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Εισαγωγικό σηµείωµα 

Σύµφωνα µε τις ισχύουσες σήµερα επιστηµονικές αντιλήψεις για το περιεχόµενο και τους στόχους των 

αναλυτικών προγραµµάτων στο πλαίσιο ενός σύγχρονου, ανοικτού δηµοκρατικού και συµµετοχικού 

σχολείου- οι οποίοι έχουν ήδη περιληφθεί στα κείµενα της Επιτροπής-οι νέοι και οι νέες, µέσω των 

συγκεκριµένων Α.Π., µαθαίνουν να είναι «κριτικοί αναγνώστες/στριες» της πραγµατικότητας,  

προσκαλούνται να αποβάλουν τον παθητικό τους ρόλο ως καταναλωτές/τριες γνώσης και να 

αποκτήσουν έναν ενεργητικό ρόλο ως δηµιουργοί νοήµατος. Συχνά ένα δηµοκρατικό αναλυτικό 

πρόγραµµα, προκειµένου να επιτύχει αυτού του είδους την ποιοτική εκπαίδευση, χρειάζεται να 

συγκρουσθεί µε κυρίαρχες αντιλήψεις τόσο στο πεδίο της γνώσης όσο και στο πεδίο της κοινωνικής 

ζωής και πραγµατικότητας. Ειδικότερα η επίτευξη µιας ποιοτικής Εκπαίδευσης που εξασφαλίζει στις 

µαθήτριες και στους µαθητές, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία, κουλτούρα, σεξουαλικό 

προσανατολισµό, αρτιµέλεια κ.λπ.  ίσα δικαιώµατα, που εστιάζει στη διαπολιτισµικότητα και στηρίζεται 

στην ισότητα των φύλων και των ευκαιριών, διαµορφώνει ένα θετικό περιβάλλον ενήλικης ζωής όχι 

µόνο για τη σηµερινή νέα γενιά, αλλά και για τις επερχόµενες γενεές. Πιο συγκεκριµένα: 

Ι. Η διαπολιτισµική οπτική θεωρήθηκε ως «η καταλληλότερη απάντηση για να επιτευχθούν οι 

σχολικοί στόχοι του εκδηµοκρατισµού, της ισότητας ευκαιριών και της πολιτισµικής ανάπτυξης». 

Αποτελεί βασική αρχή και στόχο που πρέπει να διέπει όχι µόνο τα Α.Π. αλλά και κάθε σχολική 

δραστηριότητα.  Βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: 

-Πεδίο αναφοράς της αποτελεί η άµεση εµπειρία των µαθητών και των µαθητριών  

-∆ιευρύνει τους υφιστάµενους εκπαιδευτικούς στόχους του σχολείου 

-Προκαλεί την αµοιβαία επίδραση των πολιτισµών των χωρών καταγωγής και υποδοχής 

-∆ηµιουργεί προϋποθέσεις για αποδοχή της νέας πολιτισµικής. πραγµατικότητας και της δυναµικής 

της στις χώρες υπoδoχής 

-Προξενεί επανεξέταση, αναθεώρηση και διεύρυνση των κοινωνικοκεντρικών και εθνοκεντρικών 

κριτηρίων του σχολείου 
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-∆ιευρύνει την οπτική µέσα από την οποία θεωρούνται η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, τα παιδιά και οι 

ενήλικες 

-Αποτελεί µέσο για την αξιολόγηση των ευκαιριών στη ζωή και την επίτευξη της µέγιστης κοινωνικής 

και οικονοµικής ένταξης. 

Στη βάση της διαπολιτισµικής εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να βρίσκεται η παγιοποίηση των 

σχέσεων του σεβασµού και της ισότητας µεταξύ των ατόµων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, οι 

υπάρχουσες ιεραρχίες της δύναµης (σχετικά µε το φύλο, τη γλώσσα, το έθνος, τη δυνατότητα κ.λ.π.) 

χρειάζεται να αµφισβητηθούν και να αλλαχθούν δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία σε δύο βασικές πτυχές της 

διαπολιτισµικότητας: Την πολιτική συνείδηση και την ενεργό ιδιότητα του/της πολίτη/ιδος. Έτσι 

κρίνεται ως εξαιρετικά επίκαιρη και αναγκαία- ιδιαίτερα σε κοινωνίες όπως η κυπριακή- η εφαρµογή 

µιας διαπολιτισµικής παιδαγωγικής που να αντανακλάται και στα Α.Π., καθώς αυτή: 

-δηµιουργεί νέες σχέσεις ισότητας, που καταστρέφουν τις παραδοσιακές σχέσεις εξουσίας 

-αναπτύσσει νέους τρόπους ύπαρξης, νέες προσδοκίες για τη σηµασία της ταυτότητας  του εαυτού 

-προωθεί τη συµµετοχή και µια δηµοκρατική ατµόσφαιρα, όπου όλοι µπορούν να εκφράσουν τις 

απόψεις τους 

-είναι προσιτή σε όλους και ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 

-είναι βασισµένη στην εµπειρία των µαθητών και των µαθητριών 

-είναι σχετική µε τη ζωή των µαθητριών και των µαθητών σε ένα περιφερειακό και διεθνικό επίπεδο 

- είναι εποικοδοµητική - µε τον/την εκπαιδευτικό περισσότερο ως βοηθό, παρά ως εµπειρογνώµονα 

-είναι συµπεριληπτική - παρέχει πρόσβαση σε όλους/ες, όλες/οι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. 

-σέβεται τις ατοµικές διαφορές 

-παρωθεί και παρέχει κίνητρα για όλους/ες 

-είναι πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική 

Σηµειώνεται πως ένα διαπολιτισµικό σχολείο, µε την έννοια της σχολικής µονάδας, που διέπεται από 

διαπολιτισµικές εκπαιδευτικές αρχές, δεν διαφοροποιείται στην ουσία του, αλλά εµπλουτίζεται, γίνεται 
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πιο ευέλικτο και δηµιουργικό προετοιµάζοντας τους µαθητές και τις µαθήτριές του για την πραγµατική 

υπόσταση της ζωής του κόσµου. 

Κατά τον προγραµµατισµό αυτών των δραστηριοτήτων τόσο οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, όσο 

και τα Α.Π. οφείλουν να κάνουν έναν διαχωρισµό µεταξύ της επιφάνειας και των βαθύτερων δοµών 

ενός πολιτισµού διαφοροποιώντας τρία επίπεδα: το "ποια" πράγµατα είναι ορατά στον πολιτισµό, το 

"πως" συµπεριφέρονται τα µέλη του πολιτισµού και το "γιατί" οι αξίες κατευθύνουν τη συµπεριφορά 

τους. Στις συνήθεις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα σχολεία, συνήθως δίνεται έµφαση στο 

"ποια" και το "πως", ενώ το "γιατί" ή περνά σε δεύτερη µοίρα ή αγνοείται. Είναι όµως ιδιαίτερα 

σηµαντικό τα παιδιά να κατανοούν τις αξίες µε συµπερασµατικό τρόπο µιας και "η ποικιλία της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς µέσα σε ένα δεδοµένο πολιτισµό αποτελεί µια λειτουργία αξιών, τις οποίες 

επιδεικνύουν οι άνθρωποι όταν επιλέγουν να ανταποκριθούν, να αγνοήσουν, να επιβραβεύσουν ή να 

επιδοκιµάσουν µια δεδοµένη δράση" (Pronin Fromberg, 2000, σ.250). 

 

ΙΙ. Τα τελευταία χρόνια, και στο πλαίσιο των Γυναικείων Σπουδών, έχει καταδειχθεί πως η 

κατασκευασµένη ήδη από την οικογένεια έµφυλη πολιτιστική διαφορά µεταφέρεται σ’ ένα χώρο 

προνοµιούχο για την ενίσχυση και διεύρυνσή της, µε τρόπους και µεθόδους αντίστοιχες µε αυτές της 

οικογένειας: τον χώρο του σχολείου. Ο θεσµός του σχολείου αποτελεί το σηµαντικότερο κανάλι 

µεταφοράς των απεικονίσεων, των στερεοτύπων και των αξιών (µαζί πάντα µε την οικογένεια, αλλά και 

τα ΜΜΕ). Παράγοντες όπως οι πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση γενικότερα, το περιεχόµενο 

του προγράµµατος σπουδών σε συνδυασµό µε το περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και την 

εικονογράφησή τους, το περίφηµο «κρυφό» αναλυτικό πρόγραµµα, τα παιχνίδια, οι στάσεις, οι 

προσδοκίες οι συµπεριφορές, των εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί 

αρθρώνουν (και στον οποίο λόγο το αρσενικό υποκαθιστά και τα δύο φύλα, κάνοντας το θηλυκό γένος 

αόρατο), οι παρεµβάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου (σύλλογοι γονέων, τοπική 

αυτοδιοίκηση, εκκλησία κ.λπ.), συντελούν αποφασιστικά στη διατήρηση των παραδοσιακών ρόλων και 

συµπεριφορών και στην «εσωτερίκευσή» τους από τους µαθητές και τις µαθήτριες. Όπως επισηµαίνει η 

Lynne Chisholm «το σχολείο εξακολουθεί να παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής 

της ανισότητας ανάµεσα στα φύλα. Και το κάνει αυτό όχι από µόνο του, αλλά σε συνδυασµό µε τους 

ρόλους που διαδραµατίζουν η οικογένεια και όλο το πολιτισµικό και οικονοµικό πλαίσιο της κοινότητας. 

Το σχολείο είναι ο πιο σηµαντικός από τους χώρους που λαµβάνουν αποφάσεις, γιατί επηρεάζει τις 

µελλοντικές ευκαιρίες και προοπτικές και είναι, ταυτόχρονα, πρωταρχικό κοινωνικοποιητικό πλαίσιο 
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µέσα στο οποίο αποκτώνται εµπειρίες που διαµορφώνουν την αυτοαντίληψη». Η ίδια η οργάνωση και η 

δοµή της σχολικής τάξης, η περιρρέουσα ατµόσφαιρά της, τα λεκτικά και µη λεκτικά µηνύµατα που 

παράγονται στο πλαίσιό της, ισχυροποιούν τις υφιστάµενες διακρίσεις και «νοµιµοποιούνται» από ένα 

σύνολο µύθων, µε πιο γνωστόν αυτόν της «φυσικής» αδυναµίας των κοριτσιών στην ενασχόληση µε τα 

µαθηµατικά και τις θετικές επιστήµες ευρύτερα σε σχέση µε τα αγόρια.  

 

Πριν προχωρήσουµε στο πεδίο της Εκπαίδευσης αξίζει πολύ σύντοµα να διερευνήσουµε τα νέα 

δεδοµένα στη σχέση Φύλου και Επιστηµών:  

 

1. Ποια είναι/ήταν µέχρι πρόσφατα η σχέση της κοινωνικής κατηγορίας των γυναικών και των 

επιστηµών του ανθρώπου και του πολιτισµού;  

Σε ποιο βαθµό οι επιστήµες αυτές έλαβαν στην πορεία συγκρότησης και ολοκλήρωσής τους υπόψη τις 

εµπειρίες, τις ανάγκες, τις προσδοκίες των γυναικών; 

 Γιατί οι γυναίκες αναφέρονταν σ’ αυτές ως αποκλίσεις/εξαιρέσεις και πάντα σε σχέση µε τις υπηρεσίες 

που πρόσφεραν στους άνδρες ή τις οικογένειες; 

 Και, εντέλει, πόσο πραγµατικές είναι οι αναπαραστάσεις του γυναικείου κόσµου και των συνθηκών των 

γυναικών στο πλαίσιο αυτών των επιστηµών; Μήπως στην ουσία πρόκειται για αναπαραστάσεις που 

είχαν στο µυαλό και την κοινωνική/έµφυλη συνείδησή τους οι άντρες δηµιουργοί αυτών των επιστηµών; 

Αλλά τότε µήπως οι επιστήµες του ανθρώπου (και ευρύτερα οι κοινωνικές επιστήµες) είναι 

µονοσήµαντες και δεν αντανακλούν την εµπειρία του ανθρώπινου πληθυσµού, αλλά αντανακλούν µόνο 

την εµπειρία των ανδρών (δηλαδή του µισού αυτού του πληθυσµού) που την εκλαµβάνουν ως «φυσικά» 

εκπροσωπούσα το σύνολο; 

 Μια σειρά από αυτού του είδους τα ερωτήµατα, αν και έχουν αρχίσει να διατυπώνονται από πολύ παλιά 

(λ.χ. στην Πόλη των Γυναικών της Κριστίν ντε Πιζάν ήδη από τον 15ο µ.Χ. αιώνα ή στη  ∆ιακήρυξη των 

∆ικαιωµάτων των Γυναικών της Μαίρης Γούλστονκραφτ, αρχές του 19ου αιώνα προβάλλουν 

ολοκληρωµένα και συντεταγµένα από γυναίκες ακαδηµαϊκούς µε συνείδηση του φύλου ήδη από τις αρχές 

της δεκαετίας του 1970, υπό την επίδραση και σε σχέση µε διάφορα κοινωνικά κινήµατα και γεγονότα 

(φεµινισµός/Μάης του 1968). Έως τότε η γυναικεία παρουσία στην ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική 

εξέλιξη ήταν υπόλογη στην ανδροκεντρική δοµή και λογική και το γυναικείο παρελθόν παρέµενε 

συσκοτισµένο. Τα ερωτήµατα προκαλούν – παρά τις αρχικές αντιδράσεις, ειρωνείες και αρνήσεις – ένα 

γόνιµο διάλογο, κυρίως σε πεδία όπως αυτό της Ιστορίας, της Κοινωνιολογίας, της Λογοτεχνίας κλπ. 



8 

 

µεταξύ των µελών της επιστηµονικής κοινότητας και διαµορφώνουν µια νέα αναλυτική κατηγορία, αυτή 

του κοινωνικού Φύλου (gender), που εισάγει για πρώτη φορά στο κλασικό πλέον έργο της Sex, Gender 

and Society η Ann Oacley το 1972. Η υιοθέτηση της νέας αυτής κατηγορίας επέτρεψε νέες σύγχρονες 

προσεγγίσεις και άνοιξε δρόµους σε αδιέξοδα.  

Η παραδοχή πως και οι άνδρες αποτελούν κοινωνικό φύλο, πως δε βρίσκονται πάνω από τα Φύλα, πως 

δεν εκφράζουν µόνον αυτοί το σύνολο της ανθρωπότητας, πρόσφερε τη δυνατότητα επανεξέτασης και 

επανερµηνείας των ανθρωπολογικών, ιστορικών και γενικότερα των κοινωνικών δεδοµένων, από την 

οποία προκύπτουν νέα συµπεράσµατα βασιζόµενα τόσο στις σχέσεις µεταξύ των Φύλων όσο και στο 

εσωτερικό των Φύλων. Σήµερα σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς εγκαταλείπεται η αντίληψη που 

ανάγει στη φυσιολογία ή τη βιολογία τις ανθρώπινες σχέσεις. Το Φύλο (gender), δοµή κατεξοχήν 

κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική, αναγνωρίζεται ως η βάση της κοινωνικής οργάνωσης, η «αρχή του 

σχετίζεσθαι» και, όπως εύστοχα επισηµαίνεται, συνέβαλε στο να διαφανεί ο δυτικοκεντρικός και 

κοινωνικά κατασκευασµένος χαρακτήρας της αντιπαράθεσης φύση/πολιτισµός και να καταστεί 

εποµένως δυνατός ο διαχωρισµός της έννοιας του Φύλου από τη βιολογική του διάσταση. Η έρευνα 

έδειξε ότι «το Φύλο δεν αποτελεί αναλλοίωτη, φυσική οντότητα, αλλά προϊόν κοινωνικοπολιτιστικών 

όρων που αλλάζουν µέσα στο χρόνο. Το περιεχόµενο της έννοιας του Φύλου (gender) αποτελεί 

εποµένως και αυτό κοινωνική κατασκευή µε ιστορική διάσταση και συγκροτείται και αναπαράγεται από 

ένα πλέγµα σχέσεων ανάµεσα στα Φύλα και στο εσωτερικό των Φύλων»  

Αξίζει να επισηµανθεί πως η απουσία των γυναικών από τις επιστήµες του Ανθρώπου και του 

Πολιτισµού δεν οφείλονταν στην έλλειψη πληροφοριών, αλλά στην αντίληψη ότι οι πληροφορίες αυτές 

δεν ενδιέφεραν την επιστήµη. Είναι ενδεικτική η περίπτωση της Οικονοµικής Επιστήµης. Τα οικονοµικά 

θεωρούνταν παραδοσιακά και παραµένουν ένας ανδροκρατούµενος χώρος. Μόνο τρεις γυναίκες 

οικονοµολόγοι αναφέρονται στις λίστες των 200 γνωστότερων οικονοµολόγων πριν και µετά τον 

Keynes (οι Rosa Luxemburg, Irma Adelman και Joan Robinson), ενώ ούτε µια γυναίκα δεν έχει 

βραβευτεί µε το Nobel οικονοµίας µέχρι στιγµής, παρόλο που γενικά, 4% των βραβευµένων µε Nobel 

από την αρχή του θεσµού είναι γυναίκες. Γενικά οι γυναίκες φαίνεται να επιλέγουν σπανιότερα από ότι 

οι άντρες τα οικονοµικά ως αντικείµενο σπουδών, περαιτέρω εξειδίκευσης ή και ακαδηµαϊκής καριέρας 

(Kahn, 1995). Μια πιθανή εξήγηση αφορά την πλευρά της ζήτησης για γυναίκες εξειδικευµένες στα 

οικονοµικά αφού κατά κανόνα η ζήτηση ευνοεί τους άνδρες κατά την επιλογή και εξέλιξη των 

οικονοµολόγων. Εναλλακτικά, από την πλευρά της προσφοράς, η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά 

των γυναικών για τα οικονοµικά ως αντικείµενο, ο τεχνικός και µαθηµατικός προσανατολισµός της 

συγκεκριµένης επιστήµης, καθώς και η έλλειψη ινδαλµάτων και µεντόρων γυναικείου φύλου µέσα στο 



9 

 

χώρο των πανεπιστηµίων, µπορεί να εξηγούν τη µειωµένη ελκυστικότητα του συγκεκριµένου 

αντικειµένου για τις γυναίκες. 

 Η απώλεια των πηγών πληροφόρησης σχετικά µε τις συνθήκες ύπαρξης των γυναικών, τη συναίνεση 

και την υποταγή τους στα πατριαρχικά κοινωνικά προστάγµατα, τις αντιστάσεις και εξεγέρσεις τους, 

οδήγησε (ή ανάγκασε καλύτερα) πολλές ερευνήτριες να εξαντλήσουν την εφευρετικότητά τους, 

προκειµένου να πετύχουν τον καθορισµό και την οριοθέτηση της γυναικείας παρουσίας στην ιστορική – 

κοινωνική – πολιτιστική διαδικασία. Πρέπει να οµολογήσουµε πως στον προβληµατισµό αυτόν εξέχουσα 

θέση κατέχει η συζήτηση για το διαχρονικό ρόλο  των διαφόρων θρησκευτικών συστηµάτων ευρύτερα 

και των χριστιανικών ρευµάτων και παραδόσεων ειδικότερα στην κοινωνική υποβάθµιση των γυναικών 

και στα δεινά που αυτή επιφύλαξε στις γυναίκες κατά τη διάρκεια της ιστορικής/πολιτισµικής εξέλιξης. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η αναφορά στα χριστιανικά ρεύµατα, καθώς η πλειοψηφία των ερευνητριών 

συµφωνεί πως η εµφάνιση του χριστιανισµού υπήρξε  κατά κάποιο τρόπο µια επαναστατική στιγµή της 

ιστορίας των γυναικών. Για πρώτη φορά βγαίνουν από τα σπίτια τους, για να ακολουθήσουν τον Ιησού-

από κοινού µε τους άνδρες- διδάσκουν το λόγο Του και υποµένουν µε θάρρος και αξιοπρέπεια τους 

διωγµούς. Ωστόσο, ισχυρίζονται οι ερευνήτριες, όταν η χριστιανική θρησκεία επικρατεί τις ωθεί στο 

περιθώριο και αναθέτει την εκκλησιαστική εξουσία στους άνδρες. Συνέχεια των ανωτέρω 

επισηµάνσεων υπήρξε µια ενδιαφέρουσα διεθνής βιβλιογραφία, η οποία εγκαλεί τη χριστιανική Εκκλησία 

ως συµπράτουσσα στις έµφυλες διακρίσεις. Πολλές µάλιστα από τις ισχυρές αυτές πατριαρχικές 

στερεοτυπικές αντιλήψεις παραµένουν ως τις µέρες µας και σε σηµαντικό βαθµό αντανακλώνται στα 

Βιβλία Θρησκευτικών (Κανταρτζή, 2003: 147-173), όπου: Οι άνδρες κυριαρχούν, το γυναικείο φύλο 

παρουσιάζεται πολύ πιο περιορισµένα και µε ιδιαίτερα στερεότυπο τρόπο. Ο Θεός αναφέρεται ως 

Πατέρας, ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι µαθητές, οι Προφήτες, το ιερατείο είναι όλοι άνδρες. Η 

συγγραφέας αναρωτιέται αν αυτό σχετίζεται µε την ιστορική εποχή στην οποία αναφέρονται τα 

Θρησκευτικά (Καινή ∆ιαθήκη) ή αν είναι χαρακτηριστικό της ίδιας της θεολογικής σκέψης12. 

Επισηµαίνει τον περισσότερο ισότιµο τρόπο µε τον οποίο ο Χριστός αντιµετώπισε τις γυναίκες, για το 

ρόλο τους στις πρωτοχριστιανικές κοινωνίες κ.λπ. Αργότερα ωστόσο, ιδιαίτερα µε την καθιέρωση του 

χριστιανισµού ως επίσηµης θρησκείας, οι γυναίκες εξοβελίστηκαν από την ιεραρχία (Μεγάλη 

Παράδοση), µένοντας όµως αυτές που συµµετείχαν κυρίως στο σώµα/ποίµνιο της Εκκλησίας (Μικρή 

Παράδοση), καταλαµβάνοντας την ανδροκεντρικά σχεδιασµένη έµφυλη θέση τους ως «προαισθητικών» 

από τη «φύση» τους, ως διαµεσολαβητριών µεταξύ ιερού και κοσµικού, µεταξύ φύσης και πολιτισµού. 

Η εισαγωγή του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας, ωστόσο, διεύρυνε τους ερευνητικούς ορίζοντες και 

επέτρεψε να διαγνωσθούν οι έµφυλες προκαταλήψεις και αποκλεισµοί όχι µόνο στις κοινωνικές 
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ανθρωπιστικές επιστήµες όπου ήταν και ευκολότερο να εντοπισθούν, αλλά και στις «αντικειµενικές», 

«ουδέτερες» ως προς το Φύλο θετικές επιστήµες. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά  στις θετικές επιστήµες θα µπορούσαµε να πούµε: 

α)  Μαθηµατικά 

Οι ερευνητικές προσπάθειες σχετικά µε την έµφυλη διάσταση των µαθηµατικών θα µπορούσαν να 

κατηγοριοποιηθούν σε τρεις άξονες:  

-πρώτον, σε εµπειρικές έρευνες που εστιάζουν στη συλλογή, στατιστική ανάλυση και ερµηνεία 

δεδοµένων σε θέµατα σπουδών, εργασίας και καριέρας στο πεδίο των µαθηµατικών ή σε συναφή πεδία, 

όπως η πληροφορική και οι φυσικές επιστήµες•  

-δεύτερον, σε ιστοριογραφίες της επιστήµης των Μαθηµατικών και ιδιαίτερα σε βιογραφίες γυναικών 

που ασχολήθηκαν µε τα µαθηµατικά•  

- τρίτον, σε µελέτες οι οποίες αξιοποιώντας µεθοδολογικά εργαλεία από το χώρο της κοινωνικής, 

εκπαιδευτικής και µαθησιακής ψυχολογίας διερευνούν την έµφυλη σχέση µαθηµατικών και µάθησης. 

 Οι τρεις αυτοί άξονες διαµορφώνουν αναµφισβήτητα κυρίαρχα ρεύµατα στη συγκρότηση του 

ερευνητικού πεδίου «φύλο και µαθηµατικά». Υποστηρίζουν τη θέση ότι η έµφυλη διάσταση της 

µαθηµατικής γνώσης δεν είναι ζήτηµα γενετικής καταγωγής, όπως υποστηρίχθηκε από τους Stanley 

και Benhow (1980). Αλλά αντίθετα, ακολουθώντας τη ρήση της Simone de Bauvoir “γυναίκα δεν 

γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι”, προσπαθούν να τεκµηριώσουν την άποψη ότι η επίδοση των κοριτσιών 

σχετίζεται άµεσα µε το παιδαγωγικό πλαίσιο όπου εκπαιδευτικοί, µαθητές και γονείς 

δραστηριοποιούνται σε µαθηµατικές δραστηριότητες, εντός και εκτός σχολείου, κατασκευάζοντας 

µαθηµατική γνώση. 

β)Φυσική 

Ιστορικά, η πρώτη συσχέτιση των όρων φύλο [gender] και επιστήµη γίνεται το 1978 από την 

Αµερικανίδα φεµινίστρια Evelyn Fox Keller. Η συσχέτιση αυτή διεύρυνε το φάσµα της κοινωνιολογικής 

κριτικής των επιστηµών, θέτοντας ένα βασικό ερώτηµα: κατά πόσο το φύλο επηρεάζει το τεχνικό 

περιεχόµενο της επιστηµονικής γνώσης; Η Keller είναι και η πρώτη που προσπαθεί να απαντήσει το 

ερώτηµα αυτό για την περίπτωση της φυσικής. Στο κλασσικό πια βιβλίο της Reflections on Gender and 

Science δίνει έµφαση στην επιστηµονική γλώσσα και επιχειρεί να µελετήσει την υποτιθέµενη 
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ουδετερότητά της (1985). Το 1986 η Sandra Harding υποστηρίζει πως «µια κριτική και αναστοχαστική 

κοινωνική επιστήµη θα έπρεπε να αποτελεί το µοντέλο για όλες τις επιστήµες, και αν υπάρχουν ειδικές 

απαιτήσεις για επαρκείς εξηγήσεις στη φυσική τότε αυτές είναι απλώς ειδικές» (1986, 41). Μια πιο 

πρόσφατη µελέτη, αυτή της Elizabeth Potter, επιχειρεί την άµεση συσχέτιση φύλου και φυσικής. Στο 

βιβλίο της Gender and Boyle’s Law of Gases (2001) η Potter εξετάζει το νόµο των αερίων του Robert 

Boyle (1662) στο ιστορικό του πλαίσιο. Τέλος η Margaret Wertheim (1995) υποστηρίζει ότι οι 

ιδεολογίες του φύλου έχουν επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι σύγχρονοι φυσικοί υψηλών ενεργειών 

αντιλαµβάνονται την επιστήµη τους. Συνδέοντας τη φυσική τους µε µια θρησκευτικού τύπου πρακτική 

αναδεικνύουν τους εαυτούς τους σε ένα είδος ιερατικής κάστας από την οποία οι γυναίκες αποκλείονται 

εξαιτίας των παραδοσιακών δυτικών απόψεων για τη συµµετοχή των γυναικών στο θρησκευτικό χώρο. 

Παρά ωστόσο τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις ο κύριος ισχυρισµός ότι είναι δυνατό να αναγνωρίσει 

κανείς έµφυλες προϋποθέσεις στο τεχνικό περιεχόµενο των φυσικών επιστηµών παραµένει 

αναπάντητος (Rolin 2000, Schiebinger 1999).  

γ)Βιολογία 

Κάτω από την επιρροή της βιολογίας και της κοινωνιοβιολογίας επικράτησε και συντηρήθηκε - κυρίως 

στις δυτικές κοινωνίες - η αντίληψη σύµφωνα µε την οποία οι βιολογικές διαφορές αποτελούν τη βάση 

των κοινωνικών διακρίσεων. Συνέπεια της γενικής αυτής πεποίθησης είναι ότι η διάκριση στην 

ανατοµία και στις φυσικές λειτουργίες των ανθρώπων, δηλαδή ο σεξουαλικός διµορφισµός, δεν 

αποτελεί µόνο µια βιολογική κατηγορία, αλλά επεκτείνεται στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, την 

οργανώνει και στη βάση της παγιώνονται ολόκληρα συστήµατα συµπεριφοράς και πολιτισµού.  

Η παραπάνω άποψη επηρέασε κατά τέτοιο τρόπο τις επιστήµες, ώστε το φύλο να θεωρείται, ως 

βιολογικά δεδοµένο, καθοριστικό για κάθε είδος κοινωνικής ζωής και να χρησιµοποιείται ως βασική 

έννοια µε αναλυτικό περιεχόµενο στις θεωρίες που αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση Ωστόσο 

σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι δεν είναι δυνατή και αξιόπιστη η πρόβλεψη νοητικών διαφορών µε βάση 

το φύλο και ότι διαφορετικό φύλο δεν συνεπάγεται και διαφορετικές επιδόσεις. ∆εν είναι λοιπόν δυνατό 

να εξηγηθούν οι διαφορετικές συµπεριφορές ανδρών και γυναικών µε αναφορά στις βιολογικές 

διαφορές.  

Αντίθετα έχουν διαµορφωθεί  δύο απόψεις: η µία θεωρεί  η βιολογία επιδρά έµµεσα στην κοινωνική 

πραγµατικότητα, η οποία επηρεάζει µε τη σειρά της τη βίωση της βιολογικής διαφοράς ως αυτονόητης. 

Αυτό σηµαίνει ότι η διάκριση των δύο φύλων είναι αποτέλεσµα κοινωνικής επεξεργασίας και ότι 

πολιτισµός και φύση σχετίζονται διαλεκτικά. Η βιολογία και ο πολιτισµός, για τη δεύτερη άποψη, 



12 

 

αποτελούν µια ενότητα της ανθρώπινης ζωής, ωστόσο δεν τίθεται το ζήτηµα της βιολογικής βάσης του 

πολιτισµού, αλλά της πολιτισµικής βάσης της βιολογίας.  

Έτσι ή αλλιώς πάντως, οι απόψεις, που δεν είναι ασφαλώς οι µοναδικές, πως οι άνδρες υπερτερούν «εκ 

φύσεως» στα µαθηµατικά, την επιστήµη και τεχνολογία και πως, αντίθετα, «εκ φύσεως» πάλι οι 

γυναίκες υπερτερούν στη γλώσσα, τη φιλολογία ή στις τέχνες, είναι από εκείνες τις πεποιθήσεις και τις 

πολιτισµικές επιρροές που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Η ισχύς τους δε  είναι ακόµα πιο ισχυρή, 

καθώς οι ενήλικες- µεταξύ των οποίων και πολλοί εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες- δεν 

συνειδητοποιούν καν πως τις έχουν και πως είναι φορείς αναπαραγωγής τους:  εκούσια ή ακούσια 

µηνύµατα µπορεί να δηµιουργήσουν την ιδέα µεταξύ των κοριτσιών και των αγοριών ότι υπάρχουν πεδία 

από τα οποία το ένα από τα δύο φύλα αποκλείεται ή δεν µπορεί να επιτύχει, ακριβώς εξαιτίας του 

φύλου στο οποίο ανήκει. Το βέβαιο είναι πως όλες οι σχετικές έρευνες συµφωνούν πως  στην σύγχρονη 

πραγµατικότητα για τα αγόρια η επιτυχία έρχεται πιο εύκολα από ότι για τα κορίτσια, που η 

αυτοπεποίθησή τους τραυµατίζεται από-συχνά ακούσιες- σεξιστικές αντιλήψεις και συµπεριφορές, που 

τα ωθούν να πιστέψουν πως έχουν λιγότερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα σε σχέση 

µε τα αγόρια ή πως τα δικά τους επιτεύγµατα υπήρξαν µάλλον τυχαία.  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται προφανές  γιατί το αίτηµα µιας αντι-σεξιστικής αγωγής των παιδιών, 

µιας σύγχρονης φεµινιστικής παιδαγωγικής έχει ήδη τεθεί από την φεµινιστική σκέψη και επιστήµη. ∆εν 

πρόκειται, ασφαλώς, για µιαν απλή υπόθεση αυτόµατης αλλαγής νοοτροπιών και βαθιά ριζωµένων 

αντιλήψεων. Πρόκειται, αντίθετα, για µια πορεία αυτογνωσίας και αλλαγής, που επιβάλλει διεργασίες, 

ατοµικές και συλλογικές, και απαιτεί σύνθετες στρατηγικές και ποικίλες προσεγγίσεις. Στο δρόµο της 

συναντά και τη διαπολιτισµική αγωγή και κατά κανόνα συµπορεύονται. Προϋποθέτει νέες γνώσεις και 

υψηλό βαθµό έµφυλης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισµό στάσεων και 

πρακτικών Αγωγής εκ µέρους τους. Προϋποθέτει ακόµα βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

(όπως στην περίπτωσή µας συγγραφή νέων αντι-σεξιστικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και σχολικών 

εγχειριδίων), σχεδιασµό και υλοποίηση προγραµµάτων κατεύθυνσης των παιδιών σε δραστηριότητες 

που παραδοσιακά ανήκουν στο αντίθετο φύλο αλλά και προγραµµάτων ευαισθητοποίησης 

εκπαιδευτικών. Ακόµα προϋποθέτει την εισαγωγή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος σπουδών του 

Φύλου (gender studies) στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε όλες τις σχολές και τα τµήµατά της. 

Προϋποθέτει την ενίσχυση του θεσµού των σχολών γονέων και της οικογενειακής συµβουλευτικής και 

ενδυνάµωσης γενικότερα. Προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός νέου Λόγου για τα φύλα κυρίως ενός 

δηµόσιου εκπαιδευτικού Λόγου. Προϋποθέτει, τέλος, και συνεπάγεται τη σύνδεση της οικογένειας και 
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του σχολείου µε τη δηµοκρατία, διαµορφώνοντας από την πιο µικρή ηλικία του/της συνειδητό/ή 

πολίτη/ιδα του αύριο.  

Η εµµονή στο δικαίωµα στην εκπαίδευση που λαµβάνει υπόψη της, εκτός των άλλων, την ισότητα των 

φύλων και των ευκαιριών, µπορεί να συµβάλλει στην άρση των διακρίσεων που συνδέονται µε τα φύλα 

και στην αντιµετώπιση "βαθιά ριζωµένων» ανισοτήτων. Οι ανισότητες αυτές καταδικάζουν εκατοµµύρια 

παιδιά, κυρίως κορίτσια, σε µια ζωή σε µια ζωή χαµένων ευκαιριών. Μια εκπαίδευση της έµφυλης 

ισότητας συνεπάγεται όχι µόνον υψηλή αξιολόγηση των κοριτσιών, αλλά και βελτίωση των αγοριών  

καθώς θα συνειδητοποιήσουν τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από την αναγνώριση και 

αποδοχή των δυνατοτήτων και της προσφοράς  των κοριτσιών και των γυναικών. Το γεγονός 

συµβάλλει, επίσης, στο να βοηθηθούν τα αγόρια να ξεφύγουν από την πίεση που αισθάνονται για 

συµµόρφωσή τους µε τους παραδοσιακούς ρόλους, συµπεριφορές και νοοτροπίες. Τελικά, είναι βέβαιο 

πως, σε σηµαντικό βαθµό, η εκπαίδευση που λαµβάνει υπόψη της τις έµφυλες ιεραρχίες και διαφορές, 

που επιδιώκει την ισόρροπη παρουσία ανδρών και γυναικών σε κάθε τοµέα της δηµόσιας και ιδιωτικής 

σφαίρας της ζωής, αποτελεί ισχυρό όπλο εξάλειψης της κατά φύλα διαίρεσης της κοινωνίας και του 

πλέγµατος των µύθων και των ιδεολογηµάτων που τη συνοδεύουν, µε τις γνωστές διαχρονικές 

καταστρεπτικές συνέπειες σε κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό επίπεδο.  

Στο πλαίσιό της ο/η νέου τύπου εκπαιδευτικός απαιτείται να διαθέτει το σύνολο των συµπεριφορών και 

των γνώσεων που του/ης επιτρέπει να αναγνωρίζει την ανισότητα στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες, να 

προχωρά σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις που να εξασφαλίζουν  την ίση µεταχείριση των µαθητριών και 

των µαθητών που θα οδηγεί σε ίσα εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα, όµως θα διεκδικεί την 

ισότητα µεταξύ των φύλων στην επαγγελµατική του/της πυραµίδα, στα διοικητικά και εκπαιδευτικά 

κέντρα λήψης αποφάσεων και στους συνδικαλιστικούς του/ης φορείς.  

Α. Γενικές Επισηµάνσεις 

Στο πλαίσιο του προβληµατισµού που αναπτύχθηκε παραπάνω και των αναγνωρισµένων αναγκών 

επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων που αποτελούν ευρεία και άκρως 

ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική προσπάθεια  µακράς πνοής. Από την άποψη αυτή εκφράζουµε τα θερµά µας 

συγχαρητήρια σε εκείνες και εκείνους που συνετέλεσαν στην επιτυχία του εγχειρήµατος, δηλώνοντας 

εξαρχής πως δεν βρεθήκαµε κατά την αξιολογητική διαδικασία ενώπιον ακραίων σεξιστικών ή/και 

εθνικιστικών διατυπώσεων και  διαγνώσαµε προσπάθειες, για να συµπεριληφθεί η διάσταση του φύλου 

στα κείµενα. Αντίθετα οφείλουµε όµως να πούµε πως πέρα από γενικές αναφορές δεν υπήρξε 
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συγκροτηµένη διαπολιτισµική προσπάθεια, γεγονός που εξηγείται εν µέρει από τις ισχύουσες πολιτικές 

συνθήκες της Κύπρου. Στα ΑΠ είναι εµφανής έντονος ελληνοκεντρισµός.  

Γενικότερα, η εικόνα που έχουµε από τα επιµέρους αναλυτικά προγράµµατα των διαφόρων γνωστικών 

αντικειµένων είναι ότι οι πολυπολιτισµικές όψεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς δεν βρίσκονται στο 

επίκεντρο. Αυτό, κατά τη γνώµη µας, είναι αναγκαίο εξαιτίας των ευρύτερων αλλαγών  που συνέβησαν 

στον κόσµο. Πολλές από αυτές τις αλλαγές συνδέονται µε το ευρύτερο φαινόµενο του πλουραλισµού 

των µορφών διαβίωσης και της διεθνοποίησης των συνθηκών ζωής των ανθρώπων (Κογκίδου, 2004).  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όπως αναφέρει ο Γκόβαρης (2001), το εκπαιδευτικό σύστηµα, ως 

κατεξοχήν θεσµός στήριξης των υποκειµένων στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισµικής τους 

ένταξης, καλείται να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και 

αναγνώρισης του πλουραλισµού και της ετερότητας ως βασικών γνωρισµάτων του κοινωνικού 

γίγνεσθαι. 

Πάντως, χρησιµοποιούµε µια ευρύτερη οπτική της διαφορετικότητας που  δεν συνδέεται   µόνον τα 

παιδιά των µεταναστών και των παιδιών µε ιδιαίτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά  αλλά, µε το 

ευρύτερο, φαινόµενο του πλουραλισµού των µορφών διαβίωσης και της διεθνοποίησης των συνθηκών 

ζωής των ανθρώπων (Κογκίδου, 2004). 

Σε κάθε περίπτωση θέλουµε  να θεωρηθεί η δική µας παρέµβαση περισσότερο ως  εµπλουτισµός των 

προγραµµάτων από τη σκοπιά του φύλου και του πολιτισµού τόσο µέσω συγκεκριµένων διαφωνιών που 

συνοδεύονται από αντίστοιχες –διορθωτικές (αλλά και συµπληρωµατικές) κατά τη γνώµη µας- 

προτάσεις όσο και από την επισήµανση παραλείψεων αναφοράς και συµπερίληψης τοµέων και θεµατικών 

που συνδέονται µε τα φύλα. Έτσι η παρακάτω αξιολόγηση περιλαµβάνει σειρά γενικών επισηµάνσεων 

που αφορούν στα περισσότερα ή/και στο σύνολο των κειµένων και επί µέρους παρατηρήσεις που 

αφορούν στα επί µέρους θεµατικά πεδία (λ.χ. Λογοτεχνία, Βιολογία, Μαθηµατικά κ.λπ.). Η παρεµβάσεις 

µας όσον αφορά στη διαπολιτισµική διάσταση των κειµένων δεν είναι τόσο έντονη όσο στην έµφυλη, 

ακριβώς γιατί αντιλαµβανόµαστε τις ειδικές συνθήκες και τις ευαισθησίες των Κυπρίων εκπαιδευτικών, 

εκφράζουµε όµως την ευχή να γίνει αντιληπτό το πνεύµα των συγκεκριµένων παρεµβάσεων και οι 

ίδιες/οι οι συντάκτριες και οι συντάκτες των κειµένων να προχωρήσουν σχετικά σε παραπέρα 

βελτιώσεις. 
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Οι σηµαντικότερες, κατά την άποψή µας, γενικές παρατηρήσεις είναι: 

1. Θα πρέπει να γίνουν ορατές και οι άλλες κουλτούρες που ζουν στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία 

και οι κόσµοι τους, ιδιαίτερα στη Λογοτεχνία,  τις τέχνες κ.λπ. 

2. Αποτελεί σηµαντικότατο έλλειµµα η απουσία, στη παρούσα φάση, της πρότασης του 

Αναλυτικού Προγράµµατος της Ιστορίας. Ειδικά όσον αφορά  το Φύλο αδικεί το σύνολο του 

αξιολογητικού εγχειρήµατος. 

3. Η προσπάθεια ένταξης της έµφυλης οπτικής συνήθως περιορίζεται σε ένα και µόνο τµήµα 

του κάθε φορά προγράµµατος. Συνήθως πρόκειται για σύντοµη αναφορά που µερικές φορές 

µας έδινε την εντύπωση πως οι συντάκτες/τριες διεκπεραίωναν ένα καθήκον βιαστικά µόνο 

και µόνο γιατί έτσι έπρεπε να κάνουν. 

4. ∆εν συµφωνούµε µε ευκαιριακές αναφορές στο φύλο και στην κουλτούρα σε ορισµένα µόνον 

κεφάλαια κάποιων Αναλυτικών Προγραµµάτων που «θεωρούνται καταλληλότερα» για κάτι 

τέτοιο. Κατά την άποψή µας επιβάλλεται η οριζόντια διάχυση της έµφυλης  και 

διαπολιτισµικής οπτικής (mainstreaming) σε όλα τα Αναλυτικά Προγράµµατα. 

5. Προτείνουµε να υπάρχει σε ένα εισαγωγικό σηµείωµα η ιστορία κάθε επιστήµης στο 

πλαίσιο της οποίας µπορούν συχνά να γίνουν ορατές οι γυναίκες. Αυτό µπορεί να ξεκινήσει  

από τις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. 

6. Σε οµαδικές δραστηριότητες προτείνεται να επισηµαίνεται η διαµόρφωση οµάδων 

µαθητών/τριών ανεξάρτητα από το φύλο, θρήσκευµα, καταγωγή, αφού µε αυτού του είδους 

την επισήµανση εγχαράσσονται στάσεις και αξίες, που στοχεύουν στην εξάλειψη ή άµβλυνση 

πιθανών στερεότυπων αντιλήψεων και συµπεριφορών.  

7. Τέλος θέτουµε στη διάθεσή σας προς αξιοποίηση  και δείγµα έµφυλης βιβλιογραφίας για 

κάθε γνωστικό αντικείµενο. 

8. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη χρήση µη σεξιστικής γλώσσας γιατί η γλώσσα 

δεν είναι µόνον µέσον επικοινωνίας αλλά και φορέας ιδεολογίας καθώς µέσα από τη γλώσσα 

αποτυπώνεται η ανισότητα της κοινωνικής σχέσης των φύλων. Στο Θ. Παυλίδου (2002) 

(επιµ.) Γλώσσα-Γένος-Φύλο, σ. 50, Θεσσαλονίκη, εκδ. Παρατηρητής, αναφέρεται 

χαραρακτηριστικά: «Πίσω από τη γενετική χρήση του αρσενικού δεν υπάρχουν άνδρες και 

γυναίκες, αλλά συχνά µόνον άνδρες και ο γλωσσικός εξοβελισµός των γυναικών οδηγεί στον 
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συµβολικό αποκλεισµό τους από όλα τα πεδία και τις δραστηριότητες της κοινωνίας που 

χαίρουν κάποιας αναγνώρισης ή αξίας».  

9.  Κατά τη διερεύνηση της χρήσης σεξιστικής γλώσσας επικεντρωθήκαµε στα παρακάτω: 

• 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;). 

 

Η γενική παρατήρηση είναι ότι σε όλα τα Αναλυτικά Προγράµµατα όλων των γνωστικών 

αντικειµένων υπάρχει γενικευµένη χρήση του κυρίαρχου αρσενικού λόγου που καθιστά αόρατο το 

θηλυκό –γεγονός που ακυρώνει αρκετούς από τους στόχους των επιµέρους προγραµµάτων. Έτσι, η 

εµµονή µας σε µια µη σεξιστική χρήση του λόγου κρίνεται απαραίτητη προκειµένου οι 

εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, να εσωτερικεύσουν την κοινωνική/πολιτική σηµασία του να 

είναι ορατό το θηλυκό γένος και να µη θεωρούν ως αυτονόητο πως το αρσενικό  νοµιµοποιείται να 

εκφράζει και τα δύο γένη. Το να είναι ορατά και τα δύο γένη στο λόγο δεν αποτελεί «φεµινιστική 

εµµονή», αλλά πολιτικό και δηµοκρατικό αίτηµα υψίστης σηµασίας, βασικότατη προϋπόθεση 

επίτευξης της έµφυλης ισότητας. Η σύγχρονη κοινωνική/πολιτισµική πραγµατικότητα επιτάσσει 

έµφυλες  αλλαγές και στη γλώσσα καθιστώντας ορατά και τα δύο φύλα και οι εκπαιδευτικοί -

άνδρες και γυναίκες - είναι οι αρµοδιότεροι/ες  να υλοποιήσουν και να στηρίξουν το εγχείρηµα για 

όσο χρόνο απαιτηθεί.  

Το ζήτηµα του σεξισµού στη γλώσσα πρέπει να προσεχθεί στη συνέχεια ιδιαίτερα στα σχολικά 

εγχειρίδια, αλλά και σε όλο το δηµόσιο λόγο της εκπαίδευσης που αφορά: από τους στόχους του 

αναλυτικού προγράµµατος µέχρι τις ανακοινώσεις -προσκλήσεις που απευθύνονται στους γονείς 

και στα µέλη του προσωπικού,  τους κανονισµούς του σχολείου, την επίσηµη αλληλογραφία, τις 

αθλητικές και εορταστικές δραστηριότητες, τους επίσηµους τίτλους, τα βαθµολόγια, τις υπεύθυνες 

δηλώσεις κ.ά. 
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Εκτενέστερη αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για χρήση µη σεξιστικής γλώσσας 

Η γλώσσα είναι ένα πολυδιάστατο φαινόµενο – προσωπικό και κοινωνικό ταυτόχρονα. Σε προσωπικό 

επίπεδο έχει άµεση σχέση µε τη σκέψη µας και σε κοινωνικό επίπεδο µε τις κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες που καθορίζουν τη ζωή µας. Κατά συνέπεια, δεν είναι µόνον µέσο επικοινωνίας, 

αλλά και φορέας ιδεολογίας.  Η γλώσσα, βαθιά ριζωµένη σε πολιτισµικές αξίες και παραδόσεις, 

αντανακλά συχνά την ανισότητα των φύλων που υπάρχει στην κοινωνία και αλλάζει καθώς 

µεταβάλλονται αυτές οι αξίες και οι παραδόσεις. 

Η χρήση της ελληνικής γλώσσας έχει πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν διακρίσεις εις βάρος των 

γυναικών. Υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις που υποδηλώνουν τον αποκλεισµό και άλλες τη 

συνύπαρξη και την ισότητα µε την ταυτότητα του «άλλου/ης». Μεγάλο τµήµα της γλώσσας -στο 

δηµόσιο και ιδιωτικό χώρο- είναι σεξιστική. ∆ηλ. είναι γλώσσα που δίνει το προβάδισµα στο 

αρσενικό έναντι του θηλυκού, που εµπεριέχει λέξεις και εκφράσεις που προσβάλλουν, 

υποβαθµίζουν, απαξιώνουν και αποκλείουν τις γυναίκες και γενικά εµπεριέχει το µήνυµα της 

ανισότητας των φύλων µε πολλούς τρόπους. Στο επίπεδο της γλωσσικής δοµής µπορούµε να το 

παρατηρήσουµε στη γραµµατική, στη σύνταξη και στη σηµασιολογία. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε 

τον τρόπο µε τον οποίο η χρήση της γλώσσας αντανακλά και νοµιµοποιεί τις άνισες σχέσεις εξουσίας 

ανάµεσα στα φύλα. Μπορούµε, επίσης, να δούµε τις διαφορές των δύο φύλων στη χρήση της 

γλώσσας. Οι άνδρες και οι γυναίκες αποκτούν διαφορετικές εµπειρίες από την επικοινωνία. Για να 

κατανοήσουµε τις διαφορές φύλου στην επικοινωνία πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η επικοινωνία 

είναι το µέσο µε το οποίο γνωρίζουµε τον κόσµο, είναι η διαδικασία µε την οποία µαθαίνουµε να 

είµαστε άνδρες ή γυναίκες και το αποτέλεσµα των προσπαθειών µας να υιοθετήσουµε κατάλληλους 

για το φύλο µας τρόπους συµπεριφοράς. Τα αγόρια και τα κορίτσια διδάσκονται διαφορετικές µορφές 

επικοινωνίας. Π.χ. τα κορίτσια αποκτούν εµπειρίες γλωσσικής διάκρισης µε δύο τρόπους: µε τον 

τρόπο που διδάσκονται να χρησιµοποιούν τη γλώσσα και τον τρόπο µε τον οποίο η γλώσσα τα 

µεταχειρίζεται (ο ρόλος των γυναικών στη κοινωνική ιεραρχία αντανακλάται µε την χρήση 

περισσότερων εκφράσεων δισταγµού, ευγένειας και ερωτηµατικών προτάσεων  για να κάνουν 

δηλώσεις ή προτάσεις, ένα στυλ λόγου που είναι περισσότερο φορτισµένο συναισθηµατικά, από το 

γεγονός ότι διακόπτονται συχνά ή τα σχόλιά τους αγνοούνται, από τη σχέση εξάρτησής τους από τον 

άνδρα, από την τάση να θεωρείται το αρσενικό η νόρµα κ.ά.). Επίσης, οι πρακτικές επικοινωνίας όχι 

µόνο αντανακλούν τις αντιλήψεις για τα φύλα αλλά συµβάλλουν και στην κοινωνικοπολιτισµική 

κατασκευή των φύλων.  
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Αυτή η χρήση της γλώσσας ενισχύει τη σεξιστική συµπεριφορά και οργάνωση, προωθεί και 

διαιωνίζει τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων και τις άνισες σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα 

φύλα. Είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε  τη χρήση σεξιστικής ή µη γλώσσας στο δηµόσιο και 

στον ιδιωτικό λόγο καθώς και τις επιπτώσεις της, καθώς η γλώσσα, εκτός των άλλων λειτουργιών 

της, αποτελεί και συγκροτησιακό παράγοντα της κοινωνικής πραγµατικότητας, στο βαθµό που 

γλώσσα και σκέψη βρίσκονται σε στενή σχέση αλληλοκαθορισµού και το παιδί γνωρίζει τον κόσµο 

µέσω της γλώσσας και της σκέψης. Έτσι, µέσα από τη γλώσσα συχνά αποτυπώνεται και η ανισότητα 

της κοινωνικής σχέσης των δύο φύλων, η οποία αντανακλά τη σεξιστική ιδεολογία. 

 

• Εντοπίσαµε  σεξισµό στη γλώσσα στις εξής περιπτώσεις: 

� Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη 

� Προσωποποίηση των επαγγελµάτων - Όταν τα επαγγέλµατα έχουν φύλο 

� Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί 

� Πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη  - Όταν οι άνδρες προηγούνται 

� Χρήση των υποκοριστικών 

� Χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων 

� Σηµασιολογικά στερεότυπα 

 

• Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη  - Όταν οι γυναίκες είναι 

αόρατες. Όταν χρησιµοποιούµε το αρσενικό γραµµατικό γένος για να χαρακτηρίσουµε ένα 

σύνολο ανθρώπων µε διαφορετικό γένος.  

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

-«...εξοπλίζει κατάλληλα το σηµερινό µαθητή και τον προετοιµάζει αντίστοιχα ώστε να ενταχθεί οµαλά 

ως πολίτης σε έναν κόσµο µικρό αλλά συγχρόνως µεγάλο...» / «...σηµαντικό στοιχείο της ολόπλευρης 

προσωπικότητας του µαθητή» / «...το διδακτικό ρόλο του διδάσκοντα» (Γεωγραφία-Γεωλογία), 

«ευρύτερο περιβάλλον του µαθητή»/ «ευεξία των µαθητών»/ «ενδυνάµωση του ατόµου ως πολίτη»/ 

«δηµιουργία ενεργού πολίτη»/ «∆ίνει ευκαιρία στον µαθητή να µοιραστεί µε άλλους ενήλικες, 

εκπαιδευτικούς»/ «ενεργητικοί και δηµοκρατικοί πολίτες» (Αγωγή Υγείας), «Προετοιµάζει τους 

µαθητές να δρουν ελεύθερα και δηµιουργικά»/ «Οι µαθητές µαθαίνουν να εκτιµούν την ακρίβεια 

µιας παρατήρησης»/ «Η επιστήµη εξοικειώνει το µαθητή µε τους νόµους της φύσης και επιπλέον 

ωθεί το µαθητή στην αναζήτηση σχέσεων αιτίας και αποτελέσµατος» (Φυσική), «ζητήµατα που 
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αφορούν άµεσα τους µελλοντικούς πολίτες»/«προετοιµάζοντας τους µαθητές για να λαµβάνουν 

αποφάσεις». (Πληροφορική), «τρόπος εργασίας του εικαστικού καλλιτέχνη και να αντιληφθούν το 

ρόλο που παίζει»/ «ο καλός χρήστης της φωτογραφικής µηχανής». (Εικαστικά), ««είναι ενεργητικός 

ερευνητής»/ «είναι αποτελεσµατικός στην επικοινωνία µε τους άλλους»/ «καθώς και την απουσία 

επιστήµονα συντονιστή, παρά την προτροπή µας για αντικατάστασή του µε έγκριτο επιστήµονα.»/. 

«Μέσα από τη διαδικασία εκµάθησης και καλλιέργειας των πιο πάνω, οι µαθητές αναπτύσσουν 

δεξιότητες και στάσεις που χαρακτηρίζουν έναν δηµοκρατικό πολίτη, αποκτούν αυτοπεποίθηση, 

ευχέρεια στην έκφραση και την επικοινωνία, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη. Μέσα από τη θεατρική 

πράξη, ο µαθητής ανακαλύπτει και εµπλουτίζει την προσωπική του ταυτότητα»/«την ιδιότητα του 

δηµιουργού». (Θέατρο), «µαθητές να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενηµερωµένοι, 

κριτικοί και ενεργοί πολίτες»(Βιολογία), «προκαλεί όχι σπάνια στους µαθητές, αλλά και στους 

διδάσκοντες τη λογοτεχνία» (Λογοτεχνία), «καλείται να διαµορφώσει ενεργούς πολίτες που να 

λειτουργούν µε ισονοµία, να διεκδικούν µε δηµοκρατικό τρόπο τα δικαιώµατά τους» (Ελληνικά), «µε 

τον τρόπο αυτό διαµορφώνεται ο ενσυνείδητος πολίτης» «ώστε να γνωρίζει ο δάσκαλος τι 

επιδιώκει και να κατευθύνει», «να βοηθήσει τους µαθητές να διαµορφωθούν σε ελεύθερους, 

δηµοκρατικούς και ενεργούς πολίτες» (Αγωγή του Πολίτη). 

Σχολιασµός: Η χρήση του αρσενικού ως του επικρατέστερου γένους  για να δηλωθούν άτοµα και 

των δύο φύλων υποδηλώνει την κοινωνική ιεραρχία των φύλων Η συνεχής χρήση του αρσενικού 

γένους για να δηλώσει και τα δύο φύλα έχει ως συνέπεια να αποσιωπάται η παρουσία και η συµβολή 

των γυναικών σε όλο σχεδόν το φάσµα της κοινωνικής ζωής. 

Προτάσεις: Παράλληλη χρήση και του θηλυκού γένους και των θηλυκών τύπων των λέξεων. Η 

διάκριση γίνεται µε: α) λεξιλογικά µέσα: άνδρας, γυναίκα, β) χρήση διπλών τύπων: µαθητές, 

µαθήτριες, γ) χρήση διπλών άρθρων: ο/η δικαστικός, στον/στην οδοντίατρο (όταν δεν υπάρχει 

καθιερωµένος θηλυκός τύπος) δ) χρήση διπλών άρθρων και διπλών τύπων ο/η δάσκαλο/α  ε) χρήση 

άλλων περιεκτικών τύπων: το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

• Προσωποποίηση των επαγγελµάτων - Όταν τα επαγγέλµατα έχουν φύλο 

Συχνά γίνεται η χρήση επαγγελµατικών όρων ή τίτλων και ρόλων σε αρσενικό ή θηλυκό γένος, 

υποδηλώνοντας εµµέσως και το φύλο που κατά κανόνα το ασκεί. Επίσης, υπάρχουν  επαγγελµατικές 

ιδιότητες που- παρά το γεγονός ότι ασκούνται σήµερα και από γυναίκες- δεν έχουν αποκτήσει ακόµη 

θηλυκό γραµµατικό γένος.  
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Σχολιασµός: Η χρήση κυρίως του αρσενικού γένους στις επαγγελµατικές αναφορές υποδηλώνει ότι 

κατ’ εξοχήν οι άντρες νοµιµοποιούνται να έχουν επαγγελµατικό ρόλο, ενώ, παράλληλα  οριοθετεί 

σαφώς και διαχωρίζει τα επαγγέλµατα που αφορούν αποκλειστικά γυναίκες. 

Προτάσεις: Θα έπρεπε να υπάρχουν α) διπλοί τύποι άρθρων β) οι θηλυκοί αντίστοιχοι τύποι, όπου 

είναι δυνατό π.χ. καθηγήτρια γ) διπλά άρθρα και διπλοί τύποι.    

 

• Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί  

Υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις στις οποίες η χρήση του αρσενικού ως του επικρατέστερου γένους  

για να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων δηµιουργεί, επιπλέον, και µια ασάφεια σε σχέση µε το 

φύλο στο οποίο αναφέρεται. (Π. χ.  Τα δικαιώµατα του ανθρώπου. Έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι). 

Υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις στις οποίες η χρήση της λέξης άνθρωπος δηµιουργεί αβεβαιότητα ή 

αµφισηµία καθώς αναφέρεται άλλοτε στο ανθρώπινο είδος και άλλοτε στον ενήλικα άνδρα. 

 

Σχολιασµός: Με τη χρήση των λέξεων άνθρωπος –άνθρωποι και παιδί-παιδιά περιµένουµε ότι θα 

περιλαµβάνονται και τα δύο φύλα. Η προσεκτική εξέταση των κειµένων καθώς και οι εικόνες που 

συνοδεύουν το κείµενο µας κάνουν να αντιληφθούµε ότι όταν οι συγγραφείς χρησιµοποιούν τις λέξεις 

αυτές εννοούν µόνο τον άντρα ή το αγόρι.  

Προτάσεις: Θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί η έκφραση «ανθρώπινα δικαιώµατα» ή «δικαιώµατα 

της ανθρώπινης ύπαρξης» εκφράσεις που δεν δηµιουργούν ασάφεια ή αµφισηµία ως προς το φύλο, 

όπως η έκφραση: «δικαιώµατα του ανθρώπου». 

 

• Πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη ανδρικών-γυναικείων - Όταν οι άνδρες 

προηγούνται. Υπάρχουν λέξεις και εκφράσεις στις οποίες ο αρσενικός τύπος προηγείται 

του θηλυκού και του ουδέτερου. 

Σχολιασµός: Συνήθως προηγείται ο αρσενικός τύπος του θηλυκού – εκτός  συγκεκριµένων 

περιπτώσεων όπου συναντάται το αντίστροφο (π. χ γυναικόπαιδα, κυρίες και κύριοι, η νύφη και ο 

γαµπρός). Στις περιπτώσεις αυτές η γυναίκα προτάσσεται λόγω της σχέσης της µε έναν άντρα ή 

λόγω της λόγω της δήλωσης της αδυναµίας εξ αιτίας του φύλου της.  
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Προτάσεις: Να αποφεύγεται η πρόταξη του αρσενικού τύπου, να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ή 

αλφαβητικά ή µόνο όταν είναι αναγκαίο. 

 

• Χρήση των υποκοριστικών 

 

Σχολιασµός: Η χρήση υποκοριστικών γίνεται κυρίως σε κορίτσια και γυναίκες. Μπορεί να θεωρηθεί 

δείγµα σεξιστικής γλώσσας, αφού κατά αυτόν τον τρόπο µειώνεται η συνεισφορά των γυναικών και 

λανθάνει το µήνυµα ενός υποδεέστερου ρόλου. 

Προτάσεις: Θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί εντελώς η χρήση υποκοριστικών ή αν γινόταν να 

αφορούσε και στα δύο φύλα. 

 

• Χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων 

Σχολιασµός: Παρατηρείται συνεχής χρήση της αρσενικής αντωνυµίας και ιδιαίτερα της κτητικής µε 

αποτέλεσµα να φαίνεται ότι ο  κόσµος  ανήκει αποκλειστικά σε άντρες.  Επίσης, χρειάζεται ιδιαίτερη 

προσοχή στη χρήση των επιθέτων που ενισχύουν τα έµφυλα στερεότυπα (π.χ. για τις γυναίκες υπάρχει 

πληθώρα  επιθέτων που αφορούν στην εξωτερική τους εµφάνιση, ενώ για τους άντρες που τονίζουν  

την γενναιότητα, το θάρρος κ.λ.π.) 

Προτάσεις: Εναλλακτική χρήση αντωνυµιών και επιθέτων. Αποφυγή χρήσης επιθέτων που ενισχύουν 

τα έµφυλα στερεότυπα. 

 

• Σηµασιολογικά στερεότυπα 

Συχνά τα παράγωγα της λέξης άνδρας (π. χ ανδρείος, παλικάρι, λεβέντης, άντρακλας, ανδραγάθηµα) 

έχουν θετική σηµασία, ενώ τα  παράγωγα της λέξης γυναίκα (π. χ. γυναικόπαιδα, γυναικουλίστικο, 

γυναικοδουλειά) έχουν αρνητική σηµασία. Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που περιέχουν τη λέξη 

''άνδρας'' και αποσιωπούν τη συνεισφορά των γυναικών (Π. χ. Ανδραγάθηµα, επανδρώνεται). 

Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που περιέχουν τη λέξη ''πατέρας'' και αποσιωπούν τη συνεισφορά των 

γυναικών. (Π. χ. Η γη των πατέρων µας. Το πατρικό µου σπίτι. Οι προπάτορές µας).Υπάρχουν 

λέξεις ή φράσεις  που αποκτούν διαφορετική σηµασία ανάλογα µε το φύλο στο οποίο απευθύνονται. 
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(Π.χ. Νοικοκύρης\ νοικοκυρά).Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις  επαινούν τα γυναικεία επιτεύγµατα µε 

όρους που αποδίδονται, κατά κανόνα, στους άνδρες (π. χ. αντράκι,  γυναίκα παλικάρι) ή υποτιµούν ή 

εξευτελίζουν τους άνδρες µε όρους που αποδίδονται, κατά κανόνα, στις γυναίκες και  στους 

οµοφυλόφιλους. Υπάρχουν λέξεις ή φράσεις που αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο 

των γυναικών και των ανδρών (Π.χ Το καλάθι της νοικοκυράς, ωραίο φύλο). Υπάρχουν όροι που 

υποτιµούν και εξευτελίζουν τους άνδρες ή τις γυναίκες. Υπάρχουν παροιµίες και ευχές που 

αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών και των ανδρών. (Π.χ. Και µε ένα 

γιό!) και στις οποίες δεν γίνεται χρήση του αρσενικού τύπου ως κανόνα. Συχνά σε  τίτλους και 

χαιρετισµούς  οι γυναίκες  παρουσιάζονται ως εξαρτώµενες από τους άνδρες και όχι ως αυτόνοµες 

προσωπικότητες ή  δεν αντιµετωπίζονται ισότιµα µε τους άνδρες(π. χ. Ο κύριος Παπαδόπουλος και 

η σύζυγός του. Ο γιατρός). 

Σχολιασµός: Η χρήση των σηµασιολογικών στερεότυπων αντανακλά τη διαφορετική κοινωνική θέση των 

ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία και τις άνισες σχέσεις εξουσίας. Έτσι, τα παράγωγα της λέξης 

«γυναίκα» έχουν αρνητική σηµασία, ενώ τα παράγωγα της λέξης «άνδρας» θετική. 

Προτάσεις: ∆ηµιουργία και χρήση αντίστοιχων και ισοδύναµων τύπων για τα δύο φύλα   

 

 

Φωνή και στα δύο φύλα στη χρήση της γλώσσας   

-Κατευθυντήριες οδηγίες αλλαγές στη γλώσσα  στο σύνολο των προγραµµάτων 

Το θέµα της χρήσης µη σεξιστικής γλώσσας δεν τίθεται µε όρους «πολιτικής ορθότητας». Κάθε 

φορά που αµφισβητούµε όρους και εκφράσεις που εµπεριέχουν διακρίσεις δίνουµε ταυτόχρονα και 

µια µάχη για όσα αναπαριστά και αναπαράγει στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων, για το νόηµα, 

καθώς δεν έχουµε να κάνουµε µόνο µε ζητήµατα γλώσσας, αλλά και µε τη σύνδεσή τους µε την 

πολιτική πράξη. Η χρήση µη σεξιστικής γλώσσας και στον τοµέα της εκπαίδευσης δεν είναι από µόνη 

της ανατρεπτική, δεν αλλάζει δηλαδή τις κοινωνικές συνθήκες από µόνη της,  παρά µόνον εφόσον 

ασκηθεί µια συνολικότερη ανατρεπτική πρακτική σε όλα τα επίπεδα.  

Η χρήση µη σεξιστικής γλώσσας αποτελεί  κοµβικό στοιχείο για µια αντι-σεξιστική εκπαίδευση και οι 

εκπαιδευτικοί  -περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον/η επαγγελµατία- οφείλουν να χρησιµοποιούν 

µια γλώσσα που να αντανακλά την αναγνώριση της ισότητας ανδρών / γυναικών. Η εξοικείωση στη 
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χρήση µη σεξιστικού λόγου είναι δύσκολο εγχείρηµα και συναντά µεγάλη αντίσταση. Ενδεχόµενα, θα 

υπάρξουν ορισµένα αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις. Ίσως η αλλαγή θα προκύψει σταδιακά και θα 

πρέπει να αρχίσει µε όρους που χρησιµοποιούνται συχνά και είναι περισσότερο αποδεκτοί. 

Υπάρχουν ορισµένες κατευθυντήριες οδηγίες τις οποίες µπορούν να ακολουθούν όσα άτοµα 

πιστεύουν στην αναγκαιότητα της χρήσης µη σεξιστικής γλώσσας που να αντανακλά τη νέα 

κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα και την ισότητα ανδρών – γυναικών.  

Για παράδειγµα: 

• Να µη γίνεται χρήση του αρσενικού γένους για να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων. Είναι 

απαραίτητο να υπάρχουν παράλληλα καταλήξεις θηλυκών και αρσενικών τύπων: ο ακροατής/η 

ακροάτρια, ο µαθητής/η µαθήτρια, ο διδάσκων/ η διδάσκουσα, ο συµµαθητής/ η συµµαθήτρια, 

ο/η εκπαιδευτικός, ο/η συγγραφέας κ.λ.π., γιατί δηµιουργείται η εσφαλµένη εντύπωση ότι ο 

κόσµος ανδροκρατείται και οι γυναίκες είναι απούσες, ενώ αναπαράγεται ένα πλήθος 

ανδροκεντρικών αναπαραστάσεων. Παράλληλα µπορεί να αξιοποιείται η θηλυκή κατάληξης –ις 

όπου αυτό µπορεί να γίνει: λ.χ. σκηνοθέτις, πολίτις.  Σε ορισµένες περιπτώσεις προτείνεται η 

χρήση του πληθυντικού αριθµού που επιτρέπει τη διευκρίνιση του φύλου, όπως: οι 

εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες,/ τα αγόρια και τα κορίτσια/ οι επιστήµονες, άνδρες και 

γυναίκες κ.λπ. 

• Να µην υπάρχει προσωποποίηση των επαγγελµάτων, δηλαδή να µη  χρησιµοποιούνται 

επαγγελµατικοί όροι µόνο µε θηλυκές ή αρσενικές καταλήξεις,  

• Να µην υπάρχει πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη «ανδρικών- γυναικείων»(όπως 

τώρα). 

• Να γίνεται προσεκτική χρήση  των υποκοριστικών. Να µην χρησιµοποιούνται καταλήξεις 

υποκοριστικών σε θηλυκά ουσιαστικά  και µεγεθυντικών ουσιαστικών σε αρσενικά ουσιαστικά. 

•  Να αποφεύγεται η συχνή χρήση  ρηµάτων στη παθητική φωνή µε υποκείµενα θηλυκού γένους και 

ενεργητικής µε υποκείµενα αρσενικού γένους. 

• Να γίνεται προσεκτική χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων. Προτείνεται η χρήση των 

αντωνυµιών και επιθέτων θηλυκού γένους σε περίπτωση που προσδιορίζουν θηλυκά ουσιαστικά. 
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• Να µη χρησιµοποιούνται λέξεις / εκφράσεις που υποτιµούν ή εξευτελίζουν τις γυναίκες και 

τους άνδρες και αναπαράγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων. 

• Να µη χρησιµοποιούνται µε ασύµµετρο τρόπο τίτλοι, προσφωνήσεις και χαιρετισµοί ανδρών 

/ γυναικών /παιδιών. 

• Να γίνεται προσεκτική χρήση λέξεων και φράσεων που εµπεριέχουν τη λέξη «άνδρας» και στη 

χρήση της λέξης «άνθρωπος»,  «παιδί». Επισηµαίνεται ότι οι λέξεις «άνθρωποι», «παιδιά» που 

εκφράζουν σύνολα ατόµων (άνθρωποι είναι άνδρες και γυναίκες, άτοµα κάθε ηλικίας, 

χρώµατος, φυσικής κατάστασης και παιδιά είναι νέα αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικίας, 

χρώµατος, φυσικής κατάστασης) και όχι µόνον άτοµα του ανδρικού φύλου.  Χαρακτηριστικές 

είναι οι φράσεις «έχω τρία παιδιά και ένα κορίτσι». Στην περίπτωση αυτή  αναπαράγεται η 

αντίληψη ότι η γυναίκα ή το κορίτσι είναι λιγότερο σηµαντικά ή αξιόλογα. Γι΄ αυτό, όπου 

υπάρχει ασάφεια ή αµφισηµία στη χρήση αυτών των όρων χρειάζεται µετά τη λέξη άνθρωποι, 

να διευκρινίζεται άνδρες γυναίκες και µετά τη λέξη παιδιά  να διευκρινίζεται αγόρια και 

κορίτσια.  

•  Να µη γίνεται χρήση σηµασιολογικών στερεότυπων. Να υπάρχει φροντίδα ώστε οι άνδρες 

και οι γυναίκες να παρουσιάζονται σε ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών καταστάσεων και ρόλων 

και να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε νέους ανδρικούς και γυναικείους επαγγελµατικούς 

ρόλους.  

Β. Ενδεικτικές αναφορές κατά γνωστικό αντικείµενο 

1. Π.Σ. Άλγεβρας 

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. εκτός της γενικευµένης χρήσης αρσενικής γλώσσας (ο µαθητής, οι µαθητές/ ο 

πρώτος παίχτης, ο άλλος παίχτης κ.ά.) παρατηρείται πως σε υποδείγµατα προβληµάτων µέχρι την 

κλίµακα 4 η µοναδική εικόνα περιλαµβάνει µόνο 16 αγόρια (ενώ θα µπορούσε να ήταν 8 αγόρια και 8 

κορίτσια) ωστόσο είναι ορατά και σ΄ένα βαθµό ισόρροπα και τα δύο φύλα. Είναι ενδιαφέρουσα πάντως η 

ακούσια προφανώς- υπονόµευση σε κάποιο από τα υποδείγµατα, που δείχνει την ισχύ των 

πατριαρχικών αντανακλαστικών: 

«Να βρείτε το χωριό καταγωγής και το είδος µουσικής που ακούει ο καθένας, αν: 
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-Η γυναίκα ακούει ροκ µουσική 

-Ο Αλέξης δεν κατάγεται από τη Λύση 

-Αυτός (µετατροπή του θηλυκού σε αρσενικό) που ακούει ροκ µουσική κατάγεται από τη Γιαλούσα» 

Από την κλίµακα 4 και µετά το θηλυκό γένος εξαφανίζεται κυριολεκτικά από τα υποδείγµατα, τα οποία, 

καθώς απευθύνονται σε όλο και µεγαλύτερους/ες µαθητές και µαθήτριες, χρησιµοποιούν αποκλειστικά 

άνδρες επαγγελµατίες, που διαχειρίζονται µια σειρά σηµαντικών οικονοµικών σχέσεων δηµόσιου 

χαρακτήρα, αφού διευθύνουν, προχωρούν σε καταθέσεις, επενδύουν κ.λπ. ή/και ασκούν επαγγέλµατα 

που σύµφωνα µα τα έµφυλα στερεότυπα ταιριάζουν σε άνδρες, όπως δύτες, οδηγοί αυτοκινήτων κ.ά.: 

«Ο βοηθός ζαχαροπλάστης ετοιµάζει 6 γλυκά την ώρα. Ο αρχιζαχαροπλάστης......κ.λπ.» 

«∆ύτες διάγουν έρευνα....» 

«Ένας υπάλληλος πληρώνεται...» 

«Ένας επαγγελµατίας οδηγός...» 

«Ο κάθε συνδροµητής.....» 

«Ο Γιώργος απάντησε σωστά...ο Σάββας έδωσε 5 σωστές απαντήσεις...) 

«Ο διευθυντής ενός εργοστασίου...» 

«Ένας πεζοπόρος...) 

«Την 1η Ιανουαρίου του 2009 ο Κώστας κατέθεσε 3000...» 

«Ο κ. Α. επενδύει 1000 ευρώ σε ένα επενδυτικό σχέδιο µιας εταιρείας...» 

«Το κέρδος που αποφέρει σε έναν επιχειρηµατία η πώληση µιας επί πλέον µονάδας...» 

Νοµίζουµε πως πρέπει να υπάρξει ισόρροπη αντιπροσώπευση των φύλων στα υποδείγµατα και να 

ληφθεί µέριµνα παρουσίασης γυναικών σε οικονοµικές πράξεις λ.χ. «η κ.Α», « σε µία επιχειρηµατία», 
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ενώ αρκεί η διευκρίνιση στη λέξη «∆ύτες, άνδρες και γυναίκες» για να γίνουν εµφανείς οι τελευταίες σε 

έναν κατεξοχήν ανδροκρατούµενο επαγγελµατικό χώρο. Τέλος προτείνουµε:  

-να µπει εισαγωγικά η ιστορία της επιστήµης στην οποία µπορεί να γίνουν ορατές οι γυναίκες τόσο στην 

αρχαιότητα, (π.χ. Πυθαγόρειες, Υπατία), όσο και στους νεότερους χρόνους (λ.χ. Ευανθία Καίρη), αλλά 

και  σύγχρονες µαθηµατικοί µεταξύ των οποίων και σηµαντικές φεµινίστριες. 
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2. Π.Σ. Γεωγραφίας-Γεωλογίας 

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. εκτός της αλλαγής της γενικευµένης χρήσης αρσενικής γλώσσας  και της 

απάλειψης σωρείας αρσενικών αναπαραστάσεων που έρχονται αντικειµενικά σε αντίθεση µε 

σηµαντικούς στόχους της γεωγραφικής εκπαίδευσης όπως διατυπώνονται από τους /τις 

συντάκτες/τριες του (όπως λ.χ. αυτός της συνειδητοποίησης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων στη σελ. 

6), προτείνουµε ακόµα: 

Να εµπλουτιστεί στη σ.12 η φράση «...υπό την επίδραση πολιτισµικών, αλλά και έµφυλων αξιών, 

πιστεύω....» 

Να εµπλουτιστεί στη σ.13 η φράση «...όλων των ανθρώπων για ισότητα, µε έµφαση στην ισότητα 

µεταξύ των κοινωνικών φύλων, δηλαδή των ανδρών και των γυναικών». 

Να εµπλουτιστεί στη σ.16 η φράση «...δυναµική του πληθυσµού, η ανισότητα και η ασυµµετρία  µεταξύ 

των κοινωνικών φύλων, ανισότητα στη διατροφή...». 

Να συµπεριληφθεί στη Σπουδή Περιβάλλοντος για την Α-Β τάξη και το σπίτι ως κοινωνικός χώρος 

προκειµένου να τονισθεί η σηµασία του και για τα δύο φύλα. 

Να συµπεριληφθεί στη ∆ τάξη ΚΥΠΡΟΣ στη θεµατική «Σύνθεση πληθυσµού-Μεταβολές στο χρόνο» 

και θεµατική για τις Κοινωνικές/έµφυλες διαφορές µε αξιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για 

την Ισότητα των Φύλων (2007-2013)  της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

Να συµπεριληφθεί στη Β τάξη Γυµνασίου στην Ανθρωπογεωγραφία τόσο της Ευρώπης όσο και της 

Κύπρου και η θεµατική Κοινωνικές και Έµφυλες Ανισότητες. 

Να συµπεριληφθεί στην ενδεικτική θεµατολογία της Γ τάξης Γυµνασίου και η θεµατική Ισότητα των 

Φύλων και η σχέση της µε την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και τη δηµοκρατία . 

Να εµπλουτιστεί στη Γεωγραφία  Α-Β Λυκείου η θεµατική «...Πληθυσµιακές αλλαγές- Μετανάστευση» 

µε – Μετανάστευση και Φύλο –Προσφυγιά». 
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εποχή της παγκοσµιοποίησης (Αθήνα Μεταίχµιο, 2002). 

3. Π.Σ. Αγωγής Υγείας 

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. προτείνεται εκτός της αλλαγής της γενικευµένης χρήσης αρσενικής γλώσσας- 

παρά κάποιες επί µέρους χρήσεις και των δύο καταλήξεων- και η απάλειψη σωρείας αρσενικών 

αναπαραστάσεων, που έρχονται αντικειµενικά σε αντίθεση µε σηµαντικούς στόχους της Αγωγής Υγείας, 

όπως λ.χ. «ανάπτυξη και ενδυνάµωση εαυτού», «οι µαθητές νιώθουν πως ακούονται». Στο πλαίσιο 

αυτό του γλωσσικού σεξισµού εύλογα γεννάται το ερώτηµα για το πως αγόρια και κορίτσια θα µπορούν 
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να αντιλαµβάνονται µαζί µε τον ρατσισµό και τον σεξισµό, όταν πρυτανεύει η πιο ακραία του µορφή, 

αυτή της γλώσσας; Ακόµα εντυπωσιάζει το γεγονός πως σε κρίσιµα πεδία, όπως αυτό της οικονοµικής 

και επαγγελµατικής αγωγής απουσιάζει εντελώς η οπτική του Φύλου αλλά και της µετανάστευσης. 

Επίσης, προτείνουµε ακόµα: 

Στη σ. 5 µαζί µε το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την εγκληµατικότητα να συµπεριληφθεί και το «Εθνικό 

Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα των Φύλων (2007-2013)» της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  

Στη σ. 11 αντί του τίτλου «∆ηµιουργία ενεργού πολίτη», να µπεί «∆ηµιουργία ενεργών πολιτών, 

ανδρών και γυναικών», στο 4.1 αντί «του καταναλωτή» να µπει «του/της καταναλωτή/τριας», και να 

προστεθεί ως 5 «Υπέρβαση αναχρονιστικών αντιλήψεων που συνδέονται µε το σώµα και ιδιαίτερα 

το γυναικείο σώµα και τις λειτουργίες του» και ως 6 «Ενεργός/ή πολίτης/ιδα, κοινωνικοοικονοµικό 

περιβάλλον (φτώχεια, ανεργία, κοινωνικός αποκλεισµός) και Υγεία» . 

Στη σ. 12 µετά το «...εκφάνσεις ανθρώπινης συµπεριφοράς» να προστεθεί «αλλά και του κοινωνικού, 

οικονοµικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος» και µετά το «...µε θέµατα ασφάλειας» να προστεθεί « 

ή/και αντισύλληψης». 

Στη σ. 14 µετά το «...τον εκφοβισµό» να προστεθεί «την απόρριψη ή –κάποτε- τον διασυρµό». 

Στη σ. 15 µετά το «...αλληλεπιδράσεις για όλους τους µαθητές» να προστεθεί «συµπεριλαµβανοµένης 

της συµβουλευτικής της σεξουαλικότητας και της αντισύλληψης». 

Στη σ. 16 µετά το «...αυτοεκτίµησης του ατόµου»  να προστεθεί «την υπέρβαση αναχρονιστικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων, ειδικότερα, µάλιστα, εκείνων που συνδέονται µε τα φύλα». 

Στη σ. 21 µετά το «...τόπος διαµονής, κοινωνική τάξη»  να προστεθεί « το φύλο, η φυλή, η κουλτούρα 

προέλευσης». 

Στη σ. 23 µετά το «...αντιρατσιστκές»  να προστεθεί «και αντισεξιστικές πολιτικές του σχολείου» και  

µετά το «...παιδαγωγικές µεθόδους»  να προστεθεί « µεταξύ των οποίων η φεµινιστική/µη 

σεξιστική». 
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Στη σ. 31 µετά το «...δικό τους σύστηµα αξιών»  να προστεθεί «µε επιδίωξη την υπέρβαση 

αναχρονιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων που συνδέονται µε το φύλο, τη φυλή, τη 

θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την αρτιµέλεια κ.λπ.». 

Στη  σ. 32  να προστεθεί ως θεµατική ενότητα αυτή της σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης. 

Στη σ. 36 µετά το 10 να προστεθεί ως 11 « Η ισότητα ανάµεσα στα κοινωνικά φύλα ως παράγοντας 

υγιούς ανάπτυξης». 

Στη σ. 38 µετά το  «..θυµός» να προστεθεί «βία», µετά το «...Ενσυναίσθηση»   να προστεθεί «Ισότητα 

και διαφορά» και µετά το «...διαχείριση, τεχνικές» το «ισότητα, αποδοχή». 

Στη σ. 39 µετά το «...η τόλµη»  να προστεθεί « η αναγνώριση και αποδοχή της διαφορετικότητας», 

µετά το «...επιλογές τους στη ζωή»  να προστεθεί «ιδιαίτερα αυτές που συνδέονται µε την ισότητα 

των φύλων και τη διαφορετικότητα απ όπου κι αν πηγάζει» και να αντικατασταθεί  η διατύπωση του 

στόχου 9 µε την ακόλουθη:  « Να κατανοούν την έννοια και τη σηµασία της µη- βίας». 

Στη σ. 40  να προστεθεί ως 5 « Προβληµατισµός γύρω από την έννοια της βίας στις διανθρώπινες 

σχέσεις» και ως 8 «Ισότητα και ∆ιαφορετικότητα: Ορισµός, διαστάσεις και συνέπειες στον εαυτό 

και στο περιβάλλον». Ακόµα να αντικατασταθεί το «Έρευνα για ήρωες ειρήνης» µε το « Έρευνα για 

φιλειρηνικά κινήµατα και προσωπικότητες», ενώ θεωρούµε αδόκιµο τον όρο «Οραµατισµός για ένα 

κόσµο απλότητας» και προτείνουµε να φύγει. Θα προτείναµε συνεπώς την κατασκευή «νοητικού χάρτη 

ισότητας» και όχι «απλότητας». 

Στη σ. 47   να προστεθεί το εξής τρίτο σενάριο : «Η Αϊσέ επιθυµούσε πολύ να γυµναστεί, αλλά δεν 

της το επέτρεπε η οικογένειά της». 

Στη σ. 52 µετά το «στην πρόκληση ατυχηµάτων»  να προστεθεί «αλλά και παραβατικής συµπεριφοράς 

(λ.χ. βιασµός)». 

Στη σ. 53 µετά το « διαδίκτυο, τηλεόραση» να προστεθεί το «επιθετικότητα-βία» και να συµπληρωθεί 

το 7 µε το «...στη συνοικία και στον δρόµο», όπως και να συµπεριληφθούν στις πυρηνικές έννοιες η 

«βία» και ο «βιασµός».  

Στη σ. 54 να συµπληρωθεί στο τέλος το 4 µε το «ή/και επιθέσεων». 
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Στη σ. 55 να συµπληρωθεί ο στόχος 2 µετά το «...του διαζυγίου» µε το «της µονογονεϊκής 

οικογένειας». 

Στη σ. 56 προτείνουµε να φύγει η αναφορά στο κοινωνικό φύλο µεταξύ αυτοπεποίθησης και 

στερεοτύπων γιατί εµφανίζεται ευκαιριακά και αδικείται. Η ανάλυση «Κοινωνικό Φύλο, Βιολογικό Φύλο 

και Ταυτότητα του Εγώ» πρέπει να συµπεριληφθεί στις θεµελιώδεις πυρηνικές έννοιες των 

κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων. ∆εν βοηθάει πάντοτε να συνδέεται εκτενώς µε την οικογένεια, το 

γάµο,  τη µητρότητα, γιατί, έστω και ακούσια, αναπαράγεται η αντίληψη που θεωρεί όλα αυτά ως 

πεπρωµένο/προορισµό των γυναικών και όχι σαν επιλογή. Επίσης προτείνουµε ως ενδεικτική 

δραστηριότητα τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία και σκλαβιά και την καταναγκαστική 

πορνεία. 

Στη σ. 57 προτείνεται ως 1ος µαθησιακός στόχος «1.Να κατανοούν την έννοια του Φύλου (Gender) 

ως πολιτισµική, πολιτική και κοινωνική κατασκευή και να αναγνωρίζουν στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που συνδέονται µε τα φύλα, καθώς και τις πολλαπλές αρνητικές τους συνέπειες», 

όπως και η συµπλήρωση του 5ου  «αλλά και ισότητας».  

Στη σ. 57 να συµπεριληφθούν: α) στις πυρηνικές έννοιες και οι «κοινωνικό φύλο», «έµφυλα 

στερεότυπα και προκαταλήψεις β)στις δραστηριότητες «Να υποδυθούν επαγγελµατικούς ρόλους µε 

τα κορίτσια σε ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα και τα αγόρια σε επαγγέλµατα φροντίδας» γ) στην 

αξιολόγηση «Συζητούν τη σχέση µεταξύ βίας και ανισότητας των φύλων». 

Στη σ. 59 Ολοκληρώνεται το 1. του περιεχοµένου µε το «Στερεοτυπικές αντιλήψεις για την υγεία και 

το φύλο και οι αρνητικές τους συνέπειες» και συµπληρώνεται το 4 µε το «κοινωνικές και έµφυλες 

ασυµµετρίες». 

Στη σ. 60 στις δραστηριότητες µετά το «πολιτισµική συνύπαρξη» προτείνεται να µπει «καθώς και τη 

στάση τους απέναντι στην ισότητα των φύλων» και στην αξιολόγηση ως 5 το «Συζητούν τις 

κοινωνικές, πολιτισµικές και οικονοµικές συνέπειες της έµφυλης ανισότητας. Συνδέουν την 

Ισότητα µε την ∆ηµοκρατία και την Ανάπτυξη». 

Στη σ. 62 προτείνεται ως 14 το «Έµφυλες και πολιτισµικές αναπαραστάσεις στα ΜΜΕ και 

καταναλωτικές ανάγκες και συνήθειες». Ακόµα προτείνεται ο εµπλουτισµός των δραστηριοτήτων µε: 

α) «Τρόπος που οι διαφηµίσεις αναπαριστούν τις γυναίκες και τους άνδρες» β) «Ο ρόλος της 

διαφήµισης στην αναπαραγωγή έµφυλων ανισοτήτων και η διαµόρφωση καταναλωτικής συνείδησης». 
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Τέλος προτείνεται στην αξιολόγηση και το «Κατανοούν και εξηγούν τον τρόπο που η διαφήµιση 

αναπαριστά τα φύλα και συµβάλλει στην αναπαραγωγή και διεύρυνση της µεταξύ τους ανισότητας». 

Στη σ. 63 προτείνεται ως 4 το «Αντιδρούν στον διαφηµιστικό σεξισµό». 

Στη σ. 64 προτείνεται  µετά το «τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά τους», να προστεθεί το «Να πεισθούν 

πως δεν υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα», µετά το «το µέλλον τους», να προστεθεί το 

«χωρίς προκαταλήψεις που συνδέονται µε το φύλο και όχι µόνο». Ακόµα προτείνεται να µπει ως 

στόχος1 το «Να µπορούν να εξηγήσουν τις αρνητικές οικονοµικές, κοινωνικές, αλλά και ψυχικές 

συνέπειες του κατά φύλα διαχωρισµού στα πεδία των σπουδών και των επαγγελµάτων», σαν 

στόχος 2 το « Να κατανοούν έννοιες όπως «γυάλινος τοίχος», «γυάλινη οροφή», «κολλώδες 

πάτωµα» κ.λπ. και σαν στόχος 8 το «Να ενηµερώνονται για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της 

τοπικής αγοράς εργασίας». Παράλληλα να συµπληρωθούν οι ήδη αριθµηµένοι στόχοι 3 µε το «Να 

πληροφορούνται για τους παράγοντες πρόκλησης ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού» 

και 8 µε την προσθήκη πλάι στην ανεργία και του «µη επαγγελµατικής ανέλιξης». Τέλος, προτείνεται 

ως 1 στο περιεχόµενο το «Ανάλυση των αιτίων της έµφυλης διαίρεσης της Αγοράς Εργασίας και 

των αρνητικών συνεπειών της στην οικονοµική ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή , στη 

δηµοκρατία, αλλά και στην προσωπική εξέλιξη και ευτυχία.» 

Στη σ. 65 προτείνεται να συµπεριληφθεί στο περιεχόµενο η θεµατική «Ανεργία, Υποαπασχόληση, 

Απασχολησιµότητα, Κοινωνικός Αποκλεισµός, Ασφαλιστικά ∆ικαιώµατα» και να συµπληρωθεί το 6 

µε το «Υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων που συνδέονται µε τα φύλα». Στις πυρηνικές 

έννοιες προτείνεται να συµπεριληφθούν οι «ανεργία», «επαγγελµατική ανέλιξη», «υποαπασχόληση», 

«γυάλινος τοίχος» «γυάλινη οροφή». «µετανάστευση». Να συµπληρωθεί η 4η µε το «ειδικότερα 

συνεντεύξεις ανδρών σε επαγγέλµατα φροντίδας και γυναικών σε ανδροκρατούµενα επαγγέλµατα» 

και να συµπληρωθεί το 3 της αξιολόγησης µε το «ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, αναπηρία, σεξουαλικό 

προσανατολισµό κ.λπ.». 

Στη σ. 66 προτείνεται  η συµπλήρωση του 2ου στόχου µε το «χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς» και 

του 8ου µε το «ισότητας των φύλων και των ευκαιριών» . 

Στη σ. 67 προτείνεται  η συµπλήρωση του 1ου στόχου µε το «ισότητα, ετερότητα», και η προσθήκη ως 

11ου του «Τα δικαιώµατα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώµατα (ΟΗΕ, UNESCO κ.λπ.)» και ως 

12ου «Μετανάστευση και Υγεία». Ακόµα να  περιληφθεί στις πυρηνικές έννοιες η «διαφορετικότητα» 
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και να προστεθεί στις δραστηριότητες το «Μελέτη και συζήτηση για τα δικαιώµατα των 

µεταναστών/τριών και τη σηµασία της κοινωνικοοικονοµικής τους ένταξης».  

Να προστεθεί στη σ. 68 το «Αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα των µεταναστών/τριών στην Υγεία και 

την Ασφάλεια». 

Να προστεθεί στη σ. 73 στην 1η στήλη της επαγγελµατικής αγωγής το «Να κατανοούν τις συνέπειες 

της ανεργίας και της φτώχειας» και στη 2η το «Οι έννοιες: απόλυση, ανεργία, αναζήτηση 

εργασίας». 

Να προστεθεί στη σ. 74 στην 1η στήλη Αξίες ζωής το «Να κατανοούν τις αρνητικές συνέπειες της 

ανισότητας» και στη 2η το «Όλοι/ες ίσοι/ες- όλοι/ες διαφορετικοί/ές». 

Να προστεθεί στη σ. 75 στην 1η στήλη του Φαγητό και Υγεία το «Να συζητούν για την τροφή και τις 

διατροφικές συνήθειες πολιτισµικών οµάδων από τις οποίες προέρχονται  συµµαθήτριες και  

συµµαθητές τους» και στη 2η το «διατροφικές συνήθειες συµµαθητριών και συµµαθητών µου από 

άλλες κουλτούρες». 

Να προστεθεί στη σ. 77 στην 2η στήλη «Οµοιότητες  διαφορετικού φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, 

αναπηρίας κ.ά.». 

Να προστεθεί στη σ. 78 στην 1η στήλη Οικονοµική και επαγγελµατική ζωή προτείνεται να προστεθεί 

«Να αντιλαµβάνονται τους λόγους και τις συνέπειες της απώλειας της εργασίας και της ανεργίας» 

και στη δεύτερη στο «κέρδος ζηµιά, αποταµίευση» και το «ανεργία, υποαπασχόληση». 

Στη σελίδα 81 στην 1η στήλη προτείνεται να αντικατασταθεί το «ήρωες ειρήνης» µε το «φιλειρηνικά 

κινήµατα και προσωπικότητες» και  να συµπληρωθεί το «να δίνουν παραδείγµατα τολµηρών 

ανθρώπων» µε το «ισόρροπα και ανεξάρτητα φύλου ή φυλής». Στη 2η στήλη  να  προστεθεί και το 

«Ισότητα και διαφορετικότητα: έννοια, περιεχόµενο, συνέπειες στη ζωή» και να διαγραφεί το 

«Έρευνα για ήρωες ειρήνης» και να αντικατασταθεί µε «∆ιερεύνηση της ιστορίας του φιλειρηνικού 

κινήµατος Κύπρου». 

Να προστεθεί στη σ. 83 στην 1η στήλη του Φαγητό και Υγεία το «Να πληροφορούνται τις διατροφικές 

συνήθειες άλλων πολιτισµικών οµάδων». ». Στη 2η στήλη  να  προστεθεί και το «Να ανταλλάσσουν 

σχετικές πληροφορίες µε συµµαθητές και συµµαθήτριές τους από άλλες κουλτούρες και να 



35 

 

δηµιουργούν διαπολιτισµικά πιάτα».  Να προστεθεί  στη στήλη Φυσική δραστηριότητα στο « τη φυσική 

δραστηριότητα παιδιών» και το «ειδικότερα αυτούς που συνδέονται µε το φύλο». 

Στη σ. 84. στο πεδίο της ασφάλειας θεωρούµε πως λείπει εντελώς η αναφορά σε θέµατα βίας και 

µάλιστα  σεξουαλικής, ιδιαίτερα όταν ασκείται στο σπίτι κι αυτό είναι ιδιαίτερα προβληµατικό. 

Στη σ. 85  στον Οικογενειακό προγραµµατισµό προτείνεται να αντικατασταθεί το «χαρακτηριστικά 

στοιχεία  των φύλων στις καταστάσεις»  µε το «χαρακτηριστικά στοιχεία  των διανθρώπινων 

σχέσεων στις καταστάσεις» (Η υπάρχουσα διατύπωση αφήνει περιθώρια παρερµηνείας  λ.χ. 

ενοχοποίηση της γυναικείας εργασίας στην περίπτωση διαζυγίου). 

Να προστεθεί στη σ. 86 στην 1η στήλη του Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων το «Να συζητούν και να 

προβληµατίζονται γύρω από την κοινωνική µητρότητα και τη γονεϊκή ανατροφή» και στη 2η το 

«Έννοια-περιεχόµενο κοινωνικής µητρότητας» και «Επαναπροσδιορισµός της πατρότητας και του 

πατρικού ρόλου». Να προστεθεί  στην 1η στήλη του Αγωγή καταναλωτή και το «Να επεξεργάζονται 

κριτικά τον τρόπο που οι διαφηµίσεις αναπαριστούν τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων και 

αναπαράγουν σεξιστικά πρότυπα». 

Να προστεθεί  στη σ. 87 στην 1η στήλη Οικονοµική και επαγγελµατική ζωή, στο «σύµφωνα µε τις δικές 

τους προτιµήσεις» και το «ανεξάρτητα από στερεότυπα και προκαταλήψεις που συνδέονται µε το 

φύλο» αλλά και το «Να κατανοούν τις αρνητικές συνέπειες της κατά φύλα διαίρεσης της εργασίας» 

και στη 2η να συµπληρωθεί το «τοµείς επαγγελµάτων» µε το «ανεξάρτητα από το φύλο» και το 

«δαπάνη, προϋπολογισµός» µε το «γυάλινος τοίχος/οροφή, ανεργία/απασχόληση, ανέλιξη/καριέρα». 

Να προστεθεί  στην 2η στήλη ∆ικαιώµατα και αποχρώσεις και το «Τα δικαιώµατα των γυναικών ως 

ανθρώπινα δικαιώµατα», και το «Φορείς Ισότητας», να συµπληρωθεί  το «ρατσισµός και 

προκατάληψη» µε το «σεξισµός και αποκλεισµός, κατωτερότητα», και να αντικατασταθεί το «Κύπριου 

πολίτη» µε το «Κυπρίων πολιτών/δων» ή το «Κυπρίων πολιτών, ανδρών και γυναικών». 

Να προστεθεί  στη σ. 88 στη 2η στήλη του  Ανάπτυξη και εξέλιξη εαυτού και το «Ο κοινωνικός µου 

ρόλος ως αγόρι και κορίτσι και πως επιδρά στην ψυχοκοινωνική µου υγεία» και να συµπληρωθούν 

στην 1η στήλη του συναισθηµατική εκπαίδευση το «υψηλή/χαµηλή αυτοεκτίµηση µε το «ειδικότερα 

αυτές που συνδέονται µε το φύλο» και το «επίδοση και στοχοθέτηση µε το « αλλά και το κοινωνικό 

φύλο» . 
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Να προστεθεί  στη 89 1η στήλη του Αξίες ζωής στο «παρασύρονται σε υπέρ καταναλωτικές 

συµπεριφορές» µε το «και να µην αποδέχονται τις σχετικές στερεοτυπικές αντιλήψεις». Να 

προστεθεί  στη 2η στήλη και τα «Κοινωνικός αποκλεισµός και Υγεία» και «Ανισότητες του φύλου και 

Υγεία». Να προστεθεί  στην 1η στήλη του Φαγητό και Υγεία και µάλιστα ως πρώτο και το «Να 

κατανοήσουν την πολιτισµική διάσταση του φαγητού. Να αντιληφθούν  τη σχέση του µε την 

εξέλιξη των διαφόρων πολιτισµικών συστηµάτων, αλλά και την εµπλοκή του στις σχέσεις των 

κοινωνικών φύλων». 

Να προστεθούν  στη σ. 90 στην 1η στήλη του Φαγητό και υγεία  και τα «Να πληροφορούνται για τις 

διατροφικές συνήθειες άλλων λαών και πολιτισµών και να τις συνδέουν µε το γεωγραφικό, 

κοινωνικό, οικονοµικό περιβάλλον των συγκεκριµένων οµάδων» και «Να οργανώνουν 

διαπολιτισµικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε το φαγητό». Να συµπληρωθεί  στην 1η στήλη του 

Φυσική δραστηριότητα  το «εφήβων και ενηλίκων» µε το «ειδικότερα αυτούς που συνδέονται µε το 

φύλο ή/και την κουλτούρα». 

Στη σ. 91 και στο πεδίο της Ασφάλειας ισχύει ο προβληµατισµός της σ.84. 

Στη σ. 93 και στο πεδίο της Αγωγής του καταναλωτή ισχύει η υπόδειξη της σ. 86. 

Στη σ. 94 και στην 1η στήλη του πεδίου της Οικονοµικής και επαγγελµατικής αγωγής να συµπληρωθεί 

το « επιλογή επαγγέλµατος» µε το «ιδιαίτερα σε σχέση µε το φύλο» και να προστεθεί το «Να 

κατανοήσουν τη σηµασία και το περιεχόµενο της συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής 

ζωής». Να συµπληρωθεί στη 2η στήλη το «επένδυση, ανεργία» µε το «γυάλινος τοίχος», «γυάλινη 

οροφή». 

Στη σ. 95 και στο πεδίο της Ασφάλειας ισχύει ο προβληµατισµός της σ.84. 

Στη σ.96 στο 3.3 να προστεθεί «Μετανάστριες και Υγεία» και στο 4.2 «Ευρωπαϊκές Στρατηγικές 

Ισότητας». 

Στη σ.98 να προστεθεί και το «Κοινωνικός Αποκλεισµός και Υγεία». 
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4.Π.Σ.Φυσικής 

Και στο συγκεκριµένο Π.Σ. παρατηρούµε τη γενικευµένη χρήση αρσενικής γλώσσας-  και πλήθος 

αρσενικών αναπαραστάσεων, που µε τον γνωστό «αόρατο» τρόπο επιτείνουν την άποψη για τον 

«ανδρικό» χαρακτήρα των φυσικών επιστηµών, ενώ ταυτόχρονα υπονοµεύουν ένα βασικό στόχο του 

Π.Σ. που αναφέρει «Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες, την έρευνα , τη 

συνεργασία, την ισότιµη συµµετοχή και την αξιοποίηση των φυσικών επιστηµών στην κοινωνία και το 

περιβάλλον». Σηµειώνουµε πως εκτός της χρήσης των δύο γενών στη γλώσσα, µια εισαγωγή στην 

ιστορία της επιστήµης στην οποία µπορεί να γίνουν ορατές οι γυναίκες µεταξύ των οποίων και 

σηµαντικές φεµινίστριες, όπως η Evelyn Fox Keller η Elizabeth Potter, η Margaret Wertheim κ.ά  θα 

συµβάλλει στην ενθάρρυνση των κοριτσιών και την υπέρβαση των έµφυλων προκαταλήψεων. Ακόµα: 

Στη σ. 1 στις Στάσεις προτείνεται η συµπλήρωση του «επιστήµης στην καθηµερινή ζωή»  µε το « όλων 

των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών»  και η συµπερίληψη του «Πρώτη γνωριµία µε την ιστορία 

των φυσικών επιστηµών, µε µέριµνα να γίνουν ορατές στο πλαίσιό τους οι έως τώρα «αόρατες» 

γυναίκες». 

Στη σ. 2 στις Στάσεις προτείνεται η συµπερίληψη του «Συνειδητοποίηση πως µε τις φυσικές 

επιστήµες µπορούν να ασχολούνται το ίδιο τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια» και πιο κάτω να  

εµπλουτισθεί το «Ενεργός συµµετοχή» µε τη διευκρίνιση «αγοριών και κοριτσιών», ενώ προτείνεται να 

συµπληρωθεί το «συνεργατική διάθεση, ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων» µε το «µε υπέρβαση 

έµφυλων προκαταλήψεων και στερεοτύπων». Στις συµπεριφορές προτείνεται να συµπληρωθεί το 
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«...για τη µάθηση και την προώθηση ζητηµάτων σχετικών µε τις Φ.Ε.» µε το «Ιδιαίτερα ενθαρρύνονται 

τα κορίτσια να ασχοληθούν ενεργά µε τις Φ.Ε., ξεπερνώντας την προκατάληψη που θεωρούσε την 

ενασχόληση αυτήν ως µη αρµόζουσα στο φύλο τους», ενώ προτείνεται στο δεύτερο µέρος της ίδιας 

στήλης η αντικατάσταση του «των ατόµων» µε το «ανδρών και γυναικών» και στο τρίτο µέρος της 

ίδιας στήλης η συµπλήρωση του «εργάζονται συνεργατικά» µε το «τα αγόρια και τα κορίτσια» και η 

διαγραφή του «µε τους συµµαθητές τους». Στις αξίες προτείνεται η συµπλήρωση της πρώτης µε το «µε 

ταυτόχρονη υπέρβαση έµφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων»  και στην Τρίτη να προστεθεί πριν 

από το «άποψη» η λέξη «διαφορετική» και η φράση να συµπληρωθεί µε το «απ’ όπου κι αν 

προέρχεται, αλλά και βεβαιότητα πως οι Φ.Ε. απευθύνονται και αφορούν εξ’ ίσου τα αγόρια και 

τα κορίτσια» και να διαγραφεί το «του άλλου» από την επόµενη. 

Στη σ.5 προτείνεται να συµπληρωθεί το «Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήµες, 

την έρευνα , τη συνεργασία, την ισότιµη συµµετοχή και την αξιοποίηση των φυσικών επιστηµών στην 

κοινωνία και το περιβάλλον» µε το «Ειδικότερα, υπέρβαση παραδοσιακών αντιλήψεων που 

συνδέονται µε τα φύλα και ειδική µέριµνα ανάπτυξης στρατηγικών ενθάρρυνσης των κοριτσιών να 

ασχοληθούν συστηµατικά και αποτελεσµατικά µε τις Φ.Ε.». 

Στη σ.7 προτείνεται να συµπληρωθεί το «Οµαδικός σχεδιασµός πειραµάτων» µε το «µε συνειδητή 

προσπάθεια ισόρροπης συµµετοχής κοριτσιών και αγοριών στην οµάδα». 

Στη σ.8, στις Ικανότητες προτείνεται να συµπεριληφθεί και το «Πίστη πως οι Φ.Ε. αφορούν εξ ίσου 

και τα δύο φύλα. Κορίτσια και αγόρια µπορούν το ίδιο αποτελεσµατικά να ασχοληθούν µαζί τους» 

Στη  σ.11 προτείνεται το ένα από τα δύο  σκίτσα να αφορά σε κορίτσι. 

Στη σ. 12 µας κάνει θετική εντύπωση πως το υποκείµενο της δράσης είναι αγόρι σε έναν βασικό 

«γυναικείο» χώρο όπως είναι η κουζίνα. Μήπως, όµως,  αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχει το στοιχείο της 

«ανδρικής» πάντοτε ξύλινης κατασκευής; 

Στη σ. 14 επισηµαίνουµε το παρακάτω ως ενδεικτική σεξιστική διατύπωση, έστω και ακούσια, που 

επικυρώνει την εκτίµηση περί «αόρατων»γυναικών στις Φ.Ε. « Η εκπαιδευτική πράξη εµπλέκει τους 

µαθητές σε συνεργατικές διαδικασίες και ερευνητικές δραστηριότητες, ξεκινώντας από ερωτήµατα που 

αναγνωρίζουν ή θέτουν οι ίδιοι.  Ο µαθητής και ο καθηµερινός του κόσµος κ.λπ. κ.λπ.». Ποιο κορίτσι θα 

µπορούσε να ταυτισθεί µε τη συγκεκριµένη φράση; 
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Στη σ.16 προτείνεται να συµπληρωθεί το «έναρξη και σχεδιασµός της έρευνας» µε τον υπότιτλο «Τα 

κορίτσια και τα αγόρια( ή οι µαθητές και οι µαθήτριες) αποκτούν:» και το «εκτέλεση της έρευνας...» 

µε τον υπότιτλο «Τα κορίτσια και τα αγόρια( ή οι µαθητές και οι µαθήτριες)µπορούν να 

επιτύχουν:». 

Στη σ.17 προτείνεται να συµπληρωθεί το «ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων...» µε τον υπότιτλο 

«Τα κορίτσια και τα αγόρια( ή οι µαθητές και οι µαθήτριες) καταφέρνουν την:». 

Στη σ.18 προτείνεται να συµπληρωθεί το «Επικοινωνία...» µε τον υπότιτλο «Τα κορίτσια και τα 

αγόρια( ή οι µαθητές και οι µαθήτριες) κατακτούν την:». 

Στις  σ. 20, 21, 22 υπάρχου 3 ιστορίες – υποδείγµατα µε ήρωες αγόρια, που µάλιστα ανήκουν στην 

κυρίαρχη δυτική κουλτούρα. Προτείνεται στο ένα να είναι κορίτσι η ηρωίδα και στο άλλο ένα αγόρι ή 

κορίτσι από τον….. Λίβανο ή την Ινδία . 

Στη σ.3 που αφορά στις ενότητες για  το ∆ηµοτικό δεν συµφωνούµε µε το να αναλάβει ένας/µία 

φυσικός τη διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής.  Εκτός από το ότι εµπλέκονται στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγική διαδικασία ήδη υπεύθυνες/οι αγωγής υγείας και βιολόγοι, γεγονός που θα προκαλέσει 

σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη, η σεξουαλική αγωγή και  διδακτική της επιβάλλουν ειδική 

επιµόρφωση/εξειδίκευση και στενή συνεργασία ειδικών υγείας και κοινωνικών επιστηµόνων. 

Στη σ. 13 της ∆ τάξης του δηµοτικού εµφανίζονται φυσικοί να διδάσκουν τα ίδια θέµατα µε τους/τις 

ειδικούς/ές υγείας (Το σώµα και η υγεία µας). Χρειάζεται προσοχή. 

Στη σ. 14 Προτάσεις για σχέδια εργασίας στη ∆’ τάξη προτείνεται η συµπλήρωση του 4 ∆ιάστηµα στο 

«...αναφορές στην ελληνική µυθολογία» µε το « και σε άλλους πολιτισµούς, όπως ο Αιγυπτιακός και 

ο Σουµεριακός» και στο «...τους αστροναύτες, τους διαστηµικούς σταθµούς» µε το «Συζητούν για την 

Βαλεντίνα Τερεσκόβα, την πρώτη γυναίκα αστροναύτη». 

Στη σ. 16 στο Υγεία- Ασθένειες προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το «κάπνισµα, καθιστική ζωή κ.λπ.) 

µε το «Μιλούν για τη φτώχεια και την παιδική θνησιµότητα». 

Στη σ.17 ΣΤ’ τάξη ισχύει η παραπάνω παρατήρησή µας όσον αφορά στο σώµα και την υγεία µας και 

ειδικότερα στην αναπαραγωγή και τη σεξουαλικότητα. 
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Στη σ. 18 ΣΤ’ τάξη το Ουρανός και Γη  προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος µε  το «Συζητούν για 

τον Γιούρι Γκαγκάριν τον πρώτο άνδρα που πέταξε στο διάστηµα, την Βαλεντίνο Τερεσκόβα, την 

πρώτη γυναίκα που πέταξε στο διάστηµα και την Eileen Collins, την πρώτη γυναίκα διοικητή 

διαστηµικού λεωφορείου».  

Στη σ. 30 Ανάγκη στο για τροφή, νερό, ύπνο....προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το «...φτιάχνοντας 

πίνακες» µε το «Συζητούν για τη φτώχεια και την έλλειψη νερού σε άλλες χώρες» και να 

αντικατασταθεί αµέσως µετά το «σε άλλες χώρες» µε το «αυτών των χωρών».  

Στη σ. 38 προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος το «...που υπέστησαν µεταµοσχεύσεις» µε το 

«Πληροφορούνται για τη σηµασία της δωρεάς οργάνων» 

Στη σ. 42 στο ∆υνάµεις που ασκεί ο αέρας όταν φυσάει  προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος µετά   

το(π.χ. ιστιοπλόοι) µε το «Ψάχνουν και µελετούν τους θεούς του ανέµου σε διάφορες µυθολογίες, 

όπως αυτές της Ινδίας της Αφρικής των Αµερικανών κ.λπ.) 

Στη σ. 44 το Ουρανός και Γη  προτείνεται να συµπληρωθούν οι δραστηριότητες στο τέλος  µε  το 

«Συζητούν για το πως και γιατί οι αρχαίοι λαοί θεοποίησαν τη σελήνη». 

Στη σ. 48 Άσκηση ∆ιατροφή Ατυχήµατα: επισηµαίνουµε την κοινότητα της ύλης µε αυτή της Αγωγής 

Υγείας και προτείνουµε συνεννόηση. 

Στη σ. 54 στο Ουρανός και Γη  προτείνεται να συµπληρωθούν οι δραστηριότητες στο τέλος η µεν 

πρώτη µετά το «...και µε τη σελήνη» µε  το «(Σελάνα/Σελήνη)», που είναι το σχετικό µυθικό όνοµα , η 

δε δεύτερη µε το «Συζητούν για τη σχέση αρχαίων λαών όπως οι Σουµέριοι, οι Κινέζοι, οι 

Αζτέκοι, οι Ίνκας κ.ά. µε τον ουρανό και την αστρονοµία». 

Στη σ. 18 ΣΤ’ τάξη το Ουρανός και Γη  προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος µε  το πρώτη µετά το 

«καταξίωση για τους εφήβους» µε το «ή κοινωνικές/έµφυλες ανισότητες (λ.χ. µε το νοικοκυριό και 

την κουζίνα ασχολούνται µόνο οι γυναίκες)» και να προστεθεί στο τέλος της το «Συζητούν για τη 

συµβολή του φαγητού στην ανάπτυξη του πολιτισµού και ανταλλάσσουν διατροφικές πληροφορίες µε 

συµµαθήτριες/ές τους άλλων πολιτισµικών οµάδων». 

Στη σ. 71 ΣΤ’ τάξη στο Ουρανός και Γη επαναλαµβάνουµε την άποψη πως το αντικείµενο της 

δραστηριότητας που αφορά στη σεξουαλική αγωγή -και µάλιστα όπως περιγράφεται εν προκειµένω- δεν 
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ανήκει στην αρµοδιότητα των φυσικών. Αν όµως παραµείνει  προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το «την 

εκδήλωση συναισθηµάτων» µε  το «Υπερβαίνουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και αναχρονιστικές 

απόψεις για τα φύλα. Συζητούν εκτενώς πως οι κοινωνικές ανισότητες κάθε τύπου δεν 

προέρχονται από τη βιολογία, αλλά αποτελούν ανθρώπινες επιλογές που πρέπει να ξεπεραστούν». 

Και στη σ. 72 ΣΤ’ τάξη στο Ουρανός και Γη επαναλαµβάνουµε την άποψη πως το αντικείµενο της 

δραστηριότητας που αφορά στη σεξουαλική αγωγή και µάλιστα όπως περιγράφεται εν προκειµένω δεν 

ανήκει στην αρµοδιότητα των φυσικών. Αν όµως παραµείνει  προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το 

«συνοδεύουν την εφηβεία» µε το «Συζητούν για την οµοφυλοφιλία». 

Στη σ. 80 στο Ουρανός και Γη η δραστηριότητα για το ηλιακό σύστηµα προτείνεται να συµπεριλάβει και 

το «Συζητούν για την εξέλιξη των απόψεων γύρω από το ηλιακό σύστηµα από την αρχαιότητα 

µέχρι σήµερα». 

Στη σ.81 στο ίδιο προτείνεται να συµπεριλάβει και το «Βρίσκουν µύθους διαφόρων λαών για τον ήλιο 

(λ.χ. Φαέθων). Ετυµολογούν τις λέξεις Όλυµπος – Ολυµπιάδα», ενώ στο φαινόµενο της έκλειψης 

προτείνεται να συµπεριληφθεί και το «Ερευνούν προϊστορικές γυναικοκεντρικές απόψεις για τη Θεά 

Σελήνη και την τριαδικότητά της ως Κόρη (Ανατολή), Μητέρα (Πανσέληνος), Γραία (∆ύση)». 

Ως γενική παρατήρηση τονίζουµε το έλλειµµα της  απουσίας µιας εισαγωγής στην ιστορία της 

συγκεκριµένης επιστήµης στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. 
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5.Π.Σ. Πληροφορικής και Επιστήµης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών           

Προσεγγίζοντας τη σχέση των νέων τεχνολογιών, του φύλου και διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 

χρειάζεται να προσδιοριστεί ποια η σχέση µεταξύ φύλου και νέων τεχνολογιών, µε ποιο τρόπο το 

ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης και των διεργασιών της επιδρούν στη θέση των δύο φύλων, 

ποιες οι προϋποθέσεις πρόσβασης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και από τα δύο φύλα, πως 

διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και από τα δύο φύλα. 

Αναµφισβήτητα δεν αποκτούν όλοι οι πολίτες τις βασικές δεξιότητες χρήσης των τεχνολογικών 

εφαρµογών. Αναδεικνύεται πρόβληµα του ψηφιακού δυϊσµού ή «ψηφιακού χάσµατος» (digital divide), 

ώστε να εµφανίζονται «άνθρωποι δύο ταχυτήτων» και να γίνεται έντονο το πρόβληµα κοινωνικών και 

έµφυλων ανισοτήτων. Γι’ αυτό στα αναλυτικά προγράµµατα των σχετικών µαθηµάτων επισηµαίνεται ότι 

χρειάζεται να αποδοµηθούν έµφυλες στερεοτυπικές αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες είναι 

ικανές µόνο στη χρήση των νέων τεχνολογιών και υστερούν στον προγραµµατισµό και στην κατασκευή 

και επιδιόρθωση υπολογιστών και ευρύτερα κάθε είδους µηχανών. 

Και στο συγκεκριµένο Π.Σ. επισηµαίνουµε πως η γενικευµένη χρήση αρσενικής γλώσσας και η σωρεία 

αρσενικών αναπαραστάσεων (λ.χ. «ενεργός, ενηµερωµένος και υπεύθυνος πολίτης») επιτείνει ψηφιακό 

χάσµα στις γυναίκες εξαιτίας της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Τα κορίτσια εσωτερικεύουν πως η 

« Εισαγωγή νέων εφαρµογών που ενθαρρύνουν το µαθητή να καλλιεργήσει τα προσωπικά του 

ενδιαφέροντα και παράλληλα να αποκτήσει δεξιότητες πληροφορικής», µπορεί και να µη τα αφορά. 

Ακόµα: 

Στη σ. 6 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το  « κυρίως σε ζητήµατα που άπτονται της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της πολυπολιτισµικότητάς της» και  το «του φύλου». 

 Στη σ. 9 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το  «της κοινωνικής άποψης των ΤΠΕ µε έµφαση στην 

υπεύθυνη χρήση τους και στη διαµόρφωση πληροφορηµένων και ευαισθητοποιηµένων πολιτών»   και  

το « σε θέµατα φύλου». 

Στη σελ. 2 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά τη φράση: «να ενισχύει την ισότητα στην πρόβαση και 

αξιοποίηση της πληροφορίας» η πρόταση: «λαµβάνει υπόψη τις παντός τύπου διαφορετικές 

αφετηρίες (φύλο, κουλτούρα, κ.λπ.) των µαθητών/ τριών».  

Στη σελ. 11 προτείνεται  να  συµπληρωθεί στη στήλη των οδηγιών – παρατηρήσεων της διδακτέας ύλης 

Α.1.1 : «Να τονίζεται η κοινή δεξιότητα και των δύο φύλων να είναι ορατά και τα δύο γένη στη 

γλώσσα των διδασκόντων/ ουσών» . 
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Στη σελ. 18 προτείνεται  να  συµπληρωθεί στη στήλη των οδηγιών – παρατηρήσεων µετά τη λέξη 

«ηλικίας» : « µε έµφαση στη συνέργεια και τη συνεργασία µεταξύ νέων αγοριών και κοριτσιών που 

ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες ή και φύλα» . 

Όπως και στο Πληροφορική & Επιστήµη Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών για το Λύκειο: 

Στη σελ. 5 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το « σε διάφορους τοµείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας» η φράση : «Στο πλαίσιο αυτό και µέσω των υποδειγµάτων να προβάλλεται η 

διαπολιτισµικότητα και η έµφυλη ισότητα στο πλαίσιο της I.S.» . 

 Στη σ. 16 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το «σε συνεργασία µε άλλα µαθήµατα»  και η φράση : 

«και να υπερβεί έµφυλες προκαταλήψεις και πολιτιστικά εµπόδια (γλώσσα κ.λπ.)» . 

Στη σ. 57 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το «σκεπτόµενους πολίτες»  και η φράση : «άνδρες και 

γυναίκες». 

 

Στη σ. 58 στους σκοπούς και στόχους της διδακτέας ύλης γ.3.1. προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το 

«επίλυση σύνθετων προβληµάτων διαφόρων επιστηµών»  και η φράση : «υπέρβαση  έµφυλου ψηφιακού 

χάσµατος» . 
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6.Π.Σ.Εικαστικών Τεχνών  

 

Στο παρόν Π.Σ. ισχύουν τα προαναφερόµενα περί αρσενικής γλώσσας και αναπαραστάσεων, αν και 

υπάρχουν µεµονωµένες χρήσεις και των δύο καταλήξεων. Το βέβαιο είναι πως η τέχνη ανδροκρατείται, 

αφού αφορά στον καλλιτέχνη, στον γραφίστα, στον φωτογράφο, αλλά και στον εκπαιδευτικό. 

Ταυτόχρονα επισηµαίνουµε πως λείπει κάθε αναφορά στις υπόλοιπες κουλτούρες του νησιού και 

µάλιστα στην Τουρκοκυπριακή.  

Έτσι προτείνεται: 

Στη σ.10 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το «τεχνολογίας» η φράση «κοινωνικών φύλων» . 
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Στη σ.10 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το «πολιτισµούς» η φράση «διαφορετικούς αλλά ίσους». 

Στη σ.10 προτείνεται  να  συµπληρωθεί µετά το « κριτική ανάλυση των έργων τέχνης» « ∆ιερεύνηση 

της παρουσίας των γυναικών και ανάδειξη της συµβολής του έργου τους». 

Στη  βαθµίδα 3: ΣΤ΄ ∆ηµοτικού Α-Β΄ Γυµνασίου, µετά το «Εισαγωγή στο έργο καλλιτεχνών της 

παγκόσµιας τέχνης»  προτείνεται να συµπληρωθεί «ανδρών και γυναικών» . 

Στη  βαθµίδα 3: ΣΤ΄ ∆ηµοτικού Α-Β΄ Γυµνασίου, µετά το «µελέτη της τοπικής ιστορίας της τέχνης και 

της σύγχρονης κυπριακής καλλιτεχνικής δηµιουργίας» προτείνεται να συµπληρωθεί «∆ιερεύνηση της 

γυναικείας παρουσίας» . 

Στη  βαθµίδα 3: ΣΤ΄ ∆ηµοτικού Α-Β΄ Γυµνασίου, µετά το « µικρές µελέτες / παρουσιάσεις» 

προτείνεται να συµπληρωθεί «Μέσω της έρευνάς τους καθιστούν ορατές τις «αόρατες» γυναίκες 

καλλιτέχνιδες (π.χ. Ελένη Αλταµούρα)». 

Στη  βαθµίδα 3: Προσχολική – Β΄ ∆ηµοτικού  Άξονας 2:  Εικαστική δηµιουργία και αειφόρος ανάπτυξη, 

στη ∆εξιότητα 4 µετά το «Περιβάλλον»  προτείνεται να συµπληρωθεί «ισότητα, διαφορετικότητα». 

Στη  βαθµίδα 3: Προσχολική – Β΄ ∆ηµοτικού  Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία και αειφόρος ανάπτυξη, 

στο 17ο στόχο  µετά το «αντιµετωπίζουν» προτείνεται να συµπληρωθεί «ιδιαίτερα τα κορίτσια». 

Στη  βαθµίδα 3: Προσχολική – Β΄ ∆ηµοτικού  Άξονας 3: Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία στον 1ο στόχο  µετά το «καλλιτέχνες» προτείνεται να συµπληρωθεί «άνδρες και γυναίκες». 

Στη  βαθµίδα 3: Προσχολική – Β΄ ∆ηµοτικού  Άξονας 3: Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία στον 1ο στόχο   προτείνεται στην 3η γνώση η διατύπωση «Να γνωρίζουν την αυθεντική 

πολιτιστική κληρονοµιά ολόκληρης της Κύπρου και των ανθρώπων της». 

Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στον 4ο στόχο   προτείνεται να συµπληρωθεί «ισότητα,  διαφορετικότητα, πολιτισµός/ 

κουλτούρα». 

Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στον 16ο στόχο   προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος «παρά τις διαφορές , ωστόσο οι 

άνθρωποι είναι ίσοι». 
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Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη προτείνεται να προστεθεί  µια ακόµα στάση και ένας ακόµα στόχος «Να αναπτύξουν διάλογο 

µε τα παιδιά άλλων πολιτισµικών οµάδων της τάξης τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες και 

γνώσεις σχετικές µε τις επιµέρους κουλτούρες, π.χ. Ζωγραφίζω ένα τοπίο  της χώρας 

καταγωγής µου».  

Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 3:  Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία  λείπει το στοιχείο της ανταλλαγής µε τη τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 3:  Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία στον 1ο στόχο µετά το «καλλιτέχνες» προτείνεται να συµπληρωθεί «άνδρες και γυναίκες». 

Στη  βαθµίδα 2:  Γ΄ ∆ηµοτικού -  Ε΄ ∆ηµοτικού Άξονας 3:  Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία στον 9ο στόχο λείπει η αναφορά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 1:  Εικαστική έκφραση και σκέψη στον 11ο 

στόχο προτείνεται να συµπληρωθεί «έµφυλη» πριν από τη λέξη κριτική. 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 1:  Εικαστική έκφραση και σκέψη στον 11ο 

στόχο προτείνεται να συµπληρωθεί προστεθεί  µια ακόµα στάση και ένας ακόµα στόχος «Να 

αναπτύξουν διάλογο µε τα παιδιά άλλων πολιτισµικών οµάδων της τάξης τους και να ανταλλάξουν 

πληροφορίες και γνώσεις σχετικές µε τις επιµέρους κουλτούρες, π.χ. ∆ιοργανώνουν στο τέλος 

της σχολικής χρονιάς έκθεση φωτογραφίας από τις κουλτούρες των χωρών προέλευσης τους.».  

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στον 4ο στόχο   προτείνεται να συµπληρωθεί «ισότητα,  διαφορετικότητα, πολιτισµός/ 

κουλτούρα». 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στον 11ο στόχο   προτείνεται να συµπληρωθεί πριν από το µέσα από τα Μέσα µαζικής 

Ενηµέρωσης «ειδικότερα και». 

 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στις ενδεικτικές δραστηριότητες του 11ου στόχου   προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το «του 
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καταναλωτή» η φράση «αλλά και ευρύτερων µορφών κοινωνικής συνείδησης, ιδιαίτερα αυτών που 

συνδέονται µε τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων». 

 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στο 16ο στόχο  προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος «Καµία διαφορά δεν συνεπάγεται 

κοινωνική ανισότητα». 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 2: Εικαστική δηµιουργία  και αειφόρος 

ανάπτυξη στο 17ο στόχο  µετά το «αντιµετωπίζουν» προτείνεται να συµπληρωθεί «ιδιαίτερα τα 

κορίτσια». 

Στη  βαθµίδα 3:  Στ΄ ∆ηµοτικού -  Β΄ Γυµνασίου Άξονας 3:  Πολιτιστική κληρονοµιά και εικαστική 

δηµιουργία επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να γνωρίσουν και Τουρκοκύπριους/ες καλλιτέχνες/ιδες, 

Φράγκους/ισσες, Αρµένιους/ισσες κ.λπ., που παραµένουν αόρατοι/ες. 

Στο 1ο στόχο µετά το «ξένους καλλιτέχνες»  προτείνεται να συµπληρωθεί «άνδρες και γυναίκες». 

Στο 2ο στόχο στο τέλος  προτείνεται να συµπληρωθεί «και των τουρκοκυπρίων». 

 Στο 10ο στόχο προτείνεται να συµπληρωθεί µετά των «καλλιτεχνών» η φράση «ανδρών και 

γυναικών» . 

Στο κεφάλαιο αφίσα προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το « εκστρατεία» «Αφίσα, σεξισµός / 

ρατσισµός».  

Στο κεφάλαιο αφίσα προτείνεται να συµπληρωθεί µετά «µηνύµατα που στέλνουν» η φράση «∆ιακρίνει 

και αντιµάχεται τα ρατσιστικά, σεξιστικά και ξενοφοβικά µηνύµατα».  

Στο κεφάλαιο διαφήµιση προτείνεται να συµπληρωθεί στις γνώσεις «Ορίζει και αναλύει άµεσες και 

έµµεσες αντικοινωνικές (ρατσιστικές/σεξιστικές) αναφορές που µπορεί να περιλαµβάνει µια 

διαφήµιση» . 

Στο κεφάλαιο διαφήµιση προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος της πρώτης δεξιότητας« Επισηµαίνει 

τυχόν αντικοινωνικά µηνύµατα» . 

Στο κεφάλαιο διαφήµιση προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος των στάσεων / αξιών «λαµβάνοντας 

υπόψη αντιρατσιστικές/ σεξιστικές αξίες» . 
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Στο κεφάλαιο σύνθεση εικόνας και κειµένων- περιοδικό προτείνεται να συµπληρωθεί µετά « των 

δηµιουργών τους» η φράση «διακρίνει έµµεσες ή άµεσες µορφές σεξισµού». 

Στο κεφάλαιο βιβλίο προτείνεται να συµπληρωθεί µετά « της εξέλιξης» η φράση «Αναδεικνύει  στο 

πλαίσιό τους  κοινωνικές οµάδες π.χ. γυναίκες που µοιάζουν αόρατες».  

Στο κεφάλαιο φωτογραφία σελ. 68 µετά τα « χρονικά πλαίσια» χρειάζεται να συµπληρωθεί «τη 

σηµαντική, αν και αγνοηµένη συµβολή των γυναικών στην εξέλιξη στις τέχνες». 

Στο κεφάλαιο «παιδαγωγικές αξίες του µαθήµατος της φωτογραφίας» στο τέλος της 3ης  Γνώσης 

προτείνεται να συµπληρωθεί « Να εστιάσει στη σηµαντική συµβολή των γυναικών»  και στην 

αντίστοιχη στάση προτείνεται να συµπληρωθεί : «και αναγνωρίζοντας τη συµµετοχή και συµβολή 

κοινωνικών κατηγοριών όπως λ.χ. οι γυναίκες που πρόσφατα είχαν αγνοηθεί ή υποτιµηθεί».  

Στη  Β΄ Λυκείου στο υποκεφάλαιο η ιστορία της φωτογραφίας και η εξέλιξη της  προτείνεται να 

συµπληρωθεί µετά τη λέξη φωτογράφοι «άνδρες και γυναίκες». Ακόµα στο τέλος του δεύτερου 

θέµατος προτείνεται να συµπληρωθεί « Η συµµετοχή και η συµβολή των γυναικών φωτογράφων».  

Στη  Γ΄ Λυκείου στο υποκεφάλαιο «Οπτική επικοινωνία και γλώσσα της φωτογραφίας» προτείνεται να 

συµπληρωθεί «φωτογραφία και σεξισµός»  και στο σηµειολογία και ψυχολογία της οπτικής αντίληψης: 

« ο αρσενικός «επιθεωρητής» , η θηλυκή επιθεωρούµενη»:  Όψεις της φωτογραφίας»  

Στη  Γ΄ Λυκείου σελ. 79 στο υποκεφάλαιο «Οπτική επικοινωνία και γλώσσα της φωτογραφίας» 

προτείνεται να συµπληρωθεί «Η  κοινωνική και έµφυλη ανισότητα».  
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Pollock, Griselda (2003) Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Arτ, 

Routledge, [1988] 

Robinson, Hilary (2001) Feminism-art-theory: An Anthology, 1968-2000, Blackwell Publishing 

Suleiman, Susan Rubin (1986) The Female Body in Western Culture: Contemporary 

Perspectives, Harvard University Press. 

 

7.Π.Σ.Φυσικής Αγωγής 

 

Και στο συγκεκριµένο Π.Σ. επισηµαίνουµε  τη γενικευµένη χρήση αρσενικής γλώσσας και η σωρεία 

αρσενικών αναπαραστάσεων. Στη σ. 2  χαρακτηριστικό παράδειγµα γλωσσικού σεξισµού είναι ο τίτλος 

«του διοικητικού συντονιστή», που χρησιµοποιείται, για να  περιγράψει τη σηµαντική συµβολή  µίας 

γυναίκας εκπαιδευτικού στη σύνταξη του Π.Σ. .  

 

Στη σ. 10 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά τη φράση «θετική κοινωνική συµπεριφορά» η ακόλουθη: 

«Τέλος κρίνεται απαραίτητη η συµπερίληψη γνώσεων για ίση συµµετοχή των φύλων σ΄ όλες  τις 

περιοχές της γνώσης». 
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Στη σ. 11 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά τη φράση «της προσωπικότητας» η ακόλουθη: «Επιδιώκει 

την άρση των προκαταλήψεων που συνδέονται µε τις δυνατότητες και δεξιότητες των δύο 

κοινωνικών φύλων». 

 

Στη σ. 11 προτείνεται να συµπληρωθεί στο σχεδιάγραµµα στον 4ο πίνακα µετά «το σεβασµό των άλλων» 

«και η αποδοχή της ετερότητας» και στον 5ο πίνακα µετά «αλληλεπίδραση» «η   υπέρβαση 

στερεοτύπων σεξιστικών /ρατσιστικών». 

 

Στη σ.14 προτείνεται να προστεθεί µετά τη λέξη «καθενός» η περίοδος «Ειδικότερα , θα πρέπει να 

ενθαρρύνονται παιδιά διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης  και  µάλιστα κορίτσια που οι 

συγκεκριµένες κουλτούρες αντιτίθενται στην ενασχόληση τους µε τη φυσική αγωγή και τον 

αθλητισµό». 

 

Στη σ.14 προτείνεται να προστεθεί µετά τη λέξη «αποτέλεσµα» η περίοδος «Ιδιαίτερη µέριµνα και στα 

δύο επίπεδα λαµβάνεται για την ενθάρρυνση των κοριτσιών να συµµετάσχουν σε σχετικές 

δραστηριότητες  που παραδοσιακά χαρακτηρίζονται ως «ανδρικές». 

 

Στη σ.15 προτείνεται να προστεθεί µετά τη λέξη «παιδιά» «αγόρια και κορίτσια». 

 

Στις σ. 15 και 35 συχνές είναι διατυπώσεις που παραπέµπουν σε αρσενικές αναπαραστάσεις, όπως  οι 

ασκούµενοι , ο ασκούµενος. 

 

Στη σ.15 προτείνεται να προστεθεί µετά τη λέξη «αλληλεπιδράσεις» «Ειδικότερα τα  κορίτσια 

ενισχύουν την αυτοεκτίµηση τους και αντιλαµβάνονται καλύτερα πως δεν υφίστανται «ανδρικά» και 

«γυναικεία» πεδία αλλά οι χώροι έκφρασης και δράσης είναι κοινοί και για τα δύο φύλα». 
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Στη σ.17 προτείνεται η αύξηση των ποσοστών του πέµπτου σκοπού και για το Νηπιαγωγείο, 

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

 

Στη σ.23 προτείνεται µετά «διαφορετικών µεγεθών» να προστεθεί «ανεξάρτητα φύλου». 

 

Στη σ.24 προτείνεται µετά από το πολλοί παιδαγωγοί να προστεθεί «άνδρες και γυναίκες». 

 

Στη σ.26 προτείνεται µετά από «κινητική δραστηριότητα» να συµπληρωθεί «Ταυτόχρονα η κοινή 

συµµετοχή των αγοριών και των κοριτσιών στις διάφορες σχετικές δραστηριότητες συντελεί στην 

αποδόµηση των έµφυλων στερεοτύπων ήδη από την κρίσιµη προσχολική ηλικία». 

 

Στη σ.30  προτείνεται µετά από «χωρών» να συµπληρωθεί «ισότητα φύλων». 

 

Στη σ.30  προτείνεται µετά από «αυτοαξιολόγησης» να συµπληρωθεί «αναγνωρίζουν ως αυτονόητο 

γεγονός τη δυνατότητα κοινών δράσεων αγοριών/κοριτσιών.» 

 

Στη σ.31  προτείνεται µετά από «παιδιά» να συµπληρωθεί «ανεξάρτητα φύλου». 

 

Στη σ.32  προτείνεται µετά από «τάξεων» να συµπληρωθεί «µε ιδιαίτερη σχετική φροντίδα στα 

κορίτσια». 

 

Στη σ.33  σηµειώνεται ότι θα µπορούσε να γίνει αναφορά στις δύο τελευταίες τάξεις στην έµµηνο ρύση. 
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Στη σ.33  προτείνεται µετά από «τα παιδιά» να συµπληρωθεί «και ειδικότερα τα κορίτσια». 

 

Στη σ.33  προτείνεται µετά από «ευχαριστούν» να συµπληρωθεί «υπερβαίνοντας συχνά τις 

αναχρονιστικές προκαταλήψεις του τύπου « το ποδόσφαιρο είναι µόνο για τα αγόρια». 

 

Στη σ.34  προτείνεται η φράση «αποφεύγοντας» να διορθωθεί « και να µην». 

 

Στη σ.33  προτείνεται µετά από «φυσική δραστηριότητα» να συµπληρωθεί «εσωτερίκευση της έννοιας 

της ισότητας στη φυσική δραστηριότητα». 

 

Στη σ.33  προτείνεται µετά από «γνωστική λειτουργία» να συµπληρωθεί «στ) συντελούν στην 

υπέρβαση στερεοτύπων και προκαταλήψεων που συνδέονται µε τα φύλα και άλλες µορφές 

κοινωνικών διακρίσεων». 

 

Στη σ. 37  προτείνεται µετά από «µοναδικότητας» να συµπληρωθεί «αλλά και της ετερότητας». 

 

Στη σ. 44  προτείνεται µετά από «οµαδικά αγωνίσµατα» να συµπληρωθεί «υπερβαίνοντας ταυτόχρονα 

αναχρονιστικές στερεοτυπικές αντιλήψεις αποκλεισµού ενός φύλου από αγωνίσµατα που 

παραδοσιακά προσιδιάζουν στο άλλο φύλο». 

 

Στη σ. 45  λείπει η αναφορά στην ιστορία του αθλητισµού στο πλαίσιο της οποίας θα µπορούσε να 

αναφερθεί η συµβολή των γυναικών στον αθλητισµό µε αναφορά σε σηµαντικές αθλήτριες ή σε γεγονότα 

άγνωστα και συσκοτισµένα όσον αφορά το φύλο λ.χ. οι γυναικείοι ολυµπιακοί αγώνες και οι λοιποί 

γυναικείοι αγώνες. 
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Στη σ. 46  προτείνεται µετά από «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους» να συµπληρωθεί «υπερβαίνοντας 

ταυτόχρονα προκαταλήψεις που συνδέονται µε το κοινωνικό ρόλο των φύλων και τη φυσική 

αγωγή». 

 

Στη σ.47  προτείνεται µετά από «παιδιά» να συµπληρωθεί «ανεξάρτητα φύλου». 

 

Στη σ.47  προτείνεται µετά από «ικανότητες τους» να συµπληρωθεί «και ειδικότερα τα κορίτσια, που 

έως πρόσφατα αποκλείονταν λόγω του φύλου τους από πολλές δραστηριότητες». 

 

Στη σ. 48  συχνές είναι διατυπώσεις που παραπέµπουν σε αρσενικές αναπαραστάσεις, όπως  ο 

διδάσκων, αλλά και η φράση «να διαδραµατίσει ρόλο µεσολαβητή».  

 

Στη σ.48  προτείνεται µετά από «σχολείου» να συµπληρωθεί «που προσδιορίζει έντονα από τη 

διάσταση του πλουραλισµού και της ισότητας». 

 

Στη σ.48  παρατηρείται αδύνατη διατύπωση στην έκφραση : « άλλους παράγοντες ( για παράδειγµα το 

φύλο» και προτείνεται να αντικατασταθεί µε τη φράση :  « οι ιστορικές προκαταλήψεις που συνδέονται 

µε το φύλο» . 

 

Στη σ.52  προτείνεται στις επιδιώξεις του στόχου 2 µετά από «αθλητικές δραστηριότητες»   να 

συµπληρωθεί «χωρίς αποκλεισµούς κυρίως αυτούς που συνδέονται µε τα φύλα». 

 

Στη σ.54  προτείνεται στο στόχο 2 µετά από «ρατσισµού»   να συµπληρωθεί «και σεξισµού». 
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Στη σ.56  προτείνεται στο 2ο στόχο  µετά από «γνώση»   να συµπληρωθεί «της ιστορίας του 

αθλητισµού µε έµφαση στην παρουσία και των δύο φύλων». 

 

 Στη σ.58  προτείνεται στο 2ο στόχο του 5ου σκοπού  µετά από «γνώση»   να συµπληρωθεί « Υπέρβαση 

αναχρονιστικών σχετικών προκαταλήψεων και στερεοτύπων». 

 

Στη σ.61  πολύ σηµαντικό θεωρείται να προστεθούν τα παρακάτω στον υπάρχοντα πίνακα :  

 

Προκαταλήψεις 

και στερεότυπα 

που συνδέονται 

µε το φύλο 

Η προκατάληψη µπορεί να οριστεί ως η εκ των προτέρων κρίση και αντίληψη για έναν 

άνθρωπο ή οµάδα ανθρώπων, η οποία έχει σχηµατιστεί χωρίς γνώση ή εξέταση των 

γεγονότων. Οι προκαταλήψεις συχνά ενισχύονται από τα στερεότυπα και βασίζονται 

συνήθως σε υποθέσεις, συναισθήµατα και πεποιθήσεις, που µπορούν να επηρεάσουν 

αντιλήψεις και συµπεριφορές. 

Γλωσσάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων, το οποίο βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/resources/

glossary/?langid=el 

Sexisme Σεξισµός, Σεξιστής  

Ο σεξισµός περιγράφει τη διάκριση εναντίον κάποιου εξαιτίας του φύλου του και 

χρησιµοποιείται επίσης για να περιγράψει κάθε τύπο διαχωρισµού που βασίζεται στη 

γενετήσια ορµή. 

Γλωσσάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων, το οποίο βρίσκεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/resources/

glossary/?langid=el 
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Ρατσισµός/ 

ξενοφοβία 

ρατσισµός  είναι η αντίληψη εκείνων που πιστεύουν ότι η δική τους φυλή είναι 

ανώτερη από τις άλλες που η φύση τις έχει καταδικάσει σε κληρονοµική 

κατωτερότητα. Ο παραπάνω ορισµός βρίσκεται στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:http://www.greek-language.gr/ greekLang/ 

modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CF%81%CE%B1%CF

%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&dq= 

ξενοφοβία : ο φόβος, η εχθρότητα προς τους ξένους ως φορείς πολιτιστικών 

επιδράσεων, που αντιµετωπίζονται από τους ντόπιους ως επικίνδυνες. 

http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?l

q=%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%B1

&dq= 

Κοινωνικό 

φύλο 

Ο όρος προσδιορίζει στους κοινωνικά κατασκευασµένους ρόλους που απονέµονται 

στους άνδρες και στις γυναίκες. Οι ρόλοι αυτοί µαθαίνονται και αφοµοιώνονται 

υποσυνείδητα ως µέρος της διαδικασίας κοινωνικοποίησης από διάφορους φορείς 

(όπως την οικογένεια, το σχολείο, το κράτος, τα Μ.Μ.Ε., το σχολείο.   Το κοινωνικό 

φύλο (ή το τι σηµαίνει να είσαι άνδρας ή γυναίκα) είναι µια επίκτητη ταυτότητα στην 

οποία καταρτιζόµαστε από πολύ µικρή ηλικία και πριν τη γέννηση µας κιόλας. 

 

 

Στο αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής Τάξεις: Nηπιαγωγείο στον 4ο σκοπό µετά τη φράση 

«παρακίνησης» προτείνεται να συµπληρωθεί η φράση «και θεωρούν αυτονόητη τη συµµετοχή και των 

δύο φύλων από κοινού σε όλες τις δραστηριότητες». 

 

Στο αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής Τάξεις: Nηπιαγωγείο στην αξιολόγηση   πολύ σηµαντικό 

θεωρείται να παραµείνει κυρίαρχη η θηλυκή κατάληξη, αφού δεν υπάρχουν δάσκαλοι εκτός ελαχίστων. 

(δασκάλες/οι, νηπιαγωγοί, γυναίκες και άνδρες). 

 



58 

 

Στο αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής Τάξεις: Προδηµοτική στον 3ο σκοπό  προτείνεται µετά από 

«παιδιά» να συµπληρωθεί «ανεξάρτητα φύλου». 

 

Στο αναλυτικό Πρόγραµµα Φυσικής Αγωγής Τάξεις: Προδηµοτική στον 4ο σκοπό  , στην 7η ενότητα 

προτείνεται µετά από «παρακίνηση» να συµπληρωθεί « και ταυτόχρονα υπερβαίνουν αβίαστα έµφυλες 

προκαταλήψεις και στερεότυπα». 
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8.Π.Σ.  Θεατρικής Παιδείας και Αγωγής 

 

Παρατηρείται σ΄ όλο το αναλυτικό πρόγραµµα ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί ο πληθυντικός αριθµός  και 

να διευκρινιστεί ότι η αναφορά γίνεται σε οµάδες ανδρών και γυναικών, αγοριών και κοριτσιών. 

Χαρακτηριστικά επισηµαίνεται πως ενώ στη σ.1 τη συγγραφική οµάδα απαρτίζουν µόνο γυναίκες, σ΄ όλο 

το αναλυτικό πρόγραµµα , όταν γίνεται αναφορά σ΄ αυτή χρησιµοποιείται πάντα το αρσενικό γένος. 

Εκτός των ανωτέρω: 

Στη σ.3  προτείνεται «του κοινωνικού ηθοποιού» να αντικατασταθεί από «των κοινωνικών ηθοποιών 

ανδρών και γυναικών». 

 

Στη σ. 6 στον πρώτο πυλώνα λείπει η ιστορία του θεάτρου.  

 

Στη σ. 6 χρειάζεται να συµπληρωθεί µετά από «συµµετέχοντες/ουσες»:« Ενηµερώνονται για την 

ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου». 

 

Στη σ. 6 ο όρος «δραµατουργίας» κρίνεται ως δυτικοκεντρικός και θα πρέπει να διευρυνθεί και µε άλλα 

είδη θεάτρου, κυρίως από την παράδοση της Ανατολής. 
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Στη σ. 6 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «δραµατουργίας»:« Πληροφορούνται για είδη 

θεατρικής έκφρασης σε διαφορετικούς πολιτισµούς  π.χ. Κίνα, Σουµάτρα κ.λπ.)». 

 

Στη σ. 8 στο δεύτερο πυλώνα επισηµαίνεται ότι : «Γνωρίζουν διαφορετικά θεατρικά είδη  

πολιτισµικής προέλευσης. Ενηµερώνονται για εκφράσεις και είδη λαϊκού θεάτρου σε διάφορες 

χώρες  π.χ. Κίνα, Καραγκιόζης, Οµιλίες κ.λπ.)». 

 

Στη σ. 8 στον τίτλο του δεύτερο πυλώνα προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «πολίτες» «άνδρες και 

γυναίκες». 

 

Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «το άλλο φύλο» «∆ιερευνούν τις κοινωνικές 

/πολιτισµικές συνθήκες που κράτησαν µακριά τις γυναίκες από τη θεατρική δηµιουργία  (και έως 

ένα βαθµό και θέαση). ∆ιερευνούν κατά πόσον οι σηµαντικές θεατρικές ηρωίδες ανταποκρίνονταν 

στην πραγµατική κοινωνική κατάσταση των γυναικών του ή αποτέλεσαν τελικά «επινοήµατα» των 

ανδρών συγγραφέων.»  

 

Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από το προηγούµενο «Πληροφορούνται για το τι είναι 

φεµινιστικό θέατρο, θέατρο της µετανάστευσης και άλλοι τύποι εναλλακτικού θεάτρου». 

 

Στη σ. 9 προτείνεται να συµπληρωθεί στις ενδεικτικές δραστηριότητες «Ανταλλάσσουν πληροφορίες 

µε συµµαθητές/τριες διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης για το έργο θεατρικών συγγραφέων 

ανδρών και γυναικών ή και για τα είδη θεατρικών δρώµενων τα οποία συγκρίνονται µεταξύ τους 

(λ.χ. κυπριακά τσακίσµατα , ζακυνθινιές οµιλίες, ισπανικές µπαράγκες» και «∆ιερευνούν  τους 

επτά µύθους που αναφέρονται στη Μήδεια και προσπαθούν να ξανακατασκευάσουν την 

προσωπικότητα της». 
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Στη σ. 10 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «αξίες » « της ισότητας , της ανοχής της 

ετερότητας  και της δηµοκρατίας». ∆ιαφορετικά θεωρείται ότι  προωθείται ο εθνικισµός. 

 

Στη πρόταση των θεατρολόγων για την αναµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος για το θέατρο στην 

εκπαίδευση κυριαρχεί ο αρσενικός λόγος.  

 

Στη σ. 4 η φράση «Μέσα από τη διαδικασία εκµάθησης και καλλιέργειας των πιο πάνω, οι µαθητές 

αναπτύσσουν δεξιότητες και στάσεις που χαρακτηρίζουν έναν δηµοκρατικό πολίτη, αποκτούν 

αυτοπεποίθηση, ευχέρεια στην έκφραση και την επικοινωνία, ενσυναίσθηση, κριτική σκέψη. Μέσα από 

τη θεατρική πράξη, ο µαθητής ανακαλύπτει και εµπλουτίζει την προσωπική του ταυτότητα» 

παραπέµπει ολοκληρωτικά σε αρσενικές αναπαραστάσεις που αποκλείουν τη θηλυκή παρουσία. 

 

Στη σ. 6 η φράση «την ιδιότητα του δηµιουργού», ταυτίζει τη δηµιουργία µε την αρρενωπότητα και 

έµµεσα παραπέµπει στη µακρόχρονη συζήτηση για τον αρσενικό χαρακτήρα της ευφυΐας  . 

 

Στη σ. 6 ∆ηµιουργείται το εύλογο ερώτηµα γιατί δεν αναφέρθηκαν στους αρχικούς στόχους οι 

παρακάτω στόχοι : «Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν άλλους λαούς και την κουλτούρα τους µέσα 

από την παγκόσµια θεατρική παραγωγή. Να κατανοήσουν το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό 

πλαίσιο της κάθε εποχής όπως διαφαίνεται µέσα από τα θεατρικά κείµενα» . 

 

Στη σ. 7 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «δράσης»  «Να πληροφορηθούν για τη συµβολή του 

θεάτρου και των συγγραφέων Ρώτα, Λόρκα, Ασινίκη σε µεγάλες κοινωνικές στιγµές λ.χ. Θέατρο 

του βουνού, το θέατρο στον ισπανικό εµφύλιο πόλεµο, θέατρο και φεµινισµός κλπ». 

 

Στη σ. 7 προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος του 2ου κεφαλαίου « Να αντιληφθούν και να 

αξιολογήσουν την απουσία κοινωνικών οµάδων από το θέατρο για συγκεκριµένους πολιτικούς και 

πολιτισµικούς λόγους».  
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Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «να σέβονται» «και να αξιοποιούν». 

 

Στη σ. 10 στο τέλος προτείνεται να συµπληρωθεί η πρόταση: « 5.Να αποκτήσουν τις πρώτες γνώσεις 

για τη γέννηση, την εξέλιξη και τη συµβολή του θεάτρου στον πολιτισµό». 

 

Στη σ. 11 προτείνεται να συµπληρωθεί η διδακτική ενότητα : «η απουσία των γυναικών» µε τον 

ακόλουθο διδακτικό στόχο : « Να κατανοήσουν τους λόγους αυτής της απουσίας και τις αρνητικές 

επιπτώσεις της στην εξέλιξη και τον εµπλουτισµό της θεατρικής δηµιουργίας» και  µε την ακόλουθη 

ενδεικτική δραστηριότητα : «∆ηµιουργία θεατρικού µονολόγου µε την «απολογία» µιας 

συκοφαντηµένης θεατρικής ηρωίδας (λ.χ. τι θα απαντούσαν η Μήδεια και η Κλυταιµνήστρα;)». 

 

Στη σ. 14 προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από το «δράµα» η διδακτική ενότητα «το χρονικό µιας 

απουσίας: Γυναίκες και πρόσβαση στη γνώση». 

 

Στη σ. 14 προτείνεται να συµπληρωθούν  µετά από  «Ιονέσκο» οι διδακτικές ενότητες «Συσκοτισµένη 

θεατρική ιστορία», «Γυναίκες συγγραφείς του παρελθόντος , σύγχρονες συγγραφείς», «το 

φεµινιστικό θέατρο», «Το λαϊκό θέατρο σε διάφορες χώρες». 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Πατσαλίδης, Σ. (1992)  Ελληνικό Γυναικείο (Φεµινιστικό;) Θέατρο: Μια πρώτη προσέγγιση  Ουτοπία  

4, 105-138 

Πούχνερ Β. (1989) Λαϊκό θέατρο στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια (συγκριτική µελέτη), Αθήνα  

Σακκελαρίδου Έλση (2007) Σύγχρονο γυναικείο θέατρο.  Αθήνα: Ελληνικά γράµµατα 

Κανακίδου, Ελ.  Παπαγιάννη Β.(1994 )∆ιαπολιτισµική Αγωγή. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα  
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9.Π.Σ. Χηµείας 

 

Σ’ όλες τις ενότητες του συγκεκριµένου προγράµµατος χρησιµοποιείται αποκλειστικά το αρσενικό γένος 

που επικυρώνει την κυρίαρχη αντίληψη για την αρσενική διάσταση της συγκεκριµένης επιστήµης και –

εµµέσως πλην σαφώς-νοµιµοποιεί τον αποκλεισµό των κοριτσιών (ο µαθητής, πολλοί µαθητές). 

Θεωρούµε πως πρέπει να δοθεί συνειδητή έµφαση στην παρουσία και τα επιτεύγµατα των γυναικών στο 

πλαίσιο της συγκεκριµένης επιστήµης.  Έτσι προτείνεται στο  αναλυτικό πρόγραµµα της Γ΄ γυµνασίου 

προτείνεται να συµπληρωθεί το «Προϊστορία της Χηµείας, αλχηµεία και σύγχρονη ιστορία της χηµείας.  

Η Χηµεία σαν διαφορετική και αυτόνοµη επιστήµη», µε το «Η συµβολή των γυναικών στην ανάπτυξη 

της επιστήµης (από τις αλχηµίστριες στην Κιουρί)». 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ντρενογιάννη, Ε., Σέρογλου, Φ. & Τρέσσου, Ευ. (επιµ.) (2007) Φύλο και Εκπαίδευση: Μαθηµατικά, 

Φυσικές Επιστήµες, Νέες Τεχνολογίες. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο 

Σταυρίδου, Ε. & Σαχινίδου, Ν. (1999). Τα στερεότυπα των δύο φύλων στα εγχειρίδια των φυσικών 

επιστηµών του δηµοτικού σχολείου. Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών, τεύχος 25-26 

 

10.Π.Σ. Βιολογίας 

 

Και στην προκειµένη περίπτωση ισχύουν οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις σε ό,τι αφορά στη γλώσσα 

και τις αναπαραστάσεις. Παράλληλα: 

Στη σ. 5 προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από  «φύση» « αλλά και µεταξύ των φύλων». 

 

Στη σ. 7 προτείνεται να συµπληρωθεί  στο κεφάλαιο στάσεις « ισότητα των φύλων και  φυλών» 

(αξιοποίηση της βιολογίας).  
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Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί   το  «καθηµερινή ζωή» µε το « και την υπέρβαση κοινωνικών 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων που αντλούν τη νοµιµοποίηση τους από την επίκληση της 

βιολογίας (φύλα, φυλή, αναπηρία κ.λπ.)». 

 

Στο κεφάλαιο «Οργάνωση δοµής και λειτουργίας (Κύτταρο-ιστός-όργανο-σύστηµα-οργανισµός» 

προτείνεται να συµπληρωθεί το  «αναπαραγωγή » µε το «Στην περίπτωση των ανθρώπων σε καµιά 

περίπτωση δεν δικαιολογούνται κοινωνικές ανισότητες». 

 

Στο κεφάλαιο «Κληρονοµικότητα» προτείνεται να συµπληρωθεί το  «περιβάλλον» µε το «Αλλά µπορεί 

να είναι επίκτητα και να συνδέονται µε τις κοινωνικές /πολιτισµικές συνθήκες της κάθε εποχής». 

 

Στο κεφάλαιο «Κανόνες και συµπεριφορά» προτείνεται να συµπληρωθεί το  «οργανισµού» µε το «Στην 

περίπτωση των ανθρώπων ιδιαίτερα επιδρά στη συµπεριφορά το ισχύον κάθε φορά 

κοινωνικό/πολιτισµικό σύστηµα αξιών και οι ισχύοντες κοινωνικοί κανόνες». 

 

Στο κεφάλαιο «πληθυσµοί και οικοσυστήµατα» προτείνεται να συµπληρωθεί και το θηλυκό γένος στις 

λέξεις «καταναλωτές, αποικοδοµητές».  

 

Στο κεφάλαιο «ατοµική υγεία και ασφάλεια» προτείνεται να συµπληρωθεί το ουσιαστικό  «αλλαγές» µε 

το επίθετο «έµφυλες».  

 

Στο κεφάλαιο «ατοµική υγεία και ασφάλεια» προτείνεται να συµπληρωθεί το «ανθρώπινες σχέσεις » µε 

το «και ιδιαίτερα τις σχέσεις µεταξύ των φύλων».  
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Στο κεφάλαιο της Α΄ Γυµνασίου «Επιστήµη της βιολογίας» προτείνεται να συµπληρωθεί το   «της 

βιολογίας » µε το «θετικές και αρνητικές της χρήσεις».  

 

Στο κεφάλαιο της Γ΄ Γυµνασίου «ατοµική υγεία και ασφάλεια» προτείνεται να προστεθεί  µετά τα  

«Ναρκωτικά » η φράση «Βίαιη συµπεριφορά».  

 

Στο κεφάλαιο της Γ΄ Λυκείου «βιολογία του ανθρώπου» προτείνεται να συµπληρωθεί το   « 

πεποιθήσεις» µε το «ασυµµετρία ανάµεσα στα φύλα, άσκηση σωµατικής , ψυχολογικής βίας».  

 

Τέλος αξιοσηµείωτο είναι  ότι χρειάζεται να προστεθεί το θέµα: « Βιολογία και κοινωνία » στο οποίο 

γίνεται αναφορά στα παρακάτω:  

- H βιολογία αποτέλεσε εργαλείο σε αυταρχικά κοινωνικοπολιτικά συστήµατα (ναζισµός, 

αντισηµιτισµός, αποικιοκρατία, ευγονική κλπ.) 

- Η βιολογία υπήρξε βάση τεκµηρίωσης κοινωνικών ανισοτήτων (φύλων, φυλών, αρτιµέλειας, 

σεξ. προσανατολισµού κ.λπ.) 

- Η βιολογία ως εργαλείο και επιστήµη υπέρβασης αναχρονιστικών αντιλήψεων και 

προκαταλήψεων. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αθανασίου Αθηνά «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις Η Μελέτη του 

Φύλου ως Αναλυτικού Εργαλείου στο Χώρο τηςΥγείας». Εκπόνηση µελέτης-έργο ΕΠΕΑΕΚ «ΠΜΣ-

Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις». Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. 

Ellis Lee, Hershberger Scott , Field Evelyn , Wersinger Scott, Pellis Sergio, Geary David, Palmer 

Craig , Hoyenga Katherine , Hetsroni Amir , Karadi Kazmer (2008) «Sex Differences Summarizing 

More than a Century of Scientific Research» by Psychology Press ISBN: 978-0-8058-5959-1. 

[αυτοτελές έργο]  
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Geary C. David (1998) «Male, Female: The Evolution of Human Sex Differences» by American 

Psychological Association, ISBN: 1-555798-527-8. [αυτοτελές έργο]  

Ortner B. Sherry and Whitehead H., (1981) Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender 

and Sexuality. Cambridge University Press.[αυτοτελές έργο]  

 

11.Π.Σ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη  

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. επιβάλλεται αλλαγή της γενικευµένης χρήσης αρσενικής γλώσσας  και των 

αρσενικών αναπαραστάσεων γιατί, εκτός των άλλων έρχονται αντικειµενικά σε αντίθεση µε σηµαντικούς 

στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, όπως διατυπώνονται από τους /τις συντάκτες/τριες του 

και πριν από όλους µε αυτόν που αναφέρει πως « οι µαθητές να διεκδικούν τη θέση τους στην κοινωνία 

ως ενηµερωµένοι, κριτικοί και ενεργοί πολίτες», αφού η διατύπωση αυτή αποκλείει τα κορίτσια και 

αποδίδει κατ’ αποκλειστικότητα την ιδιότητα του πολίτη στα αγόρια. Επίσης σηµειώνουµε την απουσία 

από το Π.Σ. αναφορών σε οικολογικές θεωρίες και κινήµατα που εκτιµάµε πως θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιµες στους µαθητές και στις µαθήτριες των µεγαλύτερων τάξεων και θα καθιστούσε ορατή την 

αρχέγονη σχέση των γυναικών µε τη γη και την οικολογία, µέσω των θέσεων των οικοφεµινιστικών 

κινηµάτων. Τέλος θεωρούµε απαραίτητο να τονιστεί και να αναδειχθεί περισσότερο η έννοια και το 

περιεχόµενο του πολιτισµικού περιβάλλοντος γενικότερα.  

Προτείνουµε ακόµα: 

 

Στη σ. 6 προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από  «πολιτικά» « αλλά και πολιτισµικά». 

 

Στη σ. 7 προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από  «δηµοκρατία» «η έµφυλη ισότητα». 

 

Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από  «πολιτών» «ανδρών και γυναικών». 
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Στη σ. 8 προτείνεται να συµπληρωθεί  στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου «-Ευαισθητοποιηµένοι/ες σε 

θέµατα περιβάλλοντος καθίστανται ικανοί/ες να αντιληφθούν και να ……       και τη σχέση του µε 

κοινωνικές ανισότητες όπως αυτές µεταξύ των φύλων, των εθνών , των θρησκειών κλπ». 

 

Στη σ. 9  προτείνεται να συµπληρωθεί  µετά από  «περιβαλλοντική» « έµφυλη ». 

 

Στη σ. 12  προτείνεται να συµπληρωθούν και οι όροι «οικοφεµινισµός/οί και οικολογικά κινήµατα ». 

 

Στη σ. 15 από τις θεµατικές του κεφαλαίου «σχετικά ζητήµατα» λείπει εντελώς η πολιτιστική διάσταση  

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

Γκασούκα Μ (2008), «Οικοφεµινισµός και γυναικεία Πραγµατικότητα: Όψεις των σχέσεων των 

γυναικών µε τη φύση», στο  Καϊλα Μ, Θεοδωροπούλου Ε., κ.ά., Περιβαλλοντική Ηθική, Αθήνα: Ατραπός 

(υπό δηµοσίευση) 

Vandana Sh. (1989), Staying Alive: Women, Development, and Ecology in India, London: Zed Press 

12.Π.Σ. Μουσικής 

Όλοι και όλες γνωρίζουµε ότι µέχρι στιγµής η ιστορία της µουσικής είναι µια ιστορία ολοκληρωτικά 

γραµµένη από άντρες. Στον χώρο της µουσικής δηµιουργίας και σύνθεσης, γυναίκες συνθέτες µε 

σοβαρά δείγµατα γραφής άρχισαν να εµφανίζονται συστηµατικά µόλις στον 20ου αιώνα. Τότε λοιπόν µια  

ξεκίνησε ευρεία συζήτηση για το "πρωτόγνωρο" αυτό φαινόµενο. Το ξαφνικό ενδιαφέρον των γυναικών 

για την σύνθεση έθεσε µια σειρά προβληµατισµών µεταξύ σοβαρών θεωρητικών εντός και εκτός των 

φεµινιστικών κύκλων. Είναι άραγε στην φύση των γυναικών η σύνθεση; Αντιλαµβάνονται οι γυναίκες την 

µουσική µε τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες; Υπάρχει γυναικεία γραφή; Πολλοί επικαλέστηκαν έρευνες 

και µελέτες από τον χώρο της βιολογίας περί της ιδιαιτερότητας στην λειτουργία του γυναικείου 

εγκεφάλου όσον αφορά στην σχέση του αριστερού "αρσενικού", ορθολογικού ηµισφαιρίου και του δεξιού 

"θηλυκού", συναισθηµατικού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου (Λεονάρδος Σλέιν, χειρουργός)για να 
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αποδείξουν πως οι άνδρες έχουν εκ «φύσεως» το προνόµιο της «σοβαρής» σύνθεσης και οι γυναίκες 

θα πρέπει να αποδεχτούν τον περιορισµένο τους ρόλο στην ερµηνεία Σήµερα οι στερεοτυπικές αυτές 

αντιλήψεις υποχωρούν, προτάσσουν ωστόσο σθεναρή αντίσταση και τα µουσικά και αισθητικά ευρύτερα 

µαθήµατα είναι δυνατό να συµβάλλουν στην ολοκλήρωση της αποδόµησής τους. 

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. επιβάλλεται αλλαγή της γενικευµένης χρήσης αρσενικής γλώσσας  και των 

αρσενικών αναπαραστάσεων. Παντού στο πρόγραµµα εµφανίζεται ο πρωταρχικός ρόλος των ανδρών(ο 

µαθητής, ο δάσκαλος) παρά τη µεγάλη συµµετοχή µαθητριών και γυναικών εκπαιδευτικών γεγονός το 

οποίο, εκτός των άλλων, έρχεται αντικειµενικά σε αντίθεση µε σηµαντικούς στόχους της καλλιτεχνικής 

εκπαίδευσης, όπως λ.χ. αυτός της κοινωνικοποίησης (σ.5, 1η παρ.). Κι αυτό γιατί µια σεξιστική γλώσσα 

που αποκλείει τα κορίτσια στρεβλώνει την κοινωνικοποίηση. 

 Επιπρόσθετα: 

Στη σ.8,  3η παρ. µετά το «εκπαιδευτικοί» να προστεθεί το διευκρινιστικό «άνδρες και γυναίκες». 

Στη σ.9 προτείνεται να µπει ως δ. το «ενθαρρύνει τις µαθήτριες και τους µαθητές να 

πληροφορηθούν για µουσικές άλλων πολιτισµών και ιδιαίτερα τη µουσική πολιτισµικών οµάδων από 

τις οποίες προέρχονται συµµαθήτριες και συµµαθητές τους». 

Στη σ. 4.4,  2η παρ., µετά το «συναισθηµατική ανάπτυξη των παιδιών» να προστεθεί – «την αποδοχή 

της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της συνεργασίας». 

 

Στη σ.10,   στο κεφ. 4.5, στη 2η παρ. προτείνεται µετά το «η ισότητα» να προστεθεί « – η αποδοχή της 

διαφορετικότητας». 

Στη σ.11 στο 4.7 στη φράση «Η διαφορετικότητα µπορεί να είναι κοινωνική» προτείνεται να 

συµπληρωθεί και το επίθετο «έµφυλη» .   

Στο ίδιο κεφάλαιο, στη φράση «Οι µαθητές βρίσκονται σε διάφορα επίπεδα όσον αφορά στην επίδοσή 

τους και αναπόφευκτα έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ νοηµοσύνης» προτείνεται να διαγραφεί το «και 

αναπόφευκτα έχουν πολύ διαφορετικά προφίλ νοηµοσύνης», ως επικίνδυνο για ρατσιστικές 

παρανοήσεις. 
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Στη σ.13, στην 3η παρ. προτείνεται µετά το «οργανοπαίκτες» να προστεθεί το « – µουσικούς οµάδων 

διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης, όπως Αρµένιοι, Παλαιστίνιοι, Τουρκοκύπριοι κ.λπ.» 

 Στη σ.13 στην 4η παρ µετά το «παρακολούθηση συναυλιών και µουσικών παραστάσεων από ευρύ 

ρεπερτόριο µουσικής» να προστεθεί «αλλά και µουσικών εκδηλώσεων φεστιβάλ κ.λ.π. άλλων 

πολιτισµικών οµάδων που κατοικούν στην Κύπρο».  

Στη σ. 13 στο τέλος της 5η παρ.  προτείνεται η φράση «δηµιουργία µουσικών δρώµενων συνεργασία µε 

άλλους πολιτιστικούς φορείς να αντικατασταθεί από την: «Ενθάρρυνση δηµιουργίας διαπολιτισµικών 

µουσικών δρώµενων.» 

Στη σ. 13 στο τέλος της 6η παρ.   µετά το «ηλικίας»  χρειάζεται να προστεθεί το «– φύλου» και  µετά 

το «περιοχής» να προστεθεί το « πολιτισµικής προέλευσης».  

 Στη σ. 13 στο  κεφ. 4.9  εκτιµάµε πως οι  βασικές αρχές είναι προτιµότερο να µην περιλαµβάνονται σε 

ειδικό κεφάλαιο,  αλλά να βρίσκονται διάχυτες σε όλο το πρόγραµµα (mainstreaming).  

Στη σ.15 κρίνεται ως αναγκαία η αναφορά στην ιστορία της µουσικής. Στο πλαίσιό  της θα πρέπει να 

διερευνηθεί η παρουσία ή – κυρίως- η απουσία των γυναικών από τα σπανιότερα είδη της (λ.χ. κλασική) 

και να αναφερθούν οι  κοινωνικοπολιτισµικές συνθήκες που απαγόρευσαν την παρουσία τους σε τοµείς 

όπως λ.χ. η σύνθεση ή η διεύθυνσης ορχήστρας, ενώ την επέτρεψαν στο τραγούδι. Επίσης να γίνει 

αντιπαράθεση αυτής της απουσίας µε τη συµβολή τους σε σηµαντικά είδη παραδοσιακής µουσικής, όπως 

µοιρολόγια, ταχταρίσµατα, νανουρίσµατα κ.λ.π., αλλά και της σηµαντικότατης παρουσίας τους σε όλα τα 

είδη τραγουδιού (λ.χ. όπερα). Σηµειώνεται επίσης πως στην ιστορία προσφέρεται η ευκαιρία να 

γνωρίσουν µουσικές και όργανα άλλων πολιτισµών. 

Στη σ.19, στο 7, προτείνεται να προστεθεί : « να γνωρίσουν την ιστορία της µουσικής και τη συµβολή 

της στην ανάπτυξη όλων των πολιτισµών». 

Στη σ.23, δηλαδή στη Βαθµίδα 2: Γ’-Ε΄ ∆ηµοτικού προτείνεται  να προστεθεί το «Να γνωρίσουν είδη 

µουσικής άλλων πολιτισµών»/ «Να πληροφορηθούν – στο επίπεδο που επιτρέπει η ηλικία – για την 

ιστορική εξέλιξη της µουσικής και το ρόλο της στην πολιτισµική ανάπτυξη και την ανθρώπινη 

επικοινωνία». 

 Στη σ. 26 στη  Βαθµίδα 3: Στ΄ ∆ηµοτικού- Β΄ Γυµνασίου προτείνεται να συµπληρωθεί δεξιά από το 

«Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να περιγράφουν  τον πολύπλευρο ρόλο της µουσικής στο 

πολιτιστικό, οικονοµικό και ιστορικό περιβάλλον και να αξιολογούν  τους παράγοντες που την 
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καθιστούν κατάλληλη για τις συγκεκριµένες  κοινωνικές συνθήκες (π.χ. χώρος, χρόνος, περιστάσεις, 

εξέλιξη των µέσων δηµιουργίας της µουσικής, επίδραση της τεχνολογίας).» το: «Να κατανοήσουν και 

να εξηγήσουν τις συνθήκες που απέκλεισαν τις γυναίκες από διάφορες εκφάνσεις και είδη 

µουσικής» και στη συνέχεια  «Να ερευνήσουν στο διαδίκτυο, για να ανακαλύψουν σηµαντικές 

γυναίκες µουσικούς». 

  Στη σ. 29 στη  Βαθµίδα 4: Γ΄ Γυµνασίου- Α΄ Λυκείου  προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από « 

εξέλιξη των µέσων δηµιουργίας της µουσικής» το «να συγκρίνουν  και να ερµηνεύουν την παρουσία 

των γυναικών δηµιουργών σε είδη µουσικής (λ.χ. λαϊκή/δηµώδη ψυχαγωγία) και την απουσία ως 

δηµιουργών ειδών που κατατάσσονται στην υψηλή βαθµίδα κοινωνικής αξιολόγησης  (λ.χ. κλασική 

όπερα)». 

 

Στη σ. 30 στη  Βαθµίδα 4: Γ΄ Γυµνασίου- Α΄ Λυκείου  προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «Να 

παρακολουθούν ποικιλία µουσικών δρώµενων (συναυλίες, κοντσέρτα κλπ) και να συµπεριφέρονται 

ανάλογα µε την περίσταση» το «Να ενηµερώνονται και να παρακολουθούν τα είδη µουσικής µη 

δυτικών πολιτισµικών οµάδων».  

 

Στη σ. 31 προτείνεται να συµπληρωθεί µετά από «Στέκοµαι σωστά, δεν ντρέποµαι για το σώµα και τη 

φωνή µου, έχω καλή διάθεση.» «ανεξάρτητα φύλου, αφού όλοι/ες µπορούν να ασχοληθούν µε όλες 

τις µουσικές εκφάνσεις : σύνθεση, εκτέλεση, διεύθυνση, απόδοση». 

 

Στη σ. 32 προτείνεται να συµπληρωθεί στο τέλος: «Να ενηµερώνεται για τη µουσική άλλων 

πολιτισµικών οµάδων και να την αντιµετωπίζουν µε σεβασµό χωρίς αξιολογήσεις και ιεραρχήσεις». 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Σακελαριάδης Γ., (2008) ∆ιαπολιτισµική µουσική εκπαίδευση Αθήνα: Ατραπός – Περιβολάκι 

Wayne D. Bowman, Philosophical Perspectives on Music (1998, Oxford University Press) 
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Berys Gaut and D. Lopes, Aesthetics (2006, Routdledge) 

Καρλ Γιουνγκ, Ο άνθρωπος και τα σύµβολά του (1964, εκδόσεις Αρσενίδη) 

 

 

13.Π.Σ. Θρησκευτικών 

H προσέγγιση του ΑΠ των θρησκευτικών υπήρξε µάλλον ευχάριστη καθώς υπήρχε µια ικανοποιητική 

ως προς το φύλο χρήση του λόγου, αλλά και συνάδουσα µε τις αρχές της διαπολιτισµικότητας  

θεµατολογία. Η προσεκτική ωστόσο ανάγνωση υπήρξε µάλλον απογοητευτική, καθώς σηµειώσαµε 

σοβαρή αναντιστοιχία µεταξύ του δεύτερου και τρίτου στόχου που θέτει ο σκοπός του µαθήµατος και 

του πραγµατικού περιεχοµένου. Το τελευταίο παρουσιάζει ευκαιριακή αναφορά, εξαιρετικά  άνιση και 

περιορισµένη στα σύγχρονα θρησκεύµατα και εξίσου ευκαιριακή αναφορά στο θρησκευτικό φαινόµενο 

από το οποίο απουσιάζει κάθε νύξη και στο δικαίωµα των ανθρώπων να µην πιστεύουν- και υπάρχουν 

πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, που µε τον τρόπο αυτόν γίνονται αόρατοι- ενώ είναι εντελώς υποτιµηµένο το 

βαθύ πολιτισµικό περιεχόµενο του συνόλου των θρησκειών.  

Με την ευκαιρία, αξίζει να επισηµανθεί πως η µη αναφορά σε αρχαϊκά και αρχαία θρησκευτικά 

συστήµατα  αδικεί ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά παρελθόν µε 

γυναικοκεντρικά και πιθανόν µονοθεϊστικά θρησκευτικά συστήµατα. Επίσης θα λέγαµε πως µάλλον είναι 

προτιµότερο το µάθηµα να ξεκινάει µε την ανάλυση της έννοιας και του περιεχοµένου του θρησκευτικού 

φαινοµένου κι έπειτα να πηγαίνει στην ορθοδοξία και τις άλλες  θρησκείες. 

Γενικότερα εκτιµάµε πως στο πλαίσιο του Α.Π. πρέπει: 

1. να υπογραµµιστούν οι αξίες της ισότητας και της ελευθερίας που ενστερνίζεται ο χριστιανισµός 

σύµφωνα µε τα λόγια του ίδιου του Ιησού   

2. να υπάρξουν περισσότερα παραδείγµατα γυναικών από την Παλαιά ∆ιαθήκη, αλλά κυρίως από την 

Καινή ∆ιαθήκη, αφού στα χρόνια που αφορά αρκετές γυναίκες είχαν σηµαντική θέση στη χριστιανική 

παράδοση επιδεικνύοντας δύναµη χαρακτήρα, 

 3. να εξισορροπηθεί η αναλογία ανδρών – γυναικών,  

4. η χρήση της γλώσσας να εξισορροπηθεί ως προς τις έµφυλες αναφορές της και τη σεξιστική χρήση 

της (αντωνυµίες, επίθετα κ.λπ.),  

5. να γίνει συνειδητή η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, να τονίζουν την ισότητα 

των φύλων,  
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6. να υπάρχει µεγαλύτερη γκάµα επιλογής διδακτικών εγχειριδίων στα Θρησκευτικά.  

Επίσης,  θα προσθέταµε ότι επιβάλλεται αύξηση των θηλυκών υποδειγµάτων πέρα της Παναγίας και 

ιδιαίτερα έµφαση στις µαθήτριές του Χριστού, συνεχής αναφορά στη συνεισφορά των γυναικών στο 

χριστιανικό κίνηµα και τη διάδοσή του. Επισηµαίνουµε, τέλος,  πως ο Μασονισµός δεν είναι θρησκευτική 

αίρεση, αλλά µυστικιστική αδελφότητα που δέχεται στους κόλπους της µέλη από όλες τις θρησκείες και 

τα διάφορα χριστιανικά δόγµατα και πως θα ήταν προτιµότερο να λείπουν απαξιωτικές  αναφορές 

στους/στις χιλιαστές/στριες γιατί υπάρχουν συχνά παιδιά αυτής της θρησκευτικής κουλτούρας µέσα 

στις τάξεις. Τέλος θεωρούµε ατυχή και αντιπαιδαγωγικά υποδείγµατα και αναφορές σε 

«δαιµονισµένες/ους».  

 

Πιο συγκεκριµένα: 

Στη σ.9  λείπει η αναφορά στην αναγνώριση του δικαιώµατος σε διαφορετική πίστη ή τον αθεϊσµό  

Στη σ.10 δεν αντιλαµβανόµαστε τον όρο «κολοβώνεται». Μήπως ταιριάζει καλύτερα ο όρος 

«υπονοµεύεται»; . Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση του όρου  «ισοτιµία των φύλων»  µε τον όρο 

«ισότητα των φύλων» 

Στη σ.12 στο τέλος του 2.3 προτείνεται να υπάρξει αναφορά και σε αυτούς που δεν πιστεύουν, ενώ στο 

3.1 να προστεθεί το «και µε βαθύτατο πολιτισµικό περιεχόµενο» 

Στη σ. 13 , στο 2, προτείνεται  να προηγηθεί το θρησκευτικό φαινόµενο και να ακολουθήσουν οι 

θρησκείες 

Στη σ.14 προτείνεται:  

         - αύξηση θηλυκών υποδειγµάτων πέραν της Παναγίας 

         - αναφορά στη συνεισφορά των γυναικών στο χριστιανικό κίνηµα και τη διάδοσή του. Εκτενής 

αναφορά στις µαθήτριες του Ιησού και τη δράση τους, στις διακόνισσες, στις συγκεκριµένες γυναίκες 

που αναφέρει ο Παύλος στις επιστολές του, στη Μακρίνα, σε Βυζαντινές γυναίκες , αλλά και στο 

συγκλονιστικό παιδαγωγικό-επιµορφωτικό έργο της Αγίας Φιλοθέης (Φιλοθέη Μπενιζέλου) κ.λπ. 

         - εκτενής αναφορά σε ανατολικές θρησκείες αλλά και προχριστιανικά και αρχαϊκά 

γυναικοκεντρικά θρησκευτικά συστήµατα 

  - Χρήση όρων όπως: ισότητα (όχι ισοτιµία), συµµετρία, διαφορετικότητα, αποδοχή ετερότητας 
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σ.18 επισηµαίνουµε ότι τέτοιες αναφορές («παραθρησκευτικά φαινόµενα…») άπτονται συχνά του 

δικαιώµατος στην ανεξιθρησκία και την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων. Κατά την 

άποψή µας είναι καλό να αποφεύγεται η συγκεκριµένη ενότητα σε ένα ανοικτό διαπολιτισµικό σχολείο   

Στη σ.20 στη θεµατική ενότητα β προσοχή στη γλώσσα!!!!(οι δάσκαλοι, οι συµµαθητές, φίλος Α,Β, Γ,-

ούτε µια συµµαθήτρια ή φίλη δεν χωράει σε αυτό τον αρσενικό κόσµο;) 

σ.22 αντί των βεβαρηµένων µε πράξεις και παραλείψεις  Κωνσταντίνου και Ελένης προτείνονται ο 

Άγιος Βασίλειος και η αδελφή του Μακρίνα µε το τόσο ευρύ όσο και αποσιωποιηµένο της έργο. 

Στη σ.27 «Αδελφοί και αδελφές όλων: Οι Άγιοι και οι Αγίες» 

Στη σ.30 στη θεµατική ενότητα ∆ να προστεθεί ως 26 το «Οι γυναίκες και  η συµµετοχή τους στο 

χριστιανικό κίνηµα / γυναίκες µάρτυρες / οι διακόνισσες» 

Στη σ.31 στο 38 αντί Άγιος να µπει Αγία  

Στη σ.32 στη θεµατική ενότητα Α υπάρχει διαφωνία για το 6 . ∆εν µπορεί να εµφανίζεται στους 

µαθητές και στις µαθήτριες ως «αυθεντική ζωή» αυτή του µοναχισµού. Εξάλλου είναι και επικίνδυνο 

όσον αφορά στις νεανικές αναπαραστάσεις 

Στη σ.34 στο 38 αντί Άγιος να µπει Αγία  

Στη σ.35 στη θεµατική ενότητα Β το 6 καλύτερα να λείψει ως αναχρονιστική αναφορά και το 7  να 

διατυπωθεί  διαφορετικά, καθώς έρχεται σε αντίθεση µε την περιβαλλοντική ηθική π.χ. «Η σηµασία 

του να είσαι άνθρωπος» 

Στη σ.36 α.στο «η πορεία της Εκκλησίας» διατηρούµε τις προαναφερόµενες επιφυλάξεις β.στη 

θεµατική ενότητα Ε καλύτερα «Η Ορθόδοξη Εκκλησία» γ. στη θεµατική ενότητα ΣΤ θα ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιµη η αναφορά σε προϋπάρχοντα γυναικοκεντρικά/ανδροκεντρικά θρησκευτικά συστήµατα αλλιώς 

διαγράφουµε τη θρησκευτική ιστορία  

 

Στη  σ.37, στο 38 αντί Άγιος να µπει Αγία στο 39, να υπάρξει εκτενής αναφορά σε γυναίκες κήρυκες 

και µοναχές δασκάλες (Φιλοθέη Μπενιζέλου), αλλά και στο ρόλο πολλών γυναικείων µοναστηριών ως 

κέντρων εκπαίδευσης γυναικών 
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Στη σ.38, στη θεµατική ενότητα Β κρίνεται πως τα 8 και 9 είναι επικίνδυνα για την ενοχοποίηση των 

γυναικών καθώς η πτώση και η απώλεια του παραδείσου χρεώνονται κατ’ αποκλειστικότητα σε αυτές  

και χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποδοθεί το νόηµα και ο συµβολισµός του χωρίς ευκολίες 

που σχετίζονται µε την έυα-γυναίκα 

 

Στη σ.39 στη θεµατική ενότητα Γ να υπάρξει ένα ακόµα  µε τίτλο «Αναφορά σε γυναίκες της Π. 

∆ιαθήκης» 

Στη σ.40 στη θεµατική ενότητα ΣΤ να µπει και Προφήτισσα λ.χ. η ∆εββόρα 

Στη σ.41 στη θεµατική ενότητα Β να υπάρξει ένα ακόµα  µε τίτλο «Ο Ιησούς και οι  µαθήτριές του» και 

στο 40 αντί Άγιος να µπει Αγία  

Στη σ.43 στη θεµατική ενότητα Γ να υπάρξει να προστεθεί ένα ακόµα µε τίτλο «Η ισότητα  ανάµεσα 

στα φύλα («Ουκ ένι…)» και να αλλάξει στη ∆ το υπόδειγµα µε τον δαιµονιζόµενο 

Στη σ.45, στη θεµατική ενότητα ΣΤ, να προστεθεί ένα ακόµα µε τίτλο «Οι γυναίκες συναντούν 

πρώτες τον Αναστάντα Ιησού. Κήρυκες, µάρτυρες, µοναχές και Άγιες» και στο 40 αντί Άγιος να 

µπει Αγία  

Στη σ.47 να καταργηθεί το 10. Στο 15 να γίνει αναφορά στη Μακρίνα, και το µορφωτικό/φιλανθρωπικό 

της έργο και να υπάρξει ένα ακόµα ως 21 «οι Χριστιανές παρούσες: Η Αγία Φιλοθέη και άλλες 

γυναίκες» 

Στη σ.48 στη θεµατική ενότητα Ζ δεν υπάρχει αναφορά στις ανατολικές θρησκείες ούτε στα 

ανδοκρατικά / γυναικοκεντρικά θρησκευτικά συστήµατα 

Στη σ.54 στο 16 χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που θα αποδοθεί καθώς πολλά παιδιά προέρχονται 

από µη θρησκευόµενες οικογένειες.  Στη θεµατική ενότητα Γ να προστεθεί ακόµα το « αρχαϊκά 

θρησκευτικά συστήµατα: Η λατρεία της Μεγάλης Μητέρας Θεάς» . διαφωνία για το 34, όπως 

προαναφέρθηκε. Στο 33 η επιστήµη δεν αναγνωρίζει το µασονισµό ως θρησκευτική οργάνωση, αλλά ως 

αποκρυφιστική, που δέχεται στους κόλπους της άτοµα ανεξαρτήτως δόγµατος. ∆εν είναι άλλωστε 

τυχαίο που πολλοί ελληνορθόδοξοι ιερείς υπήρξαν µασόνοι  

Στη σ.57 στο 5 θα θέλαµε να γνωρίζαµε το περιεχόµενο – συχνά αποδίδεται εσφαλµένα και αναπαράγει 

µακραίωνες πατριαρχικές αντιλήψεις 
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Στη σ.58 στο 41 να προστεθεί και  Αγία 
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14. Π.Σ. Προσχολικής Αγωγής και Πρώτης Σχολικής Περιόδου 

Στο αναλυτικό πρόγραµµα της προσχολικής αγωγής παρατηρείται πάντα το θηλυκό γένος του άρθρου  

µπροστά από τη λέξη «νηπιαγωγός». Αναµφισβήτητα η υπεροχή των γυναικών στο σύγχρονο 

νηπιαγωγείο εξηγείται ως επέκταση του ρόλου της µάνας (Φρειδερίκου, 1995), αφού αποδίδονται στη 

γυναικεία ταυτότητα µόνο παραδοσιακά στοιχεία. Χρειάζεται , όµως να προστεθεί και το αρσενικό γένος 

µπροστά από τη λέξη «νηπιαγωγός», αφού και οι άνδρες ασκούν εξίσου αποτελεσµατικά το 

συγκεκριµένο επάγγελµα χωρίς να θίγεται ο ανδρισµός τους. Χρειάζεται η κοινωνία να 

συνειδητοποιήσει ότι  οι άνδρες µπορούν και οφείλουν να συµµετέχουν ισότιµα στη διαπαιδαγώγηση των 

τέκνων τους  είτε είναι νήπια είτε είναι παιδιά και έφηβοι (Φρειδερίκου, Α. (1995-1996) “Ανεξάρτητα 

από φύλο και καταγωγή”: Η ισότητα των φύλων στα γλωσσικά εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου, ∆ίνη, 

8, σσ.180-90). 
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 Ειδικότερα : 

 Στη σ.  18  στο κεφάλαιο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Κοινωνική γνώση, Κοινωνικές δεξιότητες στο 

«Να δραµατοποιούν οµαδικά παραµύθια», προτείνεται να συµπληρωθεί το « αποδοµώντας  έµφυλα 

στερεότυπα, αλλά και στερεότυπα που συνδέονται µε το χρώµα τη φυλή ή την πολιτισµική 

προέλευση, την αναπηρία κ.λπ.»., αλλά και το « Να συµµετέχουν σε οµαδικά παιχνίδια ισότιµα 

αγόρια, κορίτσια». Ακόµα στο κεφάλαιο «ΑΞΟΝΕΣ- ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ- ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» να 

εµπλουτιστεί η  φράση «Να συνειδητοποιήσει ότι όλα τα άτοµα είναι ίσα «ανεξάρτητα από το φύλο 

τους ή την κουλτούρα τους και να µάθει να σέβεται και να εκτιµά ατοµικές, πολιτιστικές, 

θρησκευτικές οµοιότητες και διαφορές» . 

Στη σ. 23 στο κεφ. «Χρήση, Συντονισµός και Έλεγχος µεγάλων µυών»  Προτείνονται «∆ραστηριότητες 

µε µικρά και µεγάλα όργανα γυµναστικής.» «Γνωριµία µε αθλήµατα όπως σκυταλοδροµία, καλαθόσφαιρα, 

πετόσφαιρα» Χρειάζεται να προστεθεί «ανεξάρτητα από το φύλο», γιατί παρατηρείται ότι τα κορίτσια 

αποκλείονται από «ανδροκρατούµενα αθλήµατα». 
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15. Π.Σ. Λογοτεχνίας  

Στο αναλυτικό πρόγραµµα ∆ιδασκαλίας της Λογοτεχνίας παρατηρείται  η γενικευµένη χρήση του 

αρσενικού γένους, για να δηλώσει και τα δύο γένη τόσο στα ουσιαστικά όσο και στα επίθετα και στις 

αντωνυµίες. Aπαραίτητο κρίνεται να  χρησιµοποιηθούν παράλληλα καταλήξεις θηλυκών και αρσενικών 

τύπων: ο ακροατής/η ακροάτρια, ο µαθητής/η µαθήτρια, ο διδάσκων/η διδάσκουσα, ο συµµαθητής/η 

συµµαθήτρια, ο/η εκπαιδευτικός, ο/η συγγραφέας κ.λ.π., γιατί δηµιουργείται η εσφαλµένη εντύπωση ότι 

ο κόσµος ανδροκρατείται και οι γυναίκες είναι απούσες. 

Επιπρόσθετα οι συγγραφείς των εκπαιδευτικού υλικού οφείλουν µε κριτήρια που σχετίζονται µε το 

φύλο να επιλέξουν το διδακτικό υλικό που προορίζεται για τους /τις αυριανούς/ές πολίτες/ιδες.  Έτσι 

είναι αδήριτη ανάγκη να εµπλουτιστεί η διδακτέα ύλη της Β΄+Γ΄ Λυκείου   είτε πρόκειται για µάθηµα 

«κορµού», «επιλογής», «ενδιαφέροντος», «εξειδίκευσης», όπως χαρακτηρίζονται από την επιτροπή µε 

θεµατολογία που σχετίζεται µε  το φύλο .  Προτείνεται ανάµεσα στα ανθολογούµενα κείµενα του 

εγχειρίδιου ή του «ανθολόγιου» µε τίτλο «Κείµενα Λογοτεχνίας» για τη Β΄+Γ΄  Λυκείου να υπάρξουν 

και αποσπάσµατα από το  έργο ευρωπαίων γυναικών  συγγραφέων  του 19ου και του 20ου αιώνα, που 

εκπροσωπούν  την  αγγλοσαξονική   και   γαλλική   φεµινιστική   κριτική,   όπως οι  Kate   Mllet,   

Mary   Ellmann,   Elaine Showalter, Simone de Beauvor, Helene Cixous, Luce Irigaray, αλλά και 

άλλων γυναίκων πρωτοπόρων, όπως η Madame de  Laffayette,  η Mary Wollstonecraft και  η 

Madame de Stael . Τέλος  κρίνεται αξιοσηµείωτη η παρουσίαση του έργου της Jane Austen, που έχει 

χαρακτηριστεί για την ήρεµη δύναµη της γραφής της , της Charlote Bronte, που διακρίνεται για τη 

θυελλώδη γραφή, της George Sand, που διέθετε τη γοητεία της ρήξης,  της Vrginia Woolf µε το 

θεωρητικό στοχασµό και τη ρηξικέλευθη γραφή και της Charlote Perkins Gilman µε τη γραφή σε 

απόγνωση. Ακόµα  ιδιαίτερη µνεία χρειάζεται να γίνει στα εισαγωγικά σηµειώµατα  που αναφέρονται 

στο 18° και 19ο αιώνα για τη  λειτουργία και τη σηµασία του ψευδωνύµου γενικότερα και ειδικότερα για 

τις γυναίκες και στη περίπτωση της George Sand, αλλά και η ανάδειξη σηµαντικών αγνοηµένων έως 

πρόσφατα γυναικών συλλογέων και συγγραφέων λαϊκών ιστοριών και παραµυθιών που ανέπτυξαν 

ενδιαφέρουσα για την εποχή και την αριστοκρατική τους τάξη πρώιµη φεµινιστική συνείδηση. 

 Ακόµα στο αναλυτικό πρόγραµµα της Λογοτεχνίας η γυναικεία παρουσία απαιτείται να υπάρχει ισότιµα 

όχι µόνο σε επίπεδο συγγραφικής παραγωγής, αλλά και σε επίπεδο αναφορών στα κείµενα. 

Επιπρόσθετα τα ανθολογηµένα κείµενα είναι επιβεβληµένο να µην παρουσιάζουν γυναίκες µόνο σε  

παραδοσιακούς ρόλους της µητέρας, συζύγου, κόρης µε χαµηλό επίπεδο µόρφωσης και  πεδίο δράσης 

τη γειτονιά και το σπίτι. Επίσης, όταν παρουσιάζονται ως εργαζόµενες, σηµαντικό είναι να µην ασκούν 

επαγγέλµατα χαµηλού κοινωνικού-οικονοµικού κύρους χωρίς δικαιώµατα, ώστε να µην αναπαράγονται 
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συνειδητά ακραίες παραδοσιακές έµφυλες ταυτότητες και στερεοτυπικές συµπεριφορές.  Σε περίπτωση 

που προβάλλονται παραδοσιακά πρότυπα στα λογοτεχνικά κείµενα επιβάλλεται µε αφορµή την κειµενική 

εκδοχή να πραγµατοποιείται διάλογος µε στόχο την αποδόµηση των έµφυλων στερεοτυπικών 

αντιλήψεων, αφού είναι αναµφισβήτητο ότι τα ανθολογούµενα κείµενα όχι µόνο µεταδίδουν γνώσεις, 

αλλά και διαµορφώνουν ιδεολογικά µαθητές/τριες και συµβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους µυώντας 

τους στις εκάστοτε κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες. Γι΄ αυτό  προκύπτει η ανάγκη ουσιαστικής 

διερεύνησης του ιδεολογικού πλαισίου που εµπεριέχονται στο σχολικό εκπαιδευτικό υλικό σε ό,τι αφορά 

τα δύο φύλα . 

Τέλος στην προτεινόµενη βιβλιογραφία χρειάζεται να προστεθεί υποκεφάλαιο µε τίτλο: “ Φύλο και 

λογοτεχνία», προκειµένου όλοι/ ες, οι   εκπαιδευτικοί να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε 

θέµατα φύλου και λογοτεχνίας αξιοποιώντας και τη συνηµµένη βιβλιογραφία. Παράλληλα εκτός από τη 

γενικευµένη παρατήρηση της (βαθιά πολιτικής πάντοτε) ανάγκης να είναι ορατό το θηλυκό γένος που 

στην περίπτωση µάλιστα της Λογοτεχνίας παίρνει ιδιαίτερες διαστάσεις (λ.χ. αν δεν  προστεθούν και οι 

καταλήξεις του θηλυκού γένους στην παρακάτω φράση: «µαθητών  στη διαδικασία της γνώσης, ως 

κοινότητας αναγνωστών και ερµηνευτών» δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι µαθήτριες είναι απούσες και 

αµέτοχες στη διαδικασία ανάγνωσης και ερµηνείας των λογοτεχνικών κειµένων. Το ίδιο συµβαίνει αν 

δεν προστεθεί η κατάληξη του θηλυκού γένους στο επίθετο «ικανούς» στην παρακάτω φράση «Τους 

καθιστά, συνεπώς, ικανούς να αντιλαµβάνονται την πραγµατικότητα στις πολυειδείς όψεις και εκδοχές 

της, και να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήµατα της ατοµικής και κοινωνικής ζωής», όπου 

τίθενται σε αµφισβήτηση οι ικανότητες των γυναικών. 

Προτείνεται ακόµα: 

Στη σ. 1:1. «Εισαγωγή»:µετά το  «συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισµών, ανεκτικότητας απέναντι στον 

«άλλο» και  σεβασµού της ετερότητας»  να προστεθεί το «ίσων ευκαιριών και για τα δύο φύλα.» 

 

Στη σ.4 Α.Π.: 1. «Εισαγωγή»:, θεωρούµε απαραίτητο να συµπεριληφθούν στο κοινό Ανθολόγιο (βλ. 

επόµενη παράγραφο) σηµαντικά, µε κριτήριο την ποιότητά τους, κείµενα της ελληνοκυπριακής 

διαλεκτικής λογοτεχνικής παράδοσης (από τις πετραρχικές Ρίµες Αγάπης και την ποιητάρικη ποίηση 

µέχρι τους/τις νεότερους/ες διαλεκτικούς/ες ποιητές/ριες), αλλά και της τουρκοκυπριακής, της 

φράγκικης κ.λπ. εφόσον είναι δυνατό. Οπωσδήποτε όµως επιβάλλεται  να συµπληρωθεί «το κριτήριο 

του φύλου» , αφού είναι απαραίτητο να προβληθούν και λογοτεχνικές ικανότητες  γυναικών . 
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Στη  σελ. 6. και στο παρακάτω χωρίο προστέθηκε το θηλυκό γένος του άρθρου στις λέξεις 

«συγγραφέας» και «δηµιουργός» και  οι καταλήξεις του θηλυκού γένους, γιατί  δηµιουργείται η 

εντύπωση ότι δεν υπάρχουν γυναίκες δηµιουργοί.: «δηµιουργία του/της συγγραφέα και, επίσης, η 

ένταξή του στο πλαίσιο της γραµµατολογικής του «παράδοσης», η σχέση του µε τη λογοτεχνική-

αισθητική παράδοση που το τροφοδοτεί». Με την β) το εξωτερικό πλαίσιο αναφοράς, η σχέση δηλαδή 

του λογοτεχνικού έργου µε την εποχή του (µε την ιστορική-πολιτισµική περιρρέουσα ατµόσφαιρα) και, 

ιδίως, µε το κοσµοείδωλο στο οποίο αναφέρεται και µέσα στο οποίο “βλέπει” τον εαυτό του ο/η 

δηµιουργός – ο τρόπος, µε λίγα λόγια, που ο/η δηµιουργός ερµηνεύει τον κόσµο σε συνάρτηση µε την 

εποχή του/της. Τέλος, σε αυτό το αντικειµενικά διδακτό µέρος της λογοτεχνίας –εκτός από το έργο, 

τον/τη δηµιουργό, το γραµµατολογικό, ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο– οφείλουµε να εντάξουµε και 

την παράµετρο του δέκτη/κτριας· τους όρους δηλαδή πρόσληψης του λογοτεχνικού έργου.»  

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Ι. «Θεωρία&Γραµµατική της λογοτεχνικής γλώσσας» στην 

παρακάτω φράση «αλλά από αφηγηµατολογική σκοπιά, ως κατηγορίες της εστίασης («ποιος βλέπει;») 

και της φωνής («ποιος µιλάει;»),» χρειάζεται να προστεθεί και «ποια βλέπει και ποια µιλάει», 

προκειµένου να γίνει κατανοητό ότι και οι γυναίκες ασχολούνται µε τη λογοτεχνία, ενώ στον όρο 

«αποδέκτη» χρειάζεται να προστεθεί και  «αποδέκτρια», αφού και οι γυναίκες µελετούν και 

ερµηνεύουν λογοτεχνικά έργα. 

 

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: Ι/β. «Η τοµή του Ρεαλισµού στο σύστηµα της αφηγηµ. 

πεζογραφ.» σελ.1 χρειάζεται να προστεθεί : «της αφηγήτριας και τη συγγραφέα, καθοδηγήτρια, , 

πληροφοριοδότρια». 

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 2. «Γενικοί σκοποί του Ε.Π.Σ.Λ.» σελ. 16 Στο « Αξιακό περιεχόµενο  

διαµόρφωση αξιών-στάσεων-συµπεριφορών µέσα από την επαφή µε λογοτεχνικά κείµενα που να 

υπηρετούν: τη σφυρηλάτηση θεµελιωδών αξιών και δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως η ελευθερία, η 

δικαιοσύνη, η δηµοκρατία, η αλληλεγγύη, ο σεβασµός της ετερότητας, η κοινωνική υπευθυνότητα, η 

αγωνιστικότητα» προτείνεται να προστεθεί το: « οι ίσες ευκαιρίες και για τα δύο φύλα». 
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙ «Προτάσεις διδακτικής µεθοδολογίας» σελ. 1, το «ώστε 

οι µαθητές», χρειάζεται να συµπληρωθεί µε το  «και οι µαθήτριες»,.  

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙ/α. «Ειδολογική οργάνωση/µεθόδευση της 

Λογοτεχνικής ύλης» σελ.21 χρειάζεται να προστεθούν  στα ενδεικτικά κείµενα για διδακτική 

αξιοποίηση και έργα γυναικών λογοτεχνών, για να επιτευχθεί ισότιµη εκπροσώπηση γυναικών 

συγγραφέων – ποιητριών. 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙ/α. «Ειδολογική οργάνωση/µεθόδευση της 

Λογοτεχνικής ύλης»  σελ.24  χρειάζεται να προστεθεί ο/η συγγραφέας, γιατί καταξιωµένες γυναίκες 

συγγραφείς υπάρχουν και στην ελληνική και στην κυπριακή λογοτεχνία.  

 

 Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙ/β. «Οι “εποχές” της Λογοτεχνίας 

(γραµµατολογικοϊστορικό διάγραµµα)»  γίνεται αναφορά µόνο σε δύο γυναίκες συγγραφείς, στη Μέλπω 

Αξιώτη και στη Ζωή Καρέλη. Ενδεικτικά µπορεί να παρουσιαστεί η Ελισάβετ Μούτζα – Μαρτινέγκου  

αλλά και η Μαρία Πολυδούρη, η Έλλη Αλεξίου, η Ρέα Γαλανάκη κ.λπ. 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 3. «Οργάνωση του Ε.Π.Σ.Λ. / Εγχειρίδια» και 

συγκεκριµένα στον προτεινόµενο θεµατικό άξονα «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ [το κυρίως 

ανθρωπογενές περιβάλλον]»  ανάµεσα στα κοινωνικά προβλήµατα: βιοπάλη | αστυφιλία | 

µετανάστευση/αποδηµία, προσφυγιά |   κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί «διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών». 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 3. «Οργάνωση του Ε.Π.Σ.Λ. / Εγχειρίδια» και 

συγκεκριµένα στον προτεινόµενο θεµατικό άξονα  «ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» και 

στο υποκεφάλαιο: “Σχέσεις µε τους συνανθρώπους (φιλία, αγάπη/έρωτας, αλληλεγγύη | ρατσισµός, βία, 
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πόνος | αλλοτρίωση, µοναξιά)” χρειάζεται να προστεθεί: « ισότητα των φύλων»,  «διαφορετικότητα», 

«αποδοχή» 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙΙ. «∆είγµα φύλλου αξιολόγησης / εξεταστικού δοκιµίου» 

σελ.  42 δίνεται η εκφώνηση: « Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πρώτης περίπτωσης είναι το αφήγηµα 

«……………………» του Παπαδιαµάντη, όπου η ηρωίδα µε τις πράξεις της απειλεί τα θεµέλια του 

κοινωνικού συστήµατος  αφανίζοντας τα θηλυκά µέλη του· αντίθετα, η σύγκρουση ατόµου – κοινωνίας 

είναι πιο επιφανειακή, και τελικά ανώδυνη, στο αφήγηµα «……………….» του Κονδυλάκη, όπου ο 

πρωταγωνιστής, ενώ στην αρχή γίνεται ο περίγελος του χωριού, στο τέλος θαυµάζεται ως ήρωας από 

τους συγχωριανούς του (γιατί τα βάζει µε τους Τούρκους). Επειδή σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να 

αναπαράγεται η αναχρονιστική αντίληψη ότι οι γυναίκες απειλούν τα θεµέλια του κοινωνικού 

συστήµατος, προτείνεται να αντικατασταθεί  µε την πρόταση «όπου η ηρωίδα βιώνοντας απόρριψη και 

άνιση µεταχείριση λόγω του φύλου της  οδηγείται «στο ψήλωµα του νου» και διαπράττει 

αποτρόπαιες πράξεις» εναντίον του ίδιου της του φύλου σε µια –καταδικασµένη έστω- προσπάθεια 

να το σώσει» 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙΙ. «∆είγµα φύλλου αξιολόγησης / εξεταστικού δοκιµίου» 

σελ. 45 να συµπληρωθεί στη λέξη ήρωας και η λέξη «ηρωίδα» . 

 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΙΙΙ. «∆είγµα φύλλου αξιολόγησης / εξεταστικού δοκιµίου»  

σε. 46 υπάρχει η εκφώνηση (i) ∆ηλώστε τον τίτλο και τον συγγραφέα του έργου από το οποίο 

προέρχεται το καθένα από τα παρακάτω αποσπάσµατα. (ii) Ποια συµπεράσµατα µπορείτε να εξάγετε 

για τη θέση της γυναίκας τη συγκεκριµένη εποχή και ποιοι είναι οι κοινωνικοί λόγοι που ευθύνονται, 

κατά την άποψη των συγγραφέων για τη θέση αυτή; [τεκµηριώστε την απάντησή σας µε συγκεκριµένα 

στοιχεία από τα ίδια τα κείµενα].  Προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη της γυναίκας µε τον όρο «των 

γυναικών», αφού δεν αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη, αλλά σε κοινωνική οµάδα. 

  

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.34 

στις φράσεις «από τους «µάχιµους» εκπαιδευτικούς», «στον εκπαιδευτικό» προτείνεται να 
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συµπληρωθεί και «από τις µάχιµες» , «στην εκπαιδευτικό» γιατί υπηρετούν µε το ίδιο ζήλο στα 

Κυπριακά σχολεία.  

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.35  

αναφέρεται ότι «Τα νήπια καλούνται να δηµιουργήσουν ή να «δραµατοποιήσουν» τις δικές τους 

ιστορίες, παίρνοντας ως ερέθισµα τον τίτλο ενός ποιήµατος ή ενός παραµυθιού, αλλάζοντας την 

ιστορία, µεταβάλλοντας το τέλος κ.ο.κ.». Χρειάζεται να συµπληρωθεί «προσέχοντας ώστε οι 

λειτουργίες της γλώσσας, οι γλωσσικές ποικιλίες, ο επιτονισµός, τα παραγλωσσικά, τα 

εξωγλωσσικά στοιχεία και το λεξιλόγιο να προάγουν τις αρχές της ισότητας των φύλων και του 

σεβασµού της ετερότητας, αφού οι µαθητές/τριες υποδυόµενοι/ες κοινωνικούς ρόλους 

προετοιµάζονται  για τους µελλοντικούς κοινωνικούς ρόλους που θα αναλάβουν, παρακινούνται να 

υιοθετούν απόψεις και να αντιµετωπίσουν κοινωνικές καταστάσεις, αλλά και ευαισθητοποιούνται σε 

διάφορα κοινωνικά θέµατα ακόµα και από τη νηπιακή ηλικία». 

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.35  

σχετικά µε τη διδασκαλία των τραγουδιών και των  έµµετρων ποιηµάτων χρειάζεται να γίνεται 

προσεκτική επιλογή τους από ευαισθητοποιηµένους/ες εκπαιδευτικούς, που δεν µαγεύονται µόνο από 

τη µελωδία, αλλά συνειδητοποιούν ότι οι στίχοι των τραγουδιών είναι φορείς ιδεολογίας και σε 

ορισµένες περιπτώσεις αναπαράγουν  σεξιστικές αντιλήψεις της εποχής στην οποία δηµιουργήθηκαν.      

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.35  

σχετικά µε τη διδασκαλία παραµυθιών χρειάζεται να επισηµανθεί ότι σε πολλά παραµύθια αποδίδονται 

στα φύλο παραδοσιακοί ρόλοι. Έτσι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν σ΄ αυτές τις περιπτώσεις  να 

αναδιοργανώσουν το αξιακό µοντέλο προβάλλοντας τη συνεργασία και το σεβασµό µεταξύ ανθρώπων 

που έχουν διαφορετικό φύλο, θρήσκευµα,  καταγωγή και όχι την αντιπαλότητα, υποβάθµιση και 

υποτίµηση.  

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.36 

στο Β. ∆ηµοτική εκπαίδευση στην προτεινόµενη ενότητα ΛΟΓ. & ΚΟΙΝΩΝΙΑ  χρειάζεται να 
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συµπληρωθεί: «όλες ίδιες , όλες διαφορετικές για όλες τις τάξεις, γιατί οι γυναίκες αποτελούν 

ισότιµα µέλη της δηµοκρατικής κοινωνίας».  

 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.37  

στο χωρίο «να κατανοήσουν ότι είµαστε «όλοι ίδιοι, όλοι διαφορετικοί», και δυνάµει να διακρίνουν ότι οι 

πιο πολλές οµοιότητες έχουν ανθρωπολογική βάση (σχετίζονται µε τη φύση του ανθρώπου, την ψυχική 

εµπειρία του και τον συναισθηµατικό του κόσµο), ενώ αρκετές διαφορές έχουν κοινωνική βάση 

(αφορούν τη θέση µας στην κοινωνία, την κοινωνική µας «ταυτότητα»). Χρειάζεται να συµπληρωθεί ότι 

: «η διαφορετικότητα δεν πρέπει να γίνεται αφορµή για κοινωνική κατωτερότητα ή/και άνιση 

µεταχείριση». 

Στο Α.Π. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: 4. «∆ιάρθρωση του Ε.Π.Σ.Λ. ανά βαθµίδα / Κατανοµή της ύλης» σελ.37  

στο χωρίο «οι µαθητές να γνωρίσουν την πολιτισµική τους κληρονοµιά µε έµφαση στη συγκρότηση της 

ελληνικής εθνικής πολιτισµικής ταυτότητας, µέσα από θέµατα και κείµενα της λαϊκής παράδοσης: 

λαογραφικά ήθη και έθιµα, ιστορικούς θρύλους και παραδόσεις, θρησκευτική λατρεία και ζωή»  

προτείνεται να συµπληρωθεί : «γνωρίζοντας ταυτόχρονα και αποδεχόµενοι/ες  και την πολιτιστική 

κληρονοµιά συµµαθητών/τριών άλλης εθνικότητας ακόµα και διαφορετικού θρησκεύµατος και 

ειδικότερα την κληρονοµιά πολιτισµικών οµάδων µε µακραίωνη παρουσία στο νησί της Κύπρου ». 

Στο Α.Π. Λογοτεχνίας: 6. «Προτάσεις άµεσης προτεραιότητας για την εφαρµογή του Ε.Π.Σ.Λ.»  στο 

κεφάλαιο «Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών» στη φράση «αλλά χρειάζονται πρωτίστως συστηµατική και 

τακτή επιµόρφωση σε θέµατα που αφορούν κυρίως τη θεωρητική θεµελίωση και τη διδακτική 

µεθοδολογία του µαθήµατος »  χρειάζεται να συµπληρωθεί « αλλά και τα νέα δεδοµένα που 

προσφέρει η φεµινιστική παιδαγωγική και η µη-σεξιστική αγωγή».  

Στο Α.Π. Λογοτεχνίας: 6. «Προτάσεις άµεσης προτεραιότητας για την εφαρµογή του Ε.Π.Σ.Λ.»  στο 

κεφάλαιο «Συγγραφή νέων βιβλίων» επιβάλλεται να επισηµανθεί ότι σε κάθε συγγραφική οµάδα 

χρειάζονται επιστήµονες µε γνώση και ευαισθητοποίηση σε θέµατα που αφορούν  στο φύλο, για να 

αποφεύγονται περιπτώσεις αναπαραγωγής έµφυλων στερεοτύπων και να  ενσωµατώνουν αξίες και 

υποθέσεις που υποβιβάζουν και απαξιώνουν τη γυναικεία εµπειρία και τα επιτεύγµατα των γυναικών 

όχι µόνο στα γραπτά κείµενα, αλλά ακόµα και στην εικονογράφηση των εγχειριδίων. Το ίδιο είναι 

προφανές πως πρέπει να συµβαίνει και σε θέµατα που συνδέονται µε τον πολιτισµό και τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση 
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16.  Π.Σ. Τεχνολογίας Γυµνασίου και Λυκείου  

Είναι εντυπωσιακό στο συγκεκριµένο Π.Σ. πως η συντακτική οµάδα του αντανακλά την ισχύουσα 

έµφυλη ιεραρχία στο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών καθώς απαρτίζεται από δέκα εννέα επιστήµονες εκ 

των οποίων µία είναι µόνο γυναίκα.  

Σ΄ όλο το αναλυτικό πρόγραµµα αναφέρεται µόνο η λέξη « µαθητές». Χρειάζεται να αντικατασταθεί µε 

τη λέξη µαθήτριες, αφού αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση γλωσσικού σεξισµού.  ∆ηµιουργείται 

εύκολα η ολοκληρωτικά εσφαλµένη εντύπωση  ότι η επιστήµη του σχεδιασµού και της Τεχνολογίας 

Γυµνασίου και Λυκείου  εµπλουτίζεται από τους άνδρες, και συνεπώς, η ενασχόληση γυναικών σ’ αυτή 

είναι περιττή. Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο εµπλουτισµός του αναλυτικού προγράµµατος µε 

αποφθέγµατα και δηµιουργήµατα καταξιωµένων γυναικών στην επιστήµη του Σχεδιασµού και της 

Τεχνολογίας,  για να προβληµατιστούν οι µαθητές/τριες για τους λόγους που σε παλαιότερες εποχές 

αποµάκρυναν τις γυναίκες από την τεχνολογία και τον περιορισµό  αυτού του φαινοµένου στη σύγχρονη 

εποχή. Ταυτόχρονα προτείνεται να συµπληρωθεί ο κοινωνιολογικός  όρος  «ψηφιακό χάσµα» που 

περιγράφει τις ποικίλες µορφές ανισοµερούς κατανοµής  τεχνολογικών µέσων, οικονοµικών 

πλεονασµάτων, κοινωνικών ευκαιριών, πολιτιστικών προϊόντων ,το  χάσµα στην ανάπτυξη υποδοµών 

και στην πρόσβαση στις ΤΠΕ ,  το χάσµα σ’ ότι αφορά την πραγµατική χρήση, τ’ αποτελέσµατα και τις 

επιδράσεις της χρήσης των ΤΠΕ.  

Ειδικότερα στην εισαγωγή σ. 2 το «γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις» προτείνεται να συµπληρωθεί µε το 

«ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή  και το θρήσκευµα». 
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Στην εισαγωγή σελ.4 προτείνεται να εµπλουτισθεί η φράση «Οι µαθητές  και οι µαθήτριες 

συµµετέχουν ισότιµα σε αλληλεπιδραστικές, διερευνητικές δραστηριότητες, σχεδιάζουν και 

κατασκευάζουν προϊόντα, επιλύνουν πρακτικά προβλήµατα σε προσωπικό, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο 

(π.χ. παγκύπριους διαγωνισµούς, συνεργασία εκπαίδευσης και βιοµηχανίας)  

 

Στην εισαγωγή σ.14  µετά το «σε οµάδες, σεβασµού και συνεργασίας» προτείνεται το «µεταξύ «ατόµων 

διαφορετικού φύλου και διαφορετικής  κουλτούρας». 

 

Στην εισαγωγή σ. 28 «γυµναστή» χρειάζεται να  συµπληρωθεί  µε το «γυµνάστρια». 

 

Στη σ. 7 Ενέργεια και Περιβάλλον κλίµακα 4 το «δηµιουργία αφίσας σε θέµατα» προτείνεται να 

συµπληρωθεί «χωρίς σεξιστικές αναπαραστάσεις». 

 

Στη σ.22  ∆οµές και Μηχανισµοί η πρώτη φωτογραφία προτείνεται να αντικατασταθεί µε φωτογραφία 

που απεικονίζει γυναίκες, προκειµένου να καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι ικανές να 

ασχοληθούν επιτυχώς µε τη τεχνολογία και ασχολούνται µ΄ αυτή. 

 

Στο Χριστίνα Σολοµωνίδου: Α.Π. ‘Σχεδιασµός και Τεχνολογία’ ∆ηµοτικού                                                      

σ.10 η φράση «Προωθείται η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού» προτείνεται να αντικατασταθεί  µε το 

«Προωθείται η ανάπτυξη όλων των παιδιών ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή και τη 

θρησκεία τους». 

 

 Στο Χριστίνα Σολοµωνίδου: Α.Π. ‘Σχεδιασµός και Τεχνολογία’ ∆ηµοτικού                                                       

Παράρτηµα Σελ.32  «Τα παιδιά συνεργαζόµενα σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων αναζητούν µια 

παραδοσιακή συνταγή για µαγείρεµα.»  Προτείνεται να συµπληρωθεί µετά το «µικρές οµάδες» η φράση  

«αγοριών και κοριτσιών» . 
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Στο Χριστίνα Σολοµωνίδου: Α.Π. ‘Σχεδιασµός και Τεχνολογία’ ∆ηµοτικού                                                       

Παράρτηµα σ.32  «Τα παιδιά συνεργαζόµενα σε µικρές οµάδες των 2-3 ατόµων αναπτύσσουν ένα 

σχέδιο παρασκευής ενός τροφίµου (ψωµιού) προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη τροφής».  Προτείνεται 

να συµπληρωθεί µετά το «µικρές οµάδες» η φράση φράση  «αγοριών και κοριτσιών» . 
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17.  Π.Σ. Ελληνικών  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο προφορικός και γραπτός λόγος δεν είναι απλώς µέσο για τη µετάδοση της 

σκέψης, είναι κοινωνική πράξη, κοινωνική ενέργεια, φορέας ιδεολογίας και αξιών.  Γι΄ αυτό κρίνεται 

απαραίτητο ιδιαίτερα στα αναλυτικά προγράµµατα  των Ελληνικών να αποφευχθούν περιπτώσεις 

γλωσσικού σεξισµού, όπως η παράθεση µόνο  καταλήξεων αρσενικού γένους , η χρησιµοποίηση της  µε 

θετική χροιά της λέξης «άντρας/αντρών» και µε αρνητική χροιά της λέξης «γυναίκας/γυναικών» , ο 

προσδιορισµός των γυναικών µε υποκοριστικά, ενώ προβάλλονται ως υποκείµενα σε παθητικά ρήµατα.  
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Eιδικότερα για τη Γλώσσα στη δεύτερη βαθµίδα: τάξεις B΄- Στ΄ ∆ηµοτικού χρειάζεται στα 

ανθολογούµενα κείµενα οι στερεοτυπικές αναπαραστάσεις των φύλων χρειάζεται να αντισταθµιστούν ή 

/και αντικατασταθούν µε κείµενα που προβάλλουν άνδρες στο σπίτι, που ασχολούνται µε τη 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών, καθώς  και την επιστηµονική ενασχόληση των γυναικών.  Ώστε η εικόνα, 

που διαµορφώνουν µαθητές/τριες για το γυναικείο φύλο οφείλει να µην είναι ελλειπτική, 

αποσπασµατική, µεµονωµένη, αλλά ολοκληρωµένη. Κατά τη συγγραφή του αναλυτικού προγράµµατος 

των Ελληνικών στη ∆εύτερη Βαθµίδα παρατηρήθηκε ότι δεν έχει προβληθεί η διάσταση του φύλου, 

ώστε να προβληµατιστούν οι διδάσκοντες/ουσες. ∆εν τέθηκαν συγκεκριµένοι στόχοι ως προς το φύλο 

και δεν προωθήθηκε η υπέρβαση έµφυλων στερεοτύπων, ούτε αντιµετωπίστηκε η «αυτοεκπληρούµενη 

προφητεία» για τη επιλογή σπουδών και επαγγελµατικό προσανατολισµό. Επιπρόσθετα σε ελάχιστες 

περιπτώσεις είναι ορατές οι µαθήτριες, διαµορφώνεται η εντύπωση ότι  υπάρχουν µόνο άνδρες 

συγγραφείς, αφού σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ορατά τα δύο γένη, γιατί σε πολλά επίθετα και 

ουσιαστικά παραλείπονται οι καταλήξεις του θηλυκού γένους. ∆εν υπάρχει στην οργάνωση του 

εκπαιδευτικού υλικού η διάσταση του φύλου. Η χρήση παραδειγµάτων δεν σχετίζεται µε το γυναικείο 

φύλο. ∆εν έχει αξιοποιηθεί ικανοποιητικά η έµφυλη βιβλιογραφία για τη σύνταξη των αναλυτικών 

προγραµµάτων σχετικά µε το φύλο. 

Κατά τη συγγραφή του αναλυτικού προγράµµατος της Τρίτης Βαθµίδας Γυµνάσιο-Λύκειο (τάξεις Α΄- Γ΄ 

Γυµνασίου, Α΄-Γ΄ Λυκείου ) για το Γυµνάσιο Λύκειο παρατηρείται ότι το γυναικείο φύλο είναι 

ανύπαρκτο, ώστε οι µαθητές/τριες  να  σχηµατίζουν  ελλειπτική, αποσπασµατική, µεµονωµένη άποψη 

για τις πνευµατικές και όχι µόνο ικανότητες των γυναικών.  Κυριαρχούν οι καταλήξεις αρσενικού 

γένους και περιορισµός των καταλήξεων των θηλυκών δηµιουργούν την εντύπωση στους/στις  µαθητές 

/τριες ότι ο κόσµος ανδροκρατείται και οι γυναίκες είναι απούσες. Πότε δεν γίνεται επίκληση στην 

αυθεντία σε γυναίκες, αν και έχουν καταξιωθεί σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς. 

 Αν και διανύουν την περίοδο της εφηβείας, εποχή που τους ενδιαφέρει έντονα το θέµα της σχέσης µε 

το άλλο φύλο, αν και διανύουν  περίοδο της κοινωνικοποίησης τους, δεν προτείνονται είτε δοκίµια είτε 

επιστηµονικά αποσπάσµατα είτε άρθρα µε θέµα την αξία της ισότητας των φύλων, αλλά και της γόνιµης 

συνεργασίας και της αρµονικής συµβίωσης τους. 

 Επιπρόσθετα  όλα τα προφορικά κειµενικά είδη και  όλες οι ποικίλες πραγµατώσεις γραπτών 

κειµενικών ειδών, που ενδεικτικά παρουσιάζονται  στο αναλυτικό πρόγραµµα, χρειάζεται να αναφερθεί 

ότι τις περισσότερες φορές προβάλλουν µια «παραµορφωµένη» εικόνα  των δύο φύλων και σεξιστικές 

αντιλήψεις,  όπως το γυµνό γυναικείο σώµα, οι αδύναµες γυναίκες είτε σε πολιτικό είτε οικονοµικό 



90 

 

επίπεδο,  το χαµηλό µορφωτικό τους επίπεδο,  το έµφυλο στερεότυπο της πειθήνιας υπόστασης, που 

διαρκώς προσδιορίζεται από άνδρα. Βέβαια, όταν τα ανθολογούµενα κείµενα αναφέρονται σε 

παρελθοντικούς χώρους, απαιτείται να γίνεται σεβαστή η πραγµατικότητα των προηγούµενων εποχών. 

Εντούτοις είναι σηµαντικό οι µαθητές/τριες να προβληµατίζονται και να ασκηθούν στην κριτική 

προσέγγιση των κοινωνικών µηνυµάτων που δέχονται, ώστε να αποδοµούν στερεοτυπικές αντιλήψεις.  

 

Συγκεκριµένα: 

Στη Γλώσσα προδηµοτική Α΄ ∆ηµοτικού σελ. 6 «αντιπαραβολή λογοτεχνικών και χρηστικών κειµένων 

που ενδιατρίβουν στο ίδιο ή σε παρόµοιο θέµα αλλά παρουσιάζουν διαφορετικές ιδεολογίες περί 

διαφυλικών σχέσεων, ταξικών σχέσεων σε παραµύθια, λόγου χάρη)». Χρειάζεται να συµπληρωθεί : 

«προωθώντας την ισότητα των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ των πολιτών, ανδρών και 

γυναικών, ανεξαρτήτως θρησκείας, καταγωγής, αρτιµέλειας, σεξουαλικού προσανατολισµού κ.ά. ». 

.  

Στη Γλώσσα προδηµοτική Α΄ ∆ηµοτικού σελ. 13 και σελ. 11, όπου αναφέρονται ποικίλες πραγµατώσεις 

γραπτών κειµενικών ειδών. Χρειάζεται να προστεθεί: «γραπτών κειµενικών των οποίων οι  

συγγραφείς  θα είναι  εξίσου άνδρες και γυναίκες».  

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών σελ.2  Στη φράση «Το σχολείο στη σύγχρονη πραγµατικότητα 

καλείται να διαµορφώσει ενεργούς πολίτες που να λειτουργούν µε ισονοµία, να διεκδικούν µε 

δηµοκρατικό τρόπο τα δικαιώµατά τους και να πολεµούν κάθε µορφής κοινωνικό  αποκλεισµό», 

προτείνεται να συµπληρωθεί µε το «ειδικότερα δε µε αυτόν που συνδέεται  µε το φύλο» 

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών προτείνεται ο εµπλουτισµός της διατύπωσης «Στόχος µας είναι να 

οδηγηθούµε στο χτίσιµο ενός σχολείου που, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, διευρύνει την έννοια 

του σχολικού γραµµατισµού, διασφαλίζει την ισότητα συµµετοχής των µαθητών/-τριών/ την ισόρροπη 

συµµετοχή µαθητών/τριών σε ευκαιρίες µάθησης µε τρόπους που αξιοποιούν τη δηµιουργικότητα και 

τη φαντασία των παιδιών, σέβεται τις µητρικές γλώσσες και τις µητρικές γλωσσικές ποικιλίες των 

παιδιών και αξιοποιεί δηµιουργικά τον γλωσσικό τους πλούτο.» 

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών «Οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες, καλούνται να αποτιµήσουν 

το πώς οι αναγνωστικές και οι συγγραφικές δραστηριότητες που οργανώνουν στις σχολικές τάξεις 
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αναπαράγουν ή αναδοµούν τους παραδοσιακούς ρόλους του/της εκπαιδευτικού και του/της µαθητή/-

τριας».  

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών σελ. 6 «επιστηµονικού κειµένου», προτείνεται να συµπληρωθεί µε το 

«µε ισότιµη παρουσίαση ανδρών και γυναικών συγγραφέων». 

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών σελ.11 το «Εξυπακούεται ότι η επεξεργασία και η παραγωγή 

χρηστικών κειµένων δε νοείται αποκοµµένη από τα περιβάλλοντα χρήσης τους.», προτείνεται να 

συµπληρωθεί µε το «µε αποδόµηση των πιθανών ρατσιστικών και σεξιστικών στερεοτύπων». 

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών  στην ενότητα   Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ σελ.18 ανάµεσα στα «Ενδεικτικά χρηστικά κείµενα» χρειάζεται να 

προστεθεί η φράση «αυτοβιογραφίες γυναικών».  

 

Στο Γλώσσα πρόγραµµα σπουδών  σελ. 21 στην ενότητα «αφηγηµατικά κείµενα για τη διαφορετικότητα» 

χρειάζεται να προστεθεί «ως προς το φύλο, την κουλτούρα, την  εθνικότητα, το θρήσκευµα». 

 

Στο Γλώσσα ∆ΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: τάξεις B΄- Στ΄ ∆ηµοτικού στην  ενότητα « ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» τίθεται ως στόχος  να επισηµανθεί ο τρόπος που δοµούνται διαφορετικοί 

κόσµοι (ήρωες/ίδες  καλοί –κακοί) µέσα από γλωσσικές επιλογές . Χρειάζεται ειδικότερα να αναφερθεί 

και ως  στόχος  το να αναγνωριστούν και να  προσδιοριστούν  τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στα φύλα και να γίνει η αποδόµηση  έµφυλων στερεοτυπικών χαρακτηριστικών. 

 

Στο Γλώσσα ∆ΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: τάξεις B΄- Στ΄ ∆ηµοτικού στην ίδια ενότητα  και στην υποενότητα 

«ενδεικτικές δραστηριότητες» αναφέρεται η φράση : «διεξαγωγή συζητήσεων στο πλαίσιο οµάδων και 

σύγκριση των απόψεων των οµάδων για καταγραφή και παρουσίαση των σκέψεων, διαθέσεων, 

προθέσεων, κρίσεων, συναισθηµάτων των µαθητών/-τριών απέναντι τους ήρωες  του κειµένου.  

Αναµφισβήτητα δεν ενθαρρύνεται ο/η µαθητής/τρια να παρουσιάσει σκέψεις , κρίσεις και συναισθήµατα 

απέναντι σε ηρωίδες του κειµένου . Χρειάζεται να συµπληρωθεί: «λαµβάνοντας υπόψιν τις κοινωνικές 

συνθήκες στις οποίες ζουν οι ηρωίδες». 

 

Στο Γλώσσα ∆ΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: τάξεις B΄- Στ΄ ∆ηµοτικού στην ενότητα Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ αντικείµενο µελέτης αποτελούν «πολυτροπικά κείµενα, κείµενα, δηλαδή, 

που συνδυάζουν προφορικό λόγο, ήχο / µουσική και εικόνα, π.χ. διαφηµίσεις, συνταγές (βλ. και 
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παραπάνω), πολυτροπικά παραµύθια, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πολυαισθητηριακά παιχνίδια». Χρειάζεται 

να προστεθεί στις  ενδεικτικές δραστηριότητες «να γίνει προφορική αποδόµηση 

σεξιστικών/ρατσιστικών αντιλήψεων».  

 

Στο Γλώσσα ∆ΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: τάξεις B΄- Στ΄ ∆ηµοτικού Στην ενότητα ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ∆ΟΜΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ αναφέρεται  στους στόχους  «αναγνώριση του 

τρόπου που οι συνοµιλητές/τριες χρησιµοποιούν την εναλλαγή των οµιλητών, τις παύσεις, τον 

επιτονισµό, την διακοπές, τις επικαλύψεις για να δηλώσουν σχέσεις εξουσίας» , προτείνεται να 

προστεθεί το «ώστε να αποκαλύψουν περιπτώσεις ανισότητας και ασυµµετρίας µεταξύ των 

ανθρώπων που ανήκουν σε διαφορετικά φύλα, φυλές, θρησκείες κ.ά.». 

 

 

Στην ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: Γυµνάσιο-Λύκειο(τάξεις Α΄- Γ΄ Γυµνασίου, Α΄-Γ΄ Λυκείου ) στην ενότητα  

«ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» προτείνεται η δραστηριότητα «η αποκωδικοποίηση και 

καταγραφή αλληγορικών νοηµάτων/µηνυµάτων» χρειάζεται να συµπληρωθεί µε το «αλλά και η 

αποδόµηση των σεξιστικών/ρατσιστικών αντιλήψεων». 

 

Στην ΤΡΙΤΗ ΒΑΘΜΙ∆Α: Γυµνάσιο-Λύκειο(τάξεις Α΄- Γ΄ Γυµνασίου, Α΄-Γ΄ Λυκείου ) στην ενότητα  

ανάµεσα στους ανθολογούµενους συγγραφείς χρειάζεται να υπάρχει επαρκής αριθµός γυναικών 

συγγραφέων. 

   

Κρίνεται σηµαντικό να προστεθούν οι  παρακάτω όροι, που αναφέρονται και στα αναλυτικά 

προγράµµατα. Οι ορισµοί είναι κατανοητοί από τους µαθητές/τριες του Λυκείου και έχουν επιλεγεί από 

το Γλωσσάρι όρων που συνδέονται µε το κοινωνικό φύλο  και έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή: 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  : 

   Η έννοια αυτή εκφράζει το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν τις 

προσωπικές τους ικανότητες και να προβούν σε επιλογές χωρίς τους περιορισµούς που θέτουν οι 

αυστηρώς καθορισµένοι ρόλοι των φύλων· ότι οι διαφορετικές συµπεριφορές, επιδιώξεις και ανάγκες 

των γυναικών και των ανδρών θεωρούνται, εκτιµώνται και ευνοούνται εξίσου. 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ : 
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   ∆ίκαιη µεταχείριση σε σχέση µε το φύλο, η οποία µπορεί να είναι ίση µεταχείριση ή µεταχείριση η 

οποία είναι διαφορετική αλλά θεωρείται ισοδύναµη όσον αφορά τα δικαιώµατα, τις παροχές, τις 

υποχρεώσεις και τις ευκαιρίες. 

ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ  : 

   Η εξέταση και η επισήµανση των διαφορών λόγω του φύλου οι οποίες ενδέχεται να υπάρχουν σε 

οποιαδήποτε δεδοµένη δραστηριότητα/τοµέα άσκησης πολιτικής 

ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  : 

   Ένα σύνολο στερεότυπων για τη δράση και τη συµπεριφορά των ανδρών και των γυναικών, το οποίο 

αποτυπώνεται και διατηρείται µε τον τρόπο που περιγράφεται στον όρο «Κοινωνικό συµβόλαιο των 

φύλων». 

ΦΥΛΟ ( ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ )  : 

  Τα βιολογικά χαρακτηριστικά µε βάση τα οποία διακρίνονται οι άνθρωποι σε άνδρες και γυναίκες. 

ΦΥΛΟ( ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ )  : 

   Έννοια η οποία αναφέρεται στις κοινωνικές διαφορές, σε αντίθεση µε τις βιολογικές διαφορές, 

µεταξύ γυναικών και ανδρών που έχουν διδαχθεί και ενδέχεται να µεταβληθούν µε την πάροδο του 

χρόνου παρουσιάζοντας ευρύτατες διακυµάνσεις τόσο εντός όσο και µεταξύ των διαφόρων 

πολιτισµικών αντιλήψεων. 
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18.Π.Σ. Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραµµατείας, Λατινικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 

 

Αρχικά παρατηρείται ότι σ΄ όλο το αναλυτικό πρόγραµµα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και 

γραµµατείας κυριαρχεί µόνο το αρσενικό γένος. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι  εκφράσεις 

«ανάγνωση από δάσκαλο και µαθητές».  Επιπρόσθετα κρίνεται σηµαντικό να διδαχτούν οι 

µαθητές/τριες αποσπάσµατα αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής γραµµατείας που έχουν δηµιουργηθεί 

από γυναίκες, προκειµένου να γίνουν κατανοητά τα αίτια της συστηµατικής προσπάθειας αποσιώπησης 

του έργου των γυναικών, αλλά και να αποδειχθούν οι ικανότητες τους. Παράλληλα απαραίτητο είναι να 

προβληθούν ηρωίδες, που µάχονται για τα ιδανικά τους και διεκδικούν την ισοτιµία φύλων στην 

ανδροκρατούµενη κλασική Αθήνα. 

Στη σ. 11 στη φράση «στόχοι οµιλητών» προτείνεται να συµπληρωθεί και η κατάληξη του θηλυκού 

γένους , προκειµένου να παρουσιαστούν και κείµενα γυναικών δηµιουργών. 

Στη σ.15 στο κεφάλαιο «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΗΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑΣ (Οδύσσεια)»  η φράση «Η Οδύσσεια 

και το γυναικείο φύλο: ανδρικές αγωνίες σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Η «επικίνδυνη» γυναικεία 

µορφή, η γυναικεία αρετή, η γυναίκα και ο οίκος .» προτείνεται να διορθωθεί σε : «Η Οδύσσεια και το 

γυναικείο φύλο: ανδρικές αγωνίες σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο. Η «επικίνδυνη» γυναικεία µορφή, η 

γυναικεία αρετή, οι γυναίκες και ο οίκος .» 

Στη σ. 15 ανάµεσα στα προτεινόµενα για διδασκαλία  αρχαία ελληνικά κείµενα είναι και ο Ίαµβος κατά 

γυναικών του  Σηµωνίδη, του Αµοργίνου. Αναµφισβήτητα το προαναφερθέν  έργο αποτελεί σηµαντική 
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ιστορική πηγή  για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία του τέλους της αρχαϊκής εποχής, αλλά 

προβάλλει τις  γυναίκες  µε υποτιµητικό τρόπο, αφού τις παροµοιάζει µε ζώα ή µε άλλα στοιχεία της 

φύσεως. Χρειάζεται να επισηµανθεί ότι «µε στόχο  την αποδόµηση των  έµφυλων στερεοτύπων και 

την επισήµανση των αιτιών αναπαραγωγής τους» ή να αντικατασταθεί µε την «Αντιγόνη» του 

Σοφοκλή µε ηρωίδα την οµώνυµη πρωταγωνίστρια που αναιρεί όλες τις έµφυλες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις σε βάρος των γυναικών.  

Στη σ. 16 στη πρόταση «Να γνωρίσουν τους συντελεστές του αρχαίου ελληνικού θεάτρου»  προτείνεται 

να συµπληρωθεί  και «τις συντελέστριες», αφού το αθηναϊκό κοινό αποτελούνταν και από γυναίκες.  

Στη σ. 17 Αναφέρεται η περίοδος «Το έργο αυτό, µέσα από αφηγήσεις εθνογραφικού και 

παραδοξογραφικού χαρακτήρα, παρουσιάζει τύπους βίων από διάφορα ελληνικά και βαρβαρικά έθνη της 

ελληνιστικής περιόδου, οι οποίοι συνιστούν εµβλήµατα του σχήµατος τρυφή-ύβρις-άτη.». Σ’ αυτή 

χρειάζεται να προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη βαρβαρικά µε το επίθετο «αλλόγλωσα». 

Στη σ. 19  στο κεφ. «Γ. Η έκφραση του προσωπικού αισθήµατος στην Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία: 

Λυρική ποίηση» προτείνεται να συµπληρωθεί  «π.χ. Σαπφώ, η ωδή της Αφροδίτης». 

 

Στη σ. 22 στη φράση «Να καταστούν αντιληπτές οι σχέσεις του φαινοµένου που ονοµάζεται «ρωµαϊκός 

πολιτισµός» µε την ποικιλία των λαών και των πολιτισµών: (α) οι οποίοι συνέθεσαν το ρωµαϊκό 

imperium·» προτείνεται να συµπληρωθεί «αναδεικνύοντας την προσφορά τους». 

Στη σ. 22  µετά τη φράση «(β) οι οποίοι κληρονόµησαν το ρωµαϊκό imperium και το συνέχισαν στο 

χώρο και το χρόνο.» προτείνεται να συµπληρωθεί και  «γ) ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει και 

στη συµβολή των γυναικών».  Προκειµένου να επιτευχθούν οι δύο παραπάνω στόχοι  της 

πολιτισµικής και γραµµατολογικής ενηµέρωσης προτείνεται τα αποσπάσµατα που θα επιλεγούν στη 

διδασκαλίας της λατινικής γλώσσας και λογοτεχνίας από το πρωτότυπο να αναφέρονται στη θέση των 

γυναικών στην  ρωµαϊκή κοινωνία και στον πολιτισµό των λαών που κατέκτησαν οι Ρωµαίοι.   
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19.Π.Σ.  Aγωγής του Πολίτη 

Στο συγκεκριµένο Π.Σ. προτάσσεται ως µείζονος σηµασίας αναγκαιότητα η αλλαγή του τίτλου του 

µαθήµατος σε «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή». Ο υφιστάµενος παραπέµπει στον αρσενικό χαρακτήρα 

της ιδιότητας αυτής γεγονός µε ευρύτερες προεκτάσεις για τη σχέση των γυναικών µε τη δηµόσια 

σφαίρα της ζωής και ιδιαίτερα  µε την πολιτική που επιβεβαιώνει πως σ’ αυτήν οι άνδρες είναι ο 

κανόνας και οι γυναίκες η παρέκκλιση από τον κανόνα στο πλαίσιό της. Τι πιο λογικό συνεπώς από το 

να αντιµετωπίζονται µε δυσπιστία, να κρίνονται εξαιρετικά αυστηρά και να βρίσκονται πάντοτε µπροστά 

στο ενοχοποιητικό δίληµµα «συνδυασµού πολιτικής καριέρας, οικογένειας/µητρότητας». 

Ταυτόχρονα επισηµαίνεται και εδώ πως η αποκλειστική χρήση  του αρσενικού λόγου σε ένα τόσο 

ευαίσθητο ως προς τους σκοπούς και τους στόχους του Α.Π υπονοµεύει ή/και ακυρώνει αρκετούς από 

αυτούς όπως λ.χ. αυτόν της σ. 4 «θετική στάση απέναντι στην αξία ισότητα ανάµεσα στα δύο φύλα», 

ενώ  αυτός της σ. 7 «Το σχολείο οφείλει να συµβάλλει στην εδραίωση της παγκόσµιας ειρήνης, της 

ισότητας των ανθρώπων και την προστασία των δικαιωµάτων τους» καταπατά µέσω της γλωσσικής του 

διατύπωσης τα δικαιώµατα των γυναικών. 

Παράλληλα µε τα ανωτέρω: 

Προτείνεται η γενικευµένη χρήση σε ολόκληρο το κείµενο και του όρου «πολίτις-ιδος», που σε άλλες 

γλώσσες εισήχθη για πρώτη φορά ήδη από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης. 

Στη σ. 3  στο «οι αξίες διακρίνονται σε θρησκευτικές............κ.λπ.» να συµπεριληφθεί και το «έµφυλες». 
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Στη σ. 8 στο Από το Εθνικό....... το «στη σχέση µας µε τους «Άλλους» να συµπληρωθεί µε το «Άλλες». 

Στη σ. 13 η επιχειρηµατολογία για την εισαγωγή του µαθήµατος στο δηµοτικό πρέπει να αναφέρει ρητά 

την έµφυλη διάσταση της «πολιτότητας» για να γίνει κατανοητή από τις/τους εκπαιδευτικούς. 

Στη σ. 15 προτείνεται η συµπλήρωση του «Την ενοποίηση και αναδόµηση..........δηµοκρατίας» µε το 

«Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει  στη σύνδεση των ανωτέρω µε το µεγάλο δηµοκρατικό αίτηµα του 

καιρού µας, αυτό της ισότητας των φύλων, αλλά και µε το ότι η  ισότητα των φύλων αποτελεί 

προϋπόθεση οικονοµικής ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και δηµοκρατικής ολοκλήρωσης». 

Στη σ.16 προτείνεται η συµπλήρωση της τελευταίας παραγράφου µε το «Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

αποτελεί  η σύνδεση της ιδιότητας του/της πολίτη/ιδος µε την οικογένεια και το σχολείο και η 

ανάδειξη µέσω επιχειρηµάτων του γεγονότος πως η έµφυλη ισότητα αποτελεί θεµελιώδες 

προαπαιτούµενο της σύγχρονης δηµοκρατίας». 

Στη σ. 27 είναι καλύτερο να µην αναφέρονται παραδείγµατα από συγκεκριµένους ιδεολογικούς χώρους 

στους οποίους δεν αποκλείεται να ανήκουν οικογένειες µαθητών/τριών. Θα µπορούσε αντί των 

αναρχικών να µπουν χούλιγκανς. 

Στη σ.31 προτείνεται  µετά το «...σηµασία της διαφήµισης στην κατανάλωση» της πρώτης στήλης να 

προστεθεί το «να κατανοήσουν τον τρόπο που οι διαφηµίσεις αναπαριστούν τα κοινωνικά φύλα», 

στη δεύτερη στήλη να προστεθεί το «Η συµβολή της διαφήµισης στην αναπαραγωγή 

πατριαρχικών/σεξιστικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων» και στην τρίτη στήλη έρευνα για τους 

ρόλους που τα διαφηµιστικά σποτς αναθέτουν στις γυναίκες. 

Στη σ.32 προτείνεται  µετά το «πληροφορίες και συµβουλές» της πρώτης στήλης να προστεθεί το «που 

συχνά µπορεί να είναι σεξιστικές ή/και ρατσιστικές και όχι µόνο» και να συµπεριληφθεί στην ίδια 

στήλη το «Να µάθουν από νωρίς να αποδοµούν  σεξιστικά/ρατσιστικά τηλεοπτικά µηνύµατα», στη 

δεύτερη στήλη να προστεθεί το «Γιατί πρέπει να αναγνωρίζουµε και να αντιδρούµε στις 

στερεοτυπικές σεξιστικές αντιλήψεις που πηγάζουν από τη διαφήµιση» καθώς και το «Είναι 

πράγµατι όλες οι γυναίκες µανιώδεις καταναλώτριες όπως συνηθίζεται να λέγεται ή αυτό αποτελεί 

στερεότυπο;» και στην τρίτη στήλη έρευνα σεξιστικών συµπεριφορών στο πλαίσιο διαφόρων 

διαφηµίσεων. 
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Στη σ.33 προτείνεται  να συµπεριληφθεί στην πρώτη στήλη το «να αξιοποιούν την καταναλωτική τους 

δυνατότητα για να γνωρίζουν/δοκιµάζουν προϊόντα από άλλες κουλτούρες, ειδικά στο πεδίο των 

γεύσεων», αλλά και το « να κατανοούν πως η υπερκατανάλωση αποτελεί δυτικοκεντρική συνήθεια 

και πως εκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο δεν µπορούν να ξοδέψουν πάνω από 5 ευρώ την 

ηµέρα» στη δεύτερη στήλη να προστεθεί µετά το «παραπλάνηση καταναλωτή» το «κατανάλωση και γ’ 

κόσµος». Τέλος στην τρίτη στήλη να προστεθεί το «συζητώντας µια Κυριακή µε οικιακές βοηθούς 

από χώρες της Ανατολής για τις καταναλωτικές τους συνήθειες» και να περιγραφεί η δράση. Στην 

ίδια σελίδα προτείνεται η αλλαγή του τίτλου «Κριτικός χρήστης των ΜΜΕ» σε «Κριτική χρήση των 

ΜΜΕ» και να προστεθεί παρακάτω µετά το «επιστηµονικής γνώσης και της ενηµέρωσης» και το 

«της διαµόρφωσης συλλογικής κοινωνικής συνείδησης και ταυτότητας». 

Στη σ.34 προτείνεται  µετά το «...δική τους κριτική ικανότητα» να προστεθεί το «να δοθεί µάλιστα 

έµφαση στις αναπαραστάσεις των ΜΜΕ που συνδέονται µε τα φύλα, αλλά και να τους/τις 

καταστήσει ικανούς/ές να στέκονται κριτικά στον τρόπο που παρουσιάζονται διαφορετικές 

ανθρώπινες συνήθειες, συµπεριφορές, τρόποι ζωής και επιλογές» . 

Στη σ.31 προτείνεται  µετά το αρχικό ΜΜΕ  της πρώτης στήλης να προστεθεί το «να κατανοήσουν τον 

τρόπο που αναπαριστώνται οι κοινωνικοί ρόλοι των  φύλων και οι αρνητικές συνέπειές τους 

ειδικότερα στις γυναίκες και στις απαιτήσεις της κοινωνίας από αυτές», και στη δεύτερη στήλη να 

προστεθεί το «Προβληµατισµός για το πως πρέπει να αντιµετωπίζονται χωρίς ιεραρχίες και 

στρεβλώσεις µε τον απαιτούµενο σεβασµό στην ετερότητα οι διαφορετικές κουλτούρες». Τέλος στην 

τρίτη στήλη να προστεθεί το «Πρόσκληση εκπροσώπου φορέα ισότητας ή του Εθνικού Μηχανισµού 

για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας προκειµένου να ενηµερωθούν για τις θέσεις τους γύρω από το 

θέµα ΜΜΕ και Φύλο» καθώς και ««Πρόσκληση εκπροσώπου φορέα µεταναστών/τριών προκειµένου 

να ενηµερωθούν για τις θέσεις τους γύρω από το θέµα Μετανάστευση και ΜΜΕ». 

Στη σ. 38 επισηµαίνουµε την κοινότητα του θέµατος µε άλλα Α.Π. και τον κίνδυνο αλληλοεπικάλυψης 

και σύγχυσης. 

Στη σ. 44 προτείνεται η συµπερίληψη στις πυρηνικές γνώσεις και των εννοιών κοινωνικά φύλα, 

κοινωνικές τάξεις, ανεργία, υποαπασχόληση, φορείς ισότητας. 

Στη σ. 45 στην πρώτη στήλη  προτείνεται η συµπλήρωση του «...αναζήτηση µιας καλύτερης ζωής» µε το 

«Να αντιληφθούν τις αιτίες των φαινοµένων της ανεργίας και της υποαπασχόλησης και τις 
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συνέπειές τους στις ζωές των ανθρώπων. Να καταλάβουν τον τρόπο που συχνά το φύλο γίνεται 

εµπόδιο στην επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών και τις συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις 

γυναίκες όσο και για την οικογένεια και την οικονοµία ευρύτερα». 

Στη σ. 46 προτείνεται στην πρώτη στήλη  συµπερίληψη των «Να διαπιστώσουν την 

υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα δηµοτικά όργανα και να ερµηνεύσουν τις αιτίες της» «Να 

συζητήσουν την πιθανότητα συµµετοχής στα όργανα αυτά µεταναστών/τριών». 

Στη σ. 44  στην ενότητα η πατρίδα µου µας κάνει εντύπωση η έλλειψη κάθε αναφοράς στην τ/κ. 

κοινότητα σ’ ένα πνεύµα συνύπαρξης. Επίσης προτείνεται η συµπερίληψη στην τελευταία σειρά µετά το 

«ανάπτυξη» και του «την ισότητα, αλλά και την αποδοχή και τον σεβασµό της ετερότητας». 

Στη σ. 49  προτείνεται στην πρώτη στήλη  η συµπερίληψη του «Να συζητήσουν εκτενώς για την 

ανισότητα των φύλων στο εσωτερικό της οικογένειας και πως αυτό παραβιάζει ανθρώπινα 

δικαιώµατα, αλλά και για τα δικαιώµατα κατηγοριών εργαζοµένων που συνδέονται µε την 

οικογένεια (λ.χ. οικιακές βοηθοί)». 

Στη σ. 50 προτείνεται να ολοκληρωθεί η  πρώτη στήλη µε  συµπερίληψη του «µε έµφαση στην 

Επίτροπο Ισότητας». Πάντως µια γενικότερη παρατήρηση στη συγκεκριµένη θεµατική είναι πως 

απουσιάζουν εντελώς από την οπτική της οι άλλες κουλτούρες που κατοικούν στο νησί και τα δικά τους 

δικαιώµατα και αυτό συνιστά ήδη παραβίασή τους 

Στη σ. 52 προτείνεται να ολοκληρωθεί η  2η διδακτική ενότητα µε  συµπερίληψη του «Εξίσου σηµαντική 

κρίνεται η ενθάρρυνση συµµετοχής των γυναικών στις δηµοκρατικές αυτές διαδικασίες µε 

ταυτόχρονες στρατηγικές εξασφάλισης της αποδοχής τους από το εκλογικό σώµα µέσω της 

σχετικής ευαισθητοποίησής του, αλλά και η εξασφάλιση της ισόρροπης συµµετοχής και των δύο 

φύλων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων και στα όργανα» 

Στη σ. 53 προτείνεται να ολοκληρωθεί η  η  1η διδακτική ενότητα µε  συµπερίληψη µετά το «...πυρήνας 

αρχών και αξιών» του «µεταξύ των οποίωνδεσπόζουσα θέση κατέχει ηαρχή της ισότητας των φύλων 

και των ευκαιριών για όλοες/ους» 

Στη σ. 54 προτείνεται να ολοκληρωθεί η  η  2η διδακτική ενότητα µε  συµπερίληψη µετά το «...οµάδες 

συµφερόντων» του « αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο. Για παράδειγµα, οι διακρίσεις λόγω φύλου και 

η ιδεολογία της «ανδρικής ανωτερότητας» ενώ φαίνεται να φελούν τους άνδρες στην ουσία 
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στρέφονται εναντίον τους καθώς εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή, την 

ίδια τη δηµοκρατία» Στην ίδια σελίδα προτείνεται να ολοκληρωθεί η  η  3η διδακτική ενότητα µε  το 

«έµφαση δίδεται στο θέµα της υποαντιπροσώπευσης µεγάλων κοινωνικών κατηγοριών και της 

εξασφάλισης όρων ισότιµης συµµετοχής» και η 2η θεµατική ενότητα µε το «στεκόµαστε ιδιαίτερα στο 

ζήτηµα των πολλών αδικιών και διακρίσεων τις οποίες βιώνουν άνθρωποι, φύλα, λαοί, χώρες, 

που στερούνται βασικών αγαθών και δικαιωµάτων κάτι που συχνά παραλείπουµε να συζητήσουµε» 

Στη σ. 55 στη 2η διδακτική ενότητα επισηµαίνουµε ότι θα έπρεπε να γίνεται ευθεία αναφορά και στις 

άλλες κουλτούρες που κατοικούν στην Κύπρο 

Στη σ. 59 προτείνεται να προστεθεί   µετά το «...καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων» το «της 

ισότητας των φύλων, της άρσης των προκαταλήψεων που συνδέονται µε τη φυλή, την εθνικότητα, 

τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισµό, την αναπηρία κ.λπ.» και µετά το «αλλαγές στην 

κοινωνία» το «να υπερβούν σεξιστικά/ρατσιστικά στερεότυπα και αντιλήψεις». Στην ίδια σελίδα 

προτείνεται να προστεθεί   µετά το «...και αλληλεγγύης των ανθρώπων» το «υπέρβασης έµφυλων 

ή/και πολιτισµικών και λοιπών προκαταλήψεων» και µετά το «...δίκαιης κοινωνίας» το «που 

εξασφαλίζει µεταξύ των άλλων την ισότητα των φύλων και των ευκαιριών στους/στις 

πολίτες/ιδες» 

Στη σ. 60 προτείνεται να προστεθεί   µετά το «...δικαιοσύνης, αλληλεγγύης κ.λπ.» το «Να εντοπίζουν 

και να ερµηνεύουν αναχρονιστικά, πατριαρχικά και όχι µόνο πρότυπα και συµπεριφορές» 

Στη σ. 61 προτείνεται να προστεθεί  στις βασικές έννοιες της ενότητας Ι το «κοινωνικό φύλο» και 

µετά το «εκκλησία, διοίκηση κ.λπ.» το «Η διάσταση του φύλου στις διαπροσωπικές και 

κοινωνικές/πολιτικές σχέσεις» 

Στη  σ.62 προτείνεται να συµπληρωθεί η ενότητα ΙΙ µε το « Η πολιτική διάσταση της έµφυλης 

ισότητας και οι ευεργετικές της συνέπειες στην κυπριακή κοινωνία», η ενότητα ΙΙΙ µε το 

«Ευρωπαϊκές στρατηγικές ισότητας» και η ενότητα «το άτοµα και η κοινωνία» µε το «Φύλο,οικονοµική 

ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και δηµοκρατία» 

Στη  σ.63 προτείνεται να συµπληρωθεί η ενότητα ΙΙ µε το «Η έµφυλη διάσταση της ιδιότητας του/της 

πολίτη/ιδος» και η ενότητα ΙΙΙ µε τα « Ευρωπαϊκές στρατηγικές ισότητας» και «Ευρωπαϊκές 

στρατηγικές κατά των διακρίσεων» 
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Στη  σ.64 προτείνεται να συµπληρωθεί µε τα προηγούµενα ο Σκοπός. 
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20.Π.Σ. Φωτογραφίας 

 

Στο συγκεκριµένο Α.Π. ισχύουν γενικότερα οι επισηµάνσεις της Αισθητικής Αγωγής, αλλά θα 

επαναλάβουµε την άποψή µας για την αναγκαιότητα εισαγωγικής αναφοράς στην ιστορία της τέχνης 

ώστε να γίνουν ορατές και οι γυναίκες στο πλαίσιό της 

Στη εισήγηση οµάδας καθηγητών φωτογραφίας για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Φωτογραφία για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυµνασίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου χρειάζεται να συµπληρωθεί µετά 

το «καλλιεργώντας» η φράση «την ισότητα ανάµεσα στα φύλα και την αποδοχή της ετερότητας» . 

 

Στη εισήγηση οµάδας καθηγητών φωτογραφίας για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Φωτογραφία για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυµνασίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου χρειάζεται να συµπληρωθεί στο 

τέλος του κεφαλαίου Σκοπός διδασκαλίας της φωτογραφίας: «Ειδικότερα δε να ανακαλύψει τη 

σηµαντική συµµετοχή και συµβολή των γυναικών στην ανάπτυξη της φωτογραφικής τέχνης και να 

γνωρίσει σηµαντικούς/ ες φωτογράφους και την τεχνοτροπία τους» . 

 

 Στη εισήγηση οµάδας καθηγητών φωτογραφίας για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Φωτογραφία για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυµνασίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου χρειάζεται να συµπληρωθεί  µετά 

το πρωτοβουλίας : «υπέρβαση στερεοτυπικών προκαταλήψεων που συνδέονται µε το φύλο, τη φυλή 

, το θρήσκευµα κλπ». 

    

Στη εισήγηση οµάδας καθηγητών φωτογραφίας για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Φωτογραφία για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυµνασίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο κεφάλαιο παιδαγωγικές αξίες 

του µαθήµατος της φωτογραφίας µετά το «ταυτότητα» χρειάζεται να προστεθεί: «αλλά και 

αναπαρήγαγε ή δηµιούργησε νέα στερεότυπα , όχι πάντοτε θετικά λ.χ. γυναίκα -αντικείµενο» . 
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Στο κεφάλαιο παιδαγωγικές αξίες του µαθήµατος της φωτογραφίας συχνές είναι διατυπώσεις που 

παραπέµπουν σε αρσενικές αναπαραστάσεις, όπως  ο καλός χρήστης της φωτογραφικής µηχανής.  

 

Στη εισήγηση οµάδας καθηγητών φωτογραφίας για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών στη 

Φωτογραφία για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυµνασίου Β΄ και Γ΄ Λυκείου στο κεφάλαιο παιδαγωγικές αξίες 

του µαθήµατος της φωτογραφίας στις γνώσεις µετά το «επιδράσεις» προτείνεται  να συµπληρωθούν 

«Ειδικότερα να «ανακαλύψει» τις γυναίκες και τη συµβολή τους στην ανάπτυξη της τέχνης» και 

στη διπλανή στήλη : « αλλά και να υπερβεί πατριαρχικά στερεότυπα και προκαταλήψεις»  και στην 

τρίτη στήλη µετά το «συνύπαρξη» «την ισότητα και την αποδοχή της ετερότητας» . 

 

Στη φωτογραφική παιδεία στο Γυµνάσιο στο 3ο Κεφάλαιο «η διαφήµιση και η σηµασία της» χρειάζεται να 

προστεθεί «θετικές /αρνητικές λειτουργίες της».  

 

Στη φωτογραφική παιδεία στο Γυµνάσιο στο 10ο Κεφάλαιο «η διαφήµιση και η σηµασία της» χρειάζεται 

να προστεθεί: « Κοινωνικές καταστάσεις λ.χ. επίσκεψη σ’ ένα καταυλισµό προσφύγων ή σε ένα 

κέντρο στήριξης παιδιών µεταναστών / προσφύγων.» 

 

Στη διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου στο κεφάλαιο 1ο προτείνεται να προστεθεί «Φύλο και φωτογραφία». 

 

Στη διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου στο κεφάλαιο 3ο προτείνεται να προστεθεί « η θετική ή/ και 

αρνητική» πριν το «δύναµη», καθώς και στο τέλος «Κοινωνική φωτογραφία». 

 

Στη διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου στο 1ο κεφάλαιο  προτείνεται να προστεθεί  «φωτογραφία και 

κοινωνία». 
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Στη διδακτέα ύλη της Β΄ Λυκείου στο 9ο κεφάλαιο προτείνεται να προστεθούν οι ενότητες « 

φωτογραφία και φύλο»  και «σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα και  φωτογραφία». 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Θεωρούµε πως η βιβλιογραφία της αισθητικής αγωγής είναι το ίδιο χρήσιµη και εδώ. Θα προτείναµε 

όµως συµπληρωµατικά και το άρθρο  Εύα Κατσαίτη (2007), «Ασπρόµαυρες Πλάνες, Ψηφιακές 

Αλήθειες. Αφηγήσεις για το σώµα στη Φωτογραφική Εικόνα» στο Χ.Βιτσιλάκη, Μ.Γκασούκα, 

Γ.Παπαδόπουλος,(επιµ.) Φύλο και Πολιτισµός, Αθήνα:Ατραπός 

 

21. Π.Σ. Πολιτικής Οικονοµίας 

Στο συγκεκριµένο Α.Π. Θα πρέπει να αποδοθεί η έµφυλη διάσταση της οικονοµικής επιστήµης, να 

γίνουν ρητές αναφορές σε φαινόµενα όπως το «χάσµα  αµοιβών» µεταξύ ανδρών και γυναικών και τις 

αιτίες που το δηµιουργούν, τις επιπτώσεις των έµφυλων προκαταλήψεων και της περιθωριοποίησης 

των ταλέντων, των δεξιοτήτων και των επιδιώξεων των γυναικών στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Κρίνουµε, τέλος, ως εντελώς απαραίτητη την αναφορά στη σχέση φύλου και κρατικών προϋπολογισµών, 

το περίφηµο gender budgeting , που σήµερα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος τόσο 

των γυναικείων/φεµινιστικών κινηµάτων όσο και της Ε.Ε. Σας προτείνουµε σχετικά να διαβάσετε την 

εισαγωγή της Αντιγόνης  Λυµπεράκη «Γυναίκες παντού, αλλά πως;» στο A. Wahl, P. Hook, Ch. 

Holgerson, S. Linghag,(2005), «Εν τάξει». Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο, µετ. Χ. Παππάς, 

επιστ. επιµ. Μ. Γκασούκα, Αθήνα:ΚΕΘΙ 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Oολοκληρώνοντας την αρχική αξιολόγηση των αναλυτικών προγραµµάτων από την σκοπιά του φύλου 

και  του πολιτισµού χρειάζεται να τονισθεί ότι αφού τα αναλυτικά προγράµµατα αποτελούν καθοριστικό 

στοιχείο της διδασκαλίας, όλες οι επισηµάνσεις στόχο έχουν οι εκπαιδευτικοί να ευαισθητοποιηθούν, να 

αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την έµφυλη/πολιτισµική και όχι µόνο ετερότητα των µαθητών/τριών 

τους, υπερβαίνοντας οι ίδιες και οι ίδιοι κατ΄αρχήν στερεότυπα και προκαταλήψεις ,ώστε να είναι σε 

θέση να τους/τις αντιµετωπίσουν  και να τις/τους ενθαρρύνουν ισόρροπα και ισότιµα,  για να µην 
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υπάρξουν αρνητικά αποτελέσµατα αυτοεκπληρούµενης προφητείας και η εκπαίδευση να διατηρήσει τη 

συνοχή της. Μόνο µ’ αυτό τον τρόπο οι  µαθητές/τριες ως αυριανοί ελεύθεροι/ες, υπεύθυνοι/ες  

πολίτες/ιδες µε ολόπλευρη ανάπτυξη µπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά µέσα στις συνθήκες της 

µετανεοτερικής εποχής, εποχής  παγκοσµιοποίησης, τεχνολογικής, επιστηµονικής ανάπτυξης και έντονων 

αλλαγών.  

Προς  βοήθεια  των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν το δύσκολο ρόλο να εντάξουν την έµφυλη και 

διαπολιτισµική οπτική στα σχολικά εγχειρίδια που πρόκειται να δηµιουργηθούν σας ενηµερώνουµε πως 

διαθέτουµε ικανοποιητικό σχετικό υλικό τεκµηρίωσης σε όλα τα επιστηµονικά πεδία το οποίο θα χαρούµε να 

θέσουµε στη διάθεσή τους. Για τον ίδιο λόγο διαµορφώσαµε και το παράρτηµα της παρούσας έκθεσης, που 

το  αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης µε την οπτική του φύλου και κριτήρια αξιολόγησης µε την οπτική του 

πολιτισµού , καθώς και επιστηµονικό κείµενο σχετικό µε τον γλωσσικό σεξισµό.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I. Κριτήρια αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων  ως προς τον πολιτισµό 

Άξονες αξιολόγησης 

αναλυτικών 

προγραµµάτων  ως 

προς τον πολιτισµό 

Κριτήρια αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων  ως προς τον πολιτισµό 

∆ιδακτική και 

παιδαγωγική 

καταλληλότητα 

 

Κατά τη συγγραφή του συγκεκριµένου  υλικού ελήφθη υπόψιν η διάσταση του 

έθνους, θρησκείας;  

Υπήρξαν συγκεκριµένοι στόχοι ως προς την πολιτισµική ταυτότητα;  

Προωθείται η ανάπτυξη µέσω του συγκεκριµένου  υλικού θετικής στάσης του 

εκπαιδευτικού ως προς την πολιτιστική διαφοροποίηση στη διαδικασία της 

εκπαιδευτικής πρακτικής;  

Προωθείται η υπέρβαση αρνητικών αποτελεσµάτων από τη σηµειούµενη 

συνήθως «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» ως προς την πολιτισµική 

ταυτότητα στο πεδίο επιλογής σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

κατ΄επέκταση στην επιλογή του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος; 

Υποκινούνται οι µαθητές/ τριες στην υπέρβαση των στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων που συνδέονται µε την εθνική καταγωγή και τη θρησκεία και 

στην επιλογή στάσεων, συµπεριφοράς, και αντιλήψεων που συνδέονται µε την 

ισότητα;  

Θέτει τους/ τις µαθητές/ τριες σε διαδικασίες επεξεργασίας, ανάλυσης, 

αµφισβήτησης της γνώσης ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές του αντιλήψεις και 

εθνική καταγωγή;  

Το περιεχόµενο  Πόσο το συγκεκριµένο υλικό λαµβάνει υπόψη τις διαφορετικές κουλτούρες, 

που υπάρχουν στο εσωτερικό της Κύπρου; 

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό παραµερίζει τον εθνοκεντρισµό, τις 

προκαταλήψεις και ό,τι άλλο επηρεάζει τη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής 
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πολιτισµικής προέλευσης και εξασφαλίζει τη µεταξύ τους κατανόηση και 

επικοινωνία; 

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό έχει λάβει µέριµνα ώστε να απαλειφθούν οι 

στερεότυπες αντιλήψεις για τους άλλους λαούς, οι εχθρικές εικόνες για τους 

γείτονες και να καλλιεργηθεί µια στάση ανοχής στη διαφορά; 

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό έχει λάβει υπόψη τις οδηγίες της UNESCO όσον 

αφορά τουλάχιστον την εικόνα που δίνουν για τους άλλους λαούς κυρίως µέσω 

των «φρονηµατιστικών» µαθηµάτων της Γλώσσας, της Ιστορίας, της Πολιτικής 

Αγωγής, της Γεωγραφίας, της Λογοτεχνίας και των Θρησκευτικών 

προκειµένου να αµβλυνθεί ο εθνοκεντρισµός, οι προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα στην κατεύθυνση της ειρήνης και της διεθνούς κατανόησης ; 

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό εµµένει στην ύπαρξη εθνικών στερεοτύπων, 

προκαταλήψεων και εικόνων εχθρού  

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό εστιάζει στην υπερβολική προβολή στρατιωτικών 

και πολεµικών γεγονότων  

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό καθιστά εµφανή το γείτονα ή τον/την Άλλο/η, 

τους ανθρώπους και την καθηµερινή τους ζωή, καθώς και τις εκφάνσεις των 

διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων που κατοικούν στην Κύπρο;  

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό  αναδεικνύει την έννοια της αλλαγής και της 

εξέλιξης, καθώς και τη θετική επίδρασης των µελών άλλων πολιτισµικών 

οµάδων στην κοινωνική ζωή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας  

Πόσο στο συγκεκριµένο υλικό οι διαφορετικοί πολιτισµοί αξιολογούνται και 

ιεραρχούνται σε ιεραρχική κλίµακα στην  κορυφή της οποίας βρίσκεται ο 

αρχαιοελληνικός πολιτισµός και ο ευρωπαϊκός  ευρύτερα 

Πόσο το συγκεκριµένο υλικό έλαβε υπόψη και αξιοποίησε την «Παιδαγωγική 

της συνάντησης» αντί της ισχύουσας κατά κανόνα «Παιδαγωγικής των 

συγκρούσεων» στα πλαίσια µιας Πολυπολιτισµικής και Πλουραλιστικής 

κοινωνίας  
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Γλώσσα Εµφανίζονται ισόρροπα  και όλες οι εθνικότητες και θρησκείες στο κείµενο;  

Είναι ορατά και τα δύο γένη κατά τη χρήση της γλώσσας;  

Ποια επίθετα χρησιµοποιούνται, για να προσδιορίσουν καθένα από τις 

εθνικότητες στην Κύπρο;  

Με ποια ρήµατα συνδέεται κάθε εθνικότητα στην Κύπρο;  

∆οµή - Οργάνωση Το διδακτικό υλικό είναι  κατάλληλα οργανωµένο και δοµηµένο σε ενότητες, 

ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι ως προς την εθνικότητα;  

Στο τέλος του κεφαλαίου περιλαµβάνεται η διαπολιτισµική διάσταση  στα εξής: 

Συνθετικές ασκήσεις/ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες  - Θέµατα για συζήτηση – 

Ανακεφαλαίωση/Περίληψη – Γλωσσάριο – Ευρετήριο όρων –  που σχετίζονται 

µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση;  

Αξιοποιείται η  ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία που σχετίζεται µε τη 

διαπολιτισµική εκπαίδευση;  

Αισθητική Η έκδοση του υλικού είναι ελκυστική για όλους/ες µαθητές/τριες ανεξάρτητα 

πολιτισµικής προέλευσης;  

Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των διαφορετικών πολιτισµικών 

οµάδων που κατοικούν στην Κύπρο κατά την εφαρµογή των αρχών  της 

σχεδίασης έντυπου υλικού όπως είναι ο ρυθµός, η ισορροπία, η αναλογία, η 

ποικιλία, η έµφαση, η αρµονία κλπ;  

-  Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των διαφορετικών πολιτισµικών 

οµάδων που κατοικούν στην Κύπρο  κατά την παρουσίαση των συµβόλων, 

εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων;  

Απεικονιστικό υλικό Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των διαφορετικών πολιτισµικών 

οµάδων που κατοικούν στην Κύπρο  κατά την παρουσίαση των εικόνων και 

πινάκων; 
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2. Κριτήρια αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων  ως προς το φύλο 

 

Άξονες αξιολόγησης 

αναλυτικών προγραµµάτων  

ως προς το φύλο 

Κριτήρια αξιολόγησης αναλυτικών προγραµµάτων  ως προς το φύλο 

∆ιδακτική και παιδαγωγική 

καταλληλότητα 

Κατά τη συγγραφή του συγκεκριµένου  υλικού ελήφθη υπόψιν η διάσταση 

του φύλου;  

Υπήρξαν συγκεκριµένοι στόχοι ως προς το φύλο;  

Προωθείται η ανάπτυξη θετικής στάσης του εκπαιδευτικού ως προς την 

έµφυλη διαδικασία της εκπαιδευτικής πράξης;  

Προωθείται η υπέρβαση αρνητικών αποτελεσµάτων  της σηµειούµενης 

συνήθως «αυτοεκπληρούµενης προφητείας» ως προς το φύλο στο πεδίο 

επιλογής σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στην 

επιλογή του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος; 

Προωθούνται οι µαθητές/ τριες στην υπέρβαση των στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων που συνδέονται µε τα κοινωνικά φύλα και στην επιλογή 

στάσεων, συµπεριφοράς, και αντιλήψεων που συνδέονται µε την ισότητα; 

Το περιεχόµενο Είναι ορατές οι γυναίκες στο συγκεκριµένο υλικό; 

Είναι ισόρροπη η χρήση των παραδειγµάτων ως προς το φύλο;  

Πως κατανέµονται ως προς το φύλο οι κατηγορίες της δύναµης, ηγεσίας, 

της ενεργητικής δράσης της υποταγής και της παθητικότητας;  

Ποια είναι η κατανοµή της  «επίκλησης στην αυθεντία» κατά φύλο;  

 Πως κατανέµονται κατά φύλο οι αναφερόµενοι κοινωνικοί ρόλοι; 

 Ποιο είναι το φύλο των συγγραφέων του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

υλικού;  
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Αξιοποιούνται κείµενα γραµµένα από γυναίκες;  

Συνδέεται το συγκεκριµένο κείµενο µε τη γυναικεία πραγµατικότητα και 

καθηµερινότητα ή διατηρεί αναχρονιστικά/ παραδοσιακά µοντέλα ζωής 

των γυναικών; 

Γίνεται  κριτική πατριαρχικών και σεξιστικών αντιλήψεων ; 

Συνδέεται το θέµα της δηµοκρατίας και της οικονοµικής ανάπτυξης µε 

την άρση των κοινωνικών ανισοτήτων που στηρίζονται στα φύλα;  

Χρησιµοποιούνται και ενισχύονται παραδείγµατα από παραδοσιακά 

ανδροκεντρικούς τοµείς γνώσης , ενώ υποτιµούνται περιοχές που 

παραδοσιακά θεωρούνται γυναικείες;  

Βασίζονται τόσο η θεωρία όσο και τα παραδείγµατα σε κοινά 

ενδιαφέροντα αγοριών και κοριτσιών;  

∆ιευρύνεται µέσω κειµένου η ανδρική και η γυναικεία ταυτότητα µέσω 

της προώθησης των αξιών ισότητας στην κοινωνία; 

 Αντικαθίστανται υπάρχουσες σεξιστικές αντιλήψεις από άλλες µη 

σεξιστικές;  

Ποιο φύλο ζητάει συνήθως το λόγο , θέτει τα θέµατα προς συζήτηση, 

διακόπτει;  

Γίνονται αναφορές στις έµφυλες διαιρέσεις ως βιολογικό φαινόµενο;  

Περιγράφεται ισότιµα ο χώρος εργασίας και η επαγγελµατική 

συµπεριφορά ανδρών και γυναικών σ΄ αυτό; 

Έχουµε ισόρροπη  αντιπροσώπευση των φύλων σε ανδροκεντρικούς , 

επαγγελµατικούς τοµείς και στην τεχνολογία;  

Εµφανίζονται οι άνδρες σε επαγγέλµατα φροντίδας ; Εµφανίζονται οι 

γυναίκες σε κέντρα λήψης των πολιτικών και οικονοµικών αποφάσεων;  

Λαµβάνεται υπόψη η διάσταση φύλου στις αναφορές στην οικογένεια και 
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στην κατανοµή των κοινωνικών ρόλων στο πλαίσιο της  

Προτάσσονται εναλλακτικά ως προς τους κοινωνικούς ρόλους των ρόλων 

υποδείγµατα τρόπους ζωής; 

Γλώσσα Εµφανίζονται ισόρροπα  και τα δύο γένη στο κείµενο;  

Είναι ορατά και τα δύο γένη κατά τη χρήση της γλώσσας;  

Ποιά επίθετα χρησιµοποιούνται για να προσδιορίσουν καθένα από τα δύο 

φύλα;  

Με ποια ρήµατα συνδέεται το κάθε φύλο;  

∆οµή - Οργάνωση Το διδακτικό υλικό είναι  κατάλληλα οργανωµένο και δοµηµένο σε 

ενότητες, ώστε να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι ως προς το 

φύλο;  

Στο τέλος του κεφαλαίου περιλαµβάνεται η διάσταση του φύλου στα εξής: 

Συνθετικές ασκήσεις/ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες  - Θέµατα για 

συζήτηση – Ανακεφαλαίωση/Περίληψη – Γλωσσάριο – Ευρετήριο όρων – 

Ευρετήριο λειτουργιών και απαντήσεις σε προβλήµατα που παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό;  

Αξιοποιείται η έµφυλη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία;  

Αισθητική Η έκδοση του υλικού είναι ελκυστική και για τα δύο φύλα;  

Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των φύλων κατά την εφαρµογή 

των αρχών  της σχεδίασης έντυπου υλικού όπως είναι ο ρυθµός, η 

ισορροπία, η αναλογία, η ποικιλία, η έµφαση, η αρµονία κλπ;  

  Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των φύλων κατά την 

παρουσίαση των συµβόλων, εικονιδίων, πινάκων και σχεδίων;  

Απεικονιστικό υλικό Έχει ληφθεί υπόψη η ισόρροπη παρουσία των φύλων κατά την 

παρουσίαση των εικόνων; 

 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ

ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

2ΤΕΥΧΟΣ


	cover FYLO T.2B.pdf
	FYLO T.2 tel
	tefxos 2 inside.pdf
	ΤΕΥΧΟΣ 2o.new

	cover FYLO T.2A

