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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: στον 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 και τα αθύρµατα, 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, Τ.Α. 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 µέσα
στο οποίο αποκτώνται εµπειρίες που διαµορφώνουν την αυτοαντίληψη». Η ίδια η
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οργάνωση και η δοµή της σχολικής τάξης, η περιρέουσα 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.
Ύστερα από τα προαναφερόµενα γίνεται προφανές το γιατί το αίτηµα µιας µησεξιστικής αγωγής των παιδιών, µιας σύγχρονης φεµινιστικής παιδαγωγικής έχει ήδη
τεθεί από την φεµινιστική σκέψη και επιστήµη. 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 από την υποχρέωση συµµόρφωσής 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.

2

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προβληµατισµού 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.. Σε κάθε περίπτωση θέλουµε
δική µας παρέµβαση περισσότερο ως

να

θεωρηθεί

η

εµπλουτισµός των προγραµµάτων από τη

σκοπιά του φύλου, τόσο µέσω συγκεκριµένων διαφωνιών που συνοδεύονται από
αντίστοιχες –διορθωτικές( αλλά και συµπληρωµατικές) κατά τη γνώµη µαςπροτάσεις όσο και από την επισήµανση παραλείψεων αναφοράς και συµπερίληψης
τοµέων και θεµατικών που συνδέονται µε τα φύλα. Έτσι η αξιολόγηση περιλαµβάνει
σειρά γενικών επισηµάνσεων που αφορούν στα περισσότερα ή/και στο σύνολο των
κειµένων και παρατηρήσεις που αφορούν στα επιµέρους θεµατικά πεδία (λ.χ.
Λογοτεχνία, Βιολογία, Μαθηµατικά κ.λπ.).
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