήσεων από µικρής έκτασης επιτόπια έρευνα 

και συνεντεύξεις, χρήση ηµερολογίων, γραµµάτων, καταγραφή άµεσων αντιδράσεων σε υλικά ή 

από τη λειτουργία της τάξης ή πιο επεξεργασµένων σκέψεων και στοχασµών, συζητήσεις σε 

µικρές οµάδες, µελέτη περιπτώσεων, κριτική παρουσίαση άρθρων /βιβλίων / φίλµ / 

παραστάσεων /εκθέσεων. Στόχος είναι  να αυξηθεί αφενός η ενεργητική συµµετοχή των 

ατόµων και να γίνει αντιληπτό ότι οι εµπειρίες τους και η πραγµατικότητά τους λαµβάνεται 

υπόψη και µάλιστα µπορεί να είναι σηµείο εκκίνησης για διερεύνηση ευρύτερων ζητηµάτων και 

τη δηµιουργία ερωτηµάτων, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα  για συνειδητοποίηση, ερµηνεία και 

αποδόµηση του σεξιστικού πλέγµατος αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών, σε ατοµικό και 

οµαδικό επίπεδο, που θα οδηγήσει σταδιακά σε µια ετοιµότητα - και αργότερα ίσως σε µια 

ικανότητα -να διαχειριστούν τα ζητήµατα αυτά στη σχολική πράξη έτσι  ώστε να  είναι δυνατή η 

εφαρµογή των αρχών και των αξιών της  µη σεξιστικής εκπαίδευσης.  H χρήση βιωµατικών 

µεθόδων στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον τοµέα αυτό αυξάνει την πιθανότητα 

να µετασχηµατισθεί αργότερα µέσω κατάλληλων βιωµατικών καταστάσεων και εφαρµογών στην 

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αυτή η ετοιµότητα σε ικανότητα. 

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην έµφυλη διάσταση πρέπει να συµβάλλουν – 

στο επίπεδο της θεωρίας και της πράξης – στην ανάπτυξη µιας µη σεξιστικής κουλτούρας. Αυτό 

µπορεί να γίνει και µε την προσφορά σχετικών ειδικών µαθηµάτων, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να 

διαχέεται και σε όλα τα αντικείµενα, σε όλο το σχεδιασµό και εφαρµογή του προγράµµατος 

σπουδών, καθώς η βάση των γνώσεων για µια µη σεξιστική εκπαίδευση θεµελιώνεται σε 

θεωρίες για την ισότητα και τη διαφορά και εµπεριέχεται στο περιεχόµενο πολλών επιστηµών. 

Η εφαρµογή της µη –σεξιστικής εκπαίδευσης προϋποθέτει στη πράξη την ύπαρξη ενός 

αντίστοιχου κλίµατος το οποίο να στηρίζει την ισότητα των φύλων και µιας οργάνωσης της 

ακαδηµαϊκής ζωής και γνώσης που θα στηρίζεται σε αυτές τις αρχές. ∆ιαφορετικά, η έµφυλη 
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διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θα περιορισθεί στην θεσµοθέτηση ορισµένων 

µαθηµάτων στα προγράµµατα σπουδών που ενδέχεται να «διδάσκονται» χωρίς 

διαφοποποιηµένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή χωρίς άλλες ριζοσπαστικές µεταβολές σε 

κανένα επίπεδο. 

 Η έµφαση στην κοινωνική αλλαγή δεν είναι ένα συµπληρωµατικό στοιχείο στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, αντίθετα, σύµφωνα µε όσα υποστηρίζουν οι Larkin and Sleeter (1995) καθώς 

και ο  Zeichner (1993), η πολυπολιτισµική εκπαίδευση µπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό 

τρόπο οργάνωσης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Είναι σηµαντικό οι εκπαιδευτικοί που 

δουλεύουν για την κοινωνική αλλαγή  να κατανοούν τη δική τους ιστορία ζωής (Grant, 1991) 

και ιδιαίτερα πώς επηρεάστηκε η δόµηση αυτή από τη φυλή, την κοινωνική τάξη, το πολιτισµικό 

πλαίσιο, την εθνότητα, τη γλώσσα, το φύλο στο οποίο ανήκουν σε σχέση µε αυτές των 

κυρίαρχων οµάδων και των δοµών εξουσίας στο σχολείο και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό οι 

φοιτητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται ότι ο καθένας και η καθεµιά µας είµαστε 

κατά µία έννοια πολυπολιτισµικοί, καθώς ανήκουµε ταυτόχρονα σε πολλαπλές κοινωνικές 

οµάδες που έχουν διαφορετική θέση και εξουσία στην κοινωνία.  
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