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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 
Περίληψη-Executive Summary 
 
 

Στα πλαίσια της µελέτης επισκόπησης: «Φύλο και εκπαίδευση», διερευνάται 

και  τεκµηριώνεται  αν, και σε ποιο βαθµό έχουν εκπονηθεί µελέτες στη χώρα µας 

αναφορικά µε κάθε έναν από τους 5 άξονες-ενότητες που περιλαµβάνονται στη 

µελέτη.  

 

Οι ενότητες που περιλαµβάνονται στη µελέτη επισκόπησης είναι οι εξής:  

1. Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση 

2. Συµµετοχή γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα  

(Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) 

3. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  

4. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

5. Νέες τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση 

 

Καταρχήν, µε βάση τα διεθνή δεδοµένα αναλύονται  και προσεγγίζονται  οι 

εξελίξεις σε κάθε τοµέα και στη συνέχεια  παρουσιάζονται οι βασικές µελέτες και τα 

πορίσµατα τους ενώ παράλληλα υποδεικνύονται τα κενά και οι ανάγκες για 

περαιτέρω διερεύνηση και εκπόνηση σχετικών µελετών.  

Η συστηµατική βιβλιογραφική επισκόπηση ανέδειξε τα κενά και τις 

υπάρχουσες ανάγκες για εκπόνηση µελετών.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά συµπεράσµατα  χωριστά για κάθε µία 

από τις πιο πάνω ενότητες: 
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1. Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση 

 

Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η διερεύνηση της συµµετοχικότητας 

των κοριτσιών στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευση στη χώρα 

µας είναι αποσπασµατική και έχει έντονα ποσοτικό χαρακτήρα, ενώ δεν έχουν γίνει 

µελέτες που να αναλύουν σε βάθος το θέµα αυτό διαχρονικά.  

Ως εκ τούτου χρειάζεται ολική προσέγγιση του ζητήµατος της συµµετοχής 

των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την διάκριση των φύλων και τον σεξισµό στην 

εκπαίδευση. Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει:  

• Έλλειψη σχετικών µελετών που να αναδεικνύουν τους ιδεολογικούς  και 

κοινωνικο-οικονοµικούς όρους, µηχανισµούς και στερεότυπα που 

συµβάλλουν στις παρατηρούµενες ανισότητες σε σχέση µε το φύλο των 

µαθητών. 

• Έλλειψη σχετικών µελετών που να αναλύουν τις ειδικές συνθήκες -

νοοτροπίες και στερεότυπα -και τα βαθύτερα αίτια  στη λειτουργία του 

εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

• Έλλειψη σχετικών µελετών όπου να διαφαίνεται η σχέση του Σχολικού 

Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε τα στερεότυπα για τους ρόλους των 

δύο φύλων και η συµβολή του στην καταπολέµησή  ή τουλάχιστον στην 

άµβλυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 

 

2. Συµµετοχή γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση) 

 

Όπως φάνηκε µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, δεν έχει γίνει καµιά σε 

βάθος έρευνα σχετικά µε το πανεπιστηµιακό προσωπικό και τη δυναµική του, την 

κατά φύλο  διάθρωσή του, την κατανοµή ανά επιστηµονικό κλάδο κλπ. Θα πρέπει να 

γίνουν µελέτες για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος της διάστασης των 

φύλων στον επιστηµονικό τοµέα, πράγµα που αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου να 

αξιοποιηθεί το δυναµικό των γυναικών επιστηµόνων: 
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• Υπάρχει έλλειψη εξειδικευµένων ερευνών σχετικά µε την µειωµένη συµµετοχή 

γυναικών στις διευθυντικές θέσεις και στο διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης κατά επιστηµονικό κλάδο κλπ.. 

• Θα πρέπει να γίνουν µελέτες που να διερευνούν τα αίτια αυτής της κατάστασης, 

να επισηµαίνουν τα στερεότυπα και τους παράγοντες που περιορίζουν την 

παρουσία των γυναικών στον πανεπιστηµιακό χώρο και επιδρούν καθοριστικά 

στην διατήρηση των φυλετικών ανισοτήτων στον πανεπιστηµιακό χώρο.  

• Θα πρέπει να γίνουν µελέτες που να εξετάζουν και να αναλύουν τους 

µηχανισµούς διακρίσεων, τον ανεπαρκή συνυπολογισµό των ιδιαίτερων 

δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην άσκηση των επαγγελµατικών 

τους δραστηριοτήτων κλπ.  

 

3. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  

 

Αυτά που προκύπτουν ως σηµαντικά να διερευνηθούν και να αναλυθούν από 

τη βιβλιογραφική επισκόπηση είναι: 

• Πρώτον, εάν η αναστροφή του σεξισµού σε βάρος των αγοριών διαφαίνεται στα 

ελληνικά σχολικά βιβλία. Και η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να γίνει µέσα από την 

επανεξέταση των χαρακτήρων, γιατί διαφαίνεται ότι πολλές φορές, στο ζήλο τους 

να αποδείξουν τον εις βάρος των κοριτσιών σεξισµό, αρκετές ερευνήτριες 

«ωραιοποίησαν» τον ανδρικό ή αγορίστικο ρόλο και υποβάθµισαν τις πιθανές 

αρνητικές επιπτώσεις που η προβολή τους έχει για τη διαµόρφωση της 

ταυτότητας των αγοριών.  

• Εάν και σε ποιο βαθµό οι εικόνες των δύο φύλων που προβάλλονται µέσα από τα 

σχολικά βιβλία όντως συµβαδίζουν µε τις στάσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες των 

µαθητών των δύο φύλων. Πρέπει να διερευνηθεί δηλαδή εάν όντως το 

περιεχόµενο των βιβλίων έχει τις αρνητικές ή ακόµα και «επιζήµιες» επιπτώσεις 

που οι παραπάνω µελέτες εικάζουν ότι έχει στα κορίτσια και τα αγόρια.  

• ∆εύτερο, πρέπει κυρίως να διερευνηθεί ο τρόπος παρουσίασης του περιεχοµένου 

των σχολικών βιβλίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς µέσα στη σχολική 

τάξη. Είναι προφανές ότι µια/ένας ευαισθητοποιηµένη/ος εκπαιδευτικός µπορεί 

να χρησιµοποιήσει ένα «σεξιστικά διανθισµένο» κείµενο για να προάγει την 

ισότητα των φύλων στη συνείδηση των παιδιών, ενώ αντίθετα µια/ένας 

εκπαιδευτικός µε παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων µπορεί 
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κάλλιστα να περάσει τα δικά του µηνύµατα, ακόµα και µέσα από κείµενα που 

είναι απαλλαγµένα από σεξιστικό λόγο.   

 

4. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 

Θεωρητικός προβληµατισµός, συγκριτικές µελέτες 

 

• Παραµένει αναγκαία η συστηµατική διερεύνηση των στάσεων και της 

συµπεριφοράς των ελλήνων δασκάλων σε σχέση µε το φύλο στα πλαίσια της 

ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της παρατήρησης για να 

στοιχειοθετηθεί αφ’ ενός µεν αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ ανδρών και 

γυναικών εκπαιδευτικών, και αφ’ ετέρου αν οι όποιες στερεοτυπικές στάσεις και 

συµπεριφορές τους έχουν διαφοροποιητικές επιπτώσεις σε µαθητές και 

µαθήτριες. 

• Η έρευνα αυτού του τύπου είναι αναγκαία όχι µόνο για πρακτικούς λόγους που 

αφορούν στην εξάλειψη του σεξισµού στη σχολική πράξη, αλλά και για λόγους 

συγκριτικής ανάλυσης µε τις εµπειρίες των πλέον αναπτυγµένων χωρών. Για να 

στοιχειοθετηθεί, µε άλλα λόγια, αν και στην Ελλάδα έχει περιοριστεί ο σεξισµός, 

ή αν ακόµα, οι «εικασίες» για σεξιστική εκπαιδευτική πράξη δεν ισχύουν, όπως 

πολλοί σήµερα διατείνονται ότι δεν ισχύει και σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. Τέτοια 

στοιχειοθέτηση βέβαια απαιτεί τη χρήση τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών 

µεθόδων. 

• Τέλος, όπως προκύπτει, η διερεύνηση του αν, σε ποιο βαθµό και µε ποια µορφή 

εκφράζεται έµπρακτα ο διαχωρισµός των φύλων στην εκπαιδευτική πράξη, είναι 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έρευνα αναγκαία. Και αυτό γιατί, άσχετα από 

το σεξιστικό ή µη περιεχόµενο του διδακτικού υλικού, η/ο εκπαιδευτικός είναι το 

δίαυλος, είναι το φίλτρο, µέσα από το οποίο περνούν όλα τα µηνύµατα, σεξιστικά 

και µη, των κειµένων, των εικόνων, κ.τ.λ. 

 

∆ιαφοροποίηση επιδόσεων κατά γνωστικό αντικείµενο και φύλο 

 

Στη βάση της πραγµατοποιηθείσας βιβλιογραφικής επισκόπησης διαπιστώθηκε ότι:  
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• Υπάρχει έλλειψη µελετών γύρω από την αποτελεσµατικότητα του σχολείου όπου 

ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, να εξετάζεται σε ποιο βαθµό οι σκοποί και οι 

στόχοι της εκπαίδευσης εναρµονίζονται µε τα µέσα επίτευξής τους. Κεντρικό 

ρόλο στα µέσα επίτευξης των σκοπών της εκπαίδευσης διαδραµατίζουν τα 

αναλυτικά προγράµµατα, ο εκπαιδευτικός και τα σχολικά εγχειρίδια. 

• Υπάρχει δηλαδή έλλειψη µελετών για τη διαφοροποιηµένη επίδοση ανά φύλο η 

οποία πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διερεύνησης του ζητήµατος 

των αντιλήψεων και στερεοτυπων που προβάλλονται στο σχολείο διαµέσου τόσο 

των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των στάσεων των εκπαιδευτικών (έλλειψη 

που διαπιστώνεται κυρίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση). 

• ∆εν υπάρχουν µελέτες για τη σύνδεση της διαφοροποιηµένης κατά φύλο 

επίδοσης και της επίσης διαφοροποιηµένης συµµετοχής σε γνωστικούς και 

επαγγελµατικούς τοµείς. 

• Παρατηρείται έλλειψη µελετών, σε σύγκριση µε τη διεθνή βιβλιογραφία, για την 

επίδραση του ρόλου του εκπαιδευτικού σητ διαµόρφωση της ταυτότητας του 

φύλου. 

 

 

∆ιαµόρφωση προτύπων, φιλοδοξιών και επαγγελµατικού προσανατολισµού µέσα από 

τη σχολική διαδικασία 

 

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση για την ελληνική πραγµατικότητα 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη πρόσφατων µελετών µε βασικό αντικείµενο 

διερεύνησης το ζήτηµα των αντιλήψεων, των στερεότυπων που προβάλλονται στο 

σχολείο και στην οικογένεια, καθώς και των επιλογών και επαγγελµατικών 

φιλοδοξιών των  µαθητών του ∆ηµοτικού και των εφήβων. Ειδικότερα 

παρατηρείται: 

  

• Έλλειψη σχετικών µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να αναφέρονται στις 

φιλοδοξίες των κοριτσιών και των αγοριών,  µαθητών του ∆ηµοτικού και   

εφήβων και την επίδραση  του φύλου όσον αφορά τις επιλογές τους και τις 

επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες τους. 

• Έλλειψη πρόσφατων µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να αναφέρονται στις 

κατά φύλο   διαφορές  και τον ρόλο του   επαγγελµατικού προσανατολισµού  για 

τις επαγγελµατικές των  νέων  που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική και 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
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• Έλλειψη σχετικών µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να αναφέρονται στις 

φιλοδοξίες  των µαθητών και των εφήβων, κοριτσιών και   αγοριών  και στο 

ρόλο των παραγόντων που διαφοροποιούν τις αντιλήψεις και τις πρακτικές τους. 

• Έλλειψη σχετικών µελετών που να  προβάλουν τις θεσµικές αλλαγές  και τις 

δοµές που αναπαραγάγουν τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των δυο φύλων. 

 

5. Νέες τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση 

   

• Στην Ελλάδα η πληροφορική µόλις αρχίζει να εντάσσεται στα δηµόσια σχολεία 

και έτσι το ερευνητικό πεδίο είναι ακόµα σχετικά περιορισµένο. Μπορούν 

κάλλιστα όµως να διεξαχθούν περιπτώσεις µελέτης µονάδων και των τριών 

βαθµίδων, µε αντικείµενο το βαθµό και το είδος της διαφοροποίησης στην 

πρόσβαση και χρήση των νέων τεχνολογιών από µαθητές-φοιτητές και των δύο 

φύλων.  

• Ενδιαφέρουσα µάλιστα θα ήταν η σύγκριση µεταξύ των τριών βαθµίδων για να 

παρατηρηθεί εάν η ηλικία παίζει ρόλο στις τυχόν διαφοροποιήσεις, καθώς και η 

διαχρονική µελέτη µαθητών που µεταβαίνουν από τη µία στην άλλη εκπαιδευτική 

βαθµίδα για να εκτιµηθεί εάν και σε ποιο βαθµό η εξοικείωση µε την 

πληροφορική στη µια βαθµίδα επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση µε αυτή σε 

επόµενη βαθµίδα. 

• Επίσης εκτιµούµε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι απόψεις και να καταγραφούν 

από ερευνητές οι πρακτικές των εκπαιδευτικών –δασκάλων και καθηγητών—που 

διδάσκουν το µάθηµα της πληροφορικής για να εκτιµηθεί το εάν και κατά πόσο η 

διδακτική τους προσέγγιση χρωµατίζει φυλετικά την πρόσβαση στη γνώση του 

νέου αυτού πεδίου.  

• Και σχετικά µε το θέµα αυτό, η έρευνα αναφορικά µε τις απόψεις και τις 

συµπεριφορές των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδυαστεί άµεσα και µε την 

εκπαίδευσή τους σε θέµατα φύλου, έτσι ώστε αυτοί από την αρχή να εισαγάγουν 

και τα δύο φύλα µε τον ίδιο τρόπο στις νέες τεχνολογίες και να µη χρειαστεί η 

επανεκπαίδευσή τους όταν έχουν πλέον εµπεδώσει πρακτικές και συµπεριφορές 

µέσα στη σχολική τάξη. 
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Ι. Αντικείµενο µελέτης 

 

Σε διεθνές επίπεδο οι κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές, θεωρητικές και 

εµπειρικές µελέτες έχουν καταδείξει την άνιση πρόσβαση των δύο φύλων στην 

εκπαίδευση. Η άνιση αυτή πρόσβαση, παρά τη διαχρονική διαφοροποίηση που έχει 

καταγραφεί, δηµιουργεί σηµαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική, 

κοινωνική, επαγγελµατική και πολιτική θέση των γυναικών. Παρά την ισότητα που 

εγγυώνται τα κανονιστικά κείµενα σε επίπεδο θεσµών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη 

και διεθνώς, οι ανισότητες και οι δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στον 

τοµέα της εκπαίδευσης παραµένουν.  Εξάλλου, η εκπαίδευση έχει ένα τεράστιο ρόλο 

για την ισότητα των ευκαιριών. 

Ακόµη, όπως έχει υποστηριχτεί,  το φύλο και η ηλικία αποτελούν παράγοντες 

που ασκούν σηµαντικές επιδράσεις τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές 

διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας διαφαίνεται µια σειρά από βασικούς θεµατικούς άξονες που 

οργανώνουν τη γνώση και τα δεδοµένα γύρω από τον προβληµατισµό της σχέσης 

εκπαίδευσης και φύλου.  

Στη προτεινόµενη µελέτη επισκόπησης της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας 

επιχειρείται µια σφαιρική προσέγγιση του ζητήµατος αυτού. Συγκεκριµένα, στο 

επίκεντρο της ανάλυσης διερευνάται και  τεκµηριώνεται αν, σε ποιο βαθµό και µε 

ποιο αποτέλεσµα έχουν εκπονηθεί µελέτες σε καθέναν από τους παρακάτω άξονες: 
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1 .Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση 

 

Η διερεύνηση περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

• Θεωρητικό προβληµατισµό 

• ∆ιαχρονική διαµόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά µε την πρόσβαση 
των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης 

• ∆ιαχρονική διαφοροποίηση στην πρόσβαση Ελληνίδων στα διάφορα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, µε έµφαση στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση 

• Ανισότητα στην πρόσβαση στους διαφόρους επιστηµονικούς κλάδους και 
ειδικότητες (τριτοβάθµια εκπαίδευση) και οι επιπτώσεις που αυτή έχει στο κοινωνικό 
κύρος, εξουσία, στις οικονοµικές απολαβές, κτλ. 

 

 

2. Συµµετοχή γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Τριτοβάθµια Εκπαίδευση)  

 

Η διερεύνηση περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

• Θεωρητικό προβληµατισµό, ιστορική αναδροµή  

• Συµµετοχή στη τριτοβάθµια εκπαίδευση, γνωστικά αντικείµενα, βαθµίδες, 
συµµετοχή στα όργανα διοίκησης 

 

 

3. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων 

 

Η διερεύνηση περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

• Θεωρητικό προβληµατισµό 

• Πρότυπα ρόλων των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης 

• Πρότυπα ρόλων των δύο φύλων των σχετικών σχολικών εγχειριδίων 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

 

 11



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 

4. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

 

Η διερεύνηση περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

 

• Θεωρητικό προβληµατισµό, συγκριτικές µελέτες 

• ∆ιαφοροποίηση επιδόσεων κατά γνωστικό αντικείµενο και φύλο 

• ∆ιαµόρφωση προτύπων, φιλοδοξιών και επαγγελµατικού προσανατολισµού µέσα 
από τη σχολική διαδικασία 

 

 

5. Νέες τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση 

 

Η διερεύνηση  περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: 

 

• Θεωρητικό προβληµατισµό, συγκριτικές µελέτες  

• ∆εδοµένα για την Ελλάδα 
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ΙΙ. Μεθοδολογία 

 

 

Για την προσέγγιση του θέµατος εκπαίδευση και φύλο, ακολουθήθηκε η 

µεθοδολογική προσέγγιση της δευτερογενούς ανάλυσης. Για την κατανόηση και την 

ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε µιας από τις 5 ενότητες που αναφέρονται πιο 

πάνω ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 

• Επισκόπηση υπάρχουσας βιβλιογραφίας– διεθνούς και ελληνικής  

• Καταγραφή των εµπειρικών µελετών για τα ελληνικά δεδοµένα για κάθε 

θεµατικό πεδίο 

• Σύνταξη-διαµόρφωση Εντύπων Καταγραφής 

• Συµπλήρωση εντύπων καταγραφής µε δεδοµένα από τις πιο σηµαντικές 

µελέτες  

• Καταγραφή βασικών πορισµάτων και συµπερασµάτων 

• Σύνθεση και παρουσίαση των πορισµάτων των σχετικών µελετών 

• Εντοπισµός κενών στην υπάρχουσα ελληνική βιβλιογραφία 

• ∆ιατύπωση προτάσεων εκπόνησης ερευνών-µελετών για την κάλυψη των 

κενών αυτών.  

 

Κυριότερες πηγές συγκέντρωσης βιβλιογραφικού υλικού:  

 

Βιβλιοθήκες: 

• Εθνική Βιβλιοθήκη  

• Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

• Βιβλιοθήκη του Παντείου Παν/µίου 

• Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου   

Αθηνών 

• Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (ΕΙΕ) 

• Βιβλιοθήκη της Ακαδηµίας Αθηνών 

• Μπενάκειος Βιβλιοθήκη της Βουλής  
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Φορείς: 
 
• Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

• Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 

• Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

• Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, Ι.Ν.Ε. / Γ.Σ.Ε.Ε. 

• Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ‘‘∆ιοτίµα’’ 

• Κέντρο Έρευνας για τις Γυναίκες της Μεσογείου 

• Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδηµίας Αθηνών 

 

Βάσεις δεδοµένων: 

 

• Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών Sociolist  

• Ελληνική Βάση ∆ιδακτορικών Εργασιών 

• Βάσεις βιβλιογραφικών δεδοµένων ΕΚΤ-ΕΙΕ (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)  

• Ελληνική Βάση Κοινωνιολογικής και Ανθρωπολογικής Τεκµηρίωσης «ΓΛΑΥΚΑ» 

• Βάση Βιβλιογραφικών Αναφορών του ΕΚΕΒΙ (Εθνικό Κέντρο Βιβλίου) 

• ΕΛΕΑ, Βάση Ελληνικών Βιβλιογραφικών ∆εδοµένων 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 

1. Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση  

(δευτεροβάθµια-τριτοβάθµια βαθµίδα) 

 

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι κατ΄αρχήν η επισκόπηση των 

θεωρητικών κατευθύνσεων και της σχετικής βιβλιογραφίας- διεθνούς και ελληνικής- 

σχετικά µε τη συµµετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση (δευτεροβάθµια-

τριτοβάθµια). Σε δεύτερο στάδιο επιχειρείται η παρουσίαση και καταγραφή των 

σχετικών µελετών για την Ελλάδα και επισηµαίνονται τα κενά σχετικά µε το υπό 

διερεύνηση θέµα. 

 

 Θεωρητική προσέγγιση 

 

Η απόκτηση παιδείας σήµερα δεν αντιµετωπίζεται απλώς ως δικαίωµα για 

µόρφωση αλλά συνιστά θεµελιώδη συνταγµατική υποχρέωση επειδή έχει 

πρωταρχική σηµασία για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του 

ατόµου. Εξάλλου, ο ρόλος της εκπαίδευσης για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας 

θεωρείται σηµαντικός και όπως έχει υποστηριχτεί το επίπεδο εκπαίδευσης του 

πληθυσµού συνδέεται στενά µε την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Η σχέση, όµως αυτή δεν είναι πλέον ευθύγραµµη, έχει γίνει πιο πολύπλοκη 

και πολλοί παράγοντες την προσδιορίζουν. Οι σηµαντικές αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στην οικονοµία, στην αγορά εργασίας, οι επιπτώσεις των τεχνολογικών 

εξελίξεων αποτελούν παραµέτρους που θα πρέπει να συνεκτιµώνται, ενώ 

προϋποθέτουν αλλαγές και στον χώρο της εκπαίδευσης. 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα αυξανόµενη βιβλιογραφία 

σχετικά µε τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση και τον σεξισµό στην εκπαίδευση. 

Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας  οι βασικοί θεµατικοί άξονες 

που οργανώνουν τη γνώση και τα δεδοµένα γύρω από τον προβληµατισµό της 

σχέσης εκπαίδευσης και φύλου αναφέρονται στις θεωρητικές  πτυχές  της 

φεµινιστικής οπτικής της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης  υποδεικνύοντας τα όρια  

και τη συµβολή τους στην ερµηνεία της ανισότητας και των διακρίσεων των φύλων 

στην εκπαίδευση.  
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Οπως έχει υπογραµµιστεί σε σχετικές µελέτες οι περισσότερες θεωρητικές 

προσεγγίσεις για τις διαφορές των φύλων δεν µπορούν να ερµηνεύσουν 

ικανοποιητικά και να εξηγήσουν τα αίτια για τις διαφορές και τις κοινωνικές 

διακρίσεις ανάµεσα στα δυο φύλα. Όλες παρουσιάζουν κενά και η  

 

1.Η γυναικεία εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Oπως έχει υποστηριχτεί, από τον 19ο αιώνα ο σκοπός της εκπαίδευσης 

εµφανίζεται φυλετικά προσδιορισµένος και οι επιµέρους στόχοι των βαθµίδων, 

σαφώς διαφοροποιηµένοι για τους µαθητές και τις µαθήτριες. Η αγωγή και η 

εκπαίδευση των κοριτσιών διαχωρίζεται µε σαφήνεια. Με βάση τη φιλοσοφία που 

διαµορφώνεται την περίοδο αυτή, ο ευρύτερος σκοπός της εκπαίδευσης είναι 

διαφοροποιηµένος και γίνεται λόγος για «περί ανατροφής» των κοριτσιών και 

«εκπαιδεύσεως» τω αγοριών1.   

Στη χώρα µας, η λειτουργία των Παρθεναγωγείων ρυθµίζεται µε νόµο το 

1893 και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ελάχιστες γυναίκες φοιτούν στο 

Πανεπιστήµιο. Πάντως, οι Ελληνίδες διεκδικούν το δικαίωµα στην εκπαίδευση και 

εξασφαλίζουν το δικαίωµα στην πρόσβαση σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης.    

Στις αρχές του 20ου αιώνα το ευρύτατο κίνηµα για το εκδηµοκρατισµό της 

εκπαίδευσης που ξεκίνησε από την Ευρώπη και την Αµερική  είχε σηµαντικό 

αντίκτυπο και στη χώρα µας. Ωστόσο, οι σύγχρονες συζητήσεις σχετικά µε τον ρόλο 

της εκπαίδευσης και την ιδιότητα του πολίτη επικεντρώνονται περισσότερο στο 

ζήτηµα της αντίληψης του «Άλλου» παρά στο ζήτηµα του φύλου. Σε σχέση µε το 

φύλο, οι συζητήσεις εστιάζονται στις αντιφάσεις ανάµεσα στον εκσυγχρονισµό των 

σχέσεων των δυο φύλων µέσα από τις πολιτιστικά δεδοµένα και την αποτυχία για 

βελτίωση της θέσης των γυναικών στην  αγορά εργασίας και στα κέντρα εξουσίας. 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση αποτελεί λοιπόν, µοχλό κοινωνικοοικονοµικής 

ανάπτυξης και όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία οι χώρες µε προηγµένα 

εκπαιδευτικά συστήµατα είναι βιοµηχανικά, τεχνολογικά και κοινωνικά προηγµένες 

και έχουν πολιτική σταθερότητα.  

Με βάση λοιπόν την αρχή ότι η αύξηση του µορφωτικού επιπέδου βελτιώνει 

κυρίως, τα οικονοµικά πλεονεκτήµατα µιας χώρας µέσα σ’ένα καθεστώς συνεχούς 

αυξανόµενου ανταγωνισµού, µετά το 1950 η εκπαίδευση απέκτησε ειδική 

προτεραιότητα στη χάραξη της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής τόσο διεθνώς 

όσο και στη χώρα µας. Αναµφίβολα, η εκπαίδευση, σε οποιαδήποτε βαθµίδα,   έχει 

ένα τεράστιο ρόλο όσον αφορά το ζήτηµα της ισότητας των δυο φύλων. 
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Kατά τις τελευταίες δεκαετίες στη διεθνή βιβλιογραφία το φύλο εµφανίζεται 

ολοένα και πιο πολύ σε συγγράµµατα σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά θέµατα, 

παρουσιάζοντας τον προβληµατισµό για την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον σεξισµό 

στην εκπαίδευση  και την διάκριση των φύλων.2  

Εξετάζοντας το ζήτηµα του αναλφαβητισµού δυο είναι οι βασικοί παράγοντες 

που κυριαρχούν και διαπερνούν όλο σχεδόν το φάσµα των σχετικών αναλύσεων. Ο 

πρώτος είναι η ηλικία και ο δεύτερος είναι το φύλο. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη και 

αλληλεπίδραση των δυο αυτών παραγόντων διαµορφώνουν τους επιµέρους όρους 

της θεώρησης του προβλήµατος. Πράγµατι, ο χαρακτήρας του φαινοµένου του 

αναλφαβητισµού είναι κοινός στις αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες και 

αναδεικνύουν τον γυναικείο χαρακτήρα του, ενώ η ηλικία και το φύλο ασκούν 

σηµαντικές επιδράσεις τόσο στις ποσοτικές όσο και στις ποιοτικές διαστάσεις του 

αναλφαβητισµού. 

 

2. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και η πρόσβαση στην 

εκπαίδευση 

 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ως δηµόσιος θεσµός αλλά και ως 

ιδεολογικός µηχανισµός διαµορφώθηκε ιστορικά σε άµεση σχέση µε την συγκρότηση 

του νεοελληνικού κράτους. Η «εθνικοποίηση» µε κύριο άξονα την «κρατικοποίηση 

της εκπαίδευσης» εδραιώθηκε σταδιακά και παράλληλα µε την εξέλιξη του 

ιδιόµορφου αστικού φιλελεύθερου κράτους στη διάρκεια των τελευταίων 100 

χρόνων.  

Για να κατανοήσουµε τη δοµή της ελληνικής εκπαίδευσης  επισηµαίνουµε   τα 

βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού πολιτειακού µορφώµατος που όπως έχει 

υποστηριχτεί επηρέασαν σηµαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία στη χώρα µας3:  

α) η κυρίαρχη κουλτούρα της «πελατειακής πατρωνίας» 

β) η «γραφειοκρατική» οργάνωση της δηµόσιας διοίκησης και η κοµµατική 

εξάρτησή της.  

Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισµό και την ανασυγκρότηση της ελληνικής 

εκπαίδευσης δεν είναι άγνωστες στη µεταπολεµική ιστορία της χώρας µας. 

Μεταπολεµικά, οι πιο αξιόλογες θεωρούνται η µεταρρύθµιση του 1964 από την 

                                                                                                                                                                          
1 Βλ. Β. ∆εληγιάννη και Σ. Ζιώγου, (επιµ.) 1997. Φύλο και σχολική πράξη, Θεσσαλονίκη, Βάνιας. 
2 Βλ. Β. ∆εληγιάννη και Σ. Ζιώγου, (επιµ.) 1999, Εκπαίδευση και φύλο. Ιστορική διάσταση και Σύγχρονος 
Προβληµατισµός, Θεσσαλονίκη, Βάνιας. 
3 Βλ. Α. Καζαµίας, Μ. Κασσωτάκης, «Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληµατισµοί για την ανασυγκρότηση 
και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης» στο Καζαµίας Ανδρέας - Κασσωτάκης Μιχάλης (επιµ.), 
Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, εκδ. Σείριος, Αθήνα 1995, σελ. 
12-39. 
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κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, η µεταρρύθµιση του 1976-77 από την κυβέρνηση 

Καραµανλή (Νέα ∆ηµοκρατία) και οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν στη συνέχεια, στις δεκαετίες του ‘80 και ’90 από το ΠΑΣΟΚ 

καθώς και η πρόσφατη του 1997-2000.  

Η διερεύνηση της λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρα µας 

όσο και τις τάσεις όσον αφορά τον την εξέλιξη του σχολικού πληθυσµού στην 

πρωτοβάθµια δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο 

να εξετάσουµε τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις.  

Οι δοµικές αλλαγές στην εκπαίδευση, οι αλλαγές στο αναλυτικό πρόγραµµα, 

οι αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα πρόσβασης στη τριτοβάθµια εκπαίδευση που 

πραγµατοποιούνται µεταπολεµικά συντελούν παράλληλα στην άνοδο του επιπέδου 

εκπαίδευσης, στην αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για τις γυναίκες και στην 

ενίσχυση της συµµετοχής του πληθυσµού στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Συνέπεια 

της πολιτικής αυτής είναι η αυξανόµενη συµµετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών και η σταδιακή βελτίωση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσµού. 

Έτσι, κατά την τελευταία τριακονταετία το επίπεδο εκπαίδευσης του 

πληθυσµού της χώρας παρουσιάζει σηµαντική άνοδο. Το ποσοστό των αναλφάβητων 

µειώνεται σηµαντικά και οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αυξάνονται: το 

γενικό επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού βελτιώνεται σηµαντικά κατά την 

τελευταία τριακονταετία. Η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστά συγκρίσιµα µε εκείνα της 

Ευρώπης όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσµού, ενώ µειώνεται 

αισθητά το ποσοστό των ατόµων που έχουν περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 

επίπεδο του δηµοτικού ή είναι αγράµµατοι.   

  Η βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης αφορά και τα δυο φύλα. Ωστόσο, οι 

γυναίκες ακολουθούν µε κάποια καθυστέρηση εκείνο των ανδρών. Η διαφορά 4 ή 5 

ποσοστιαίων µονάδων εξακολουθεί να υπάρχει σε όλες τις κατηγορίες. Οι διαφορές 

µεταξύ των δυο φύλων παραµένουν, όπως βλέπουµε, ακόµη παρά τις συνεχείς 

προσπάθειες για ισότητα που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία και οι οποίες 

αποβλέπουν στην ισότιµη θέση των γυναικών στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας. 

Πάντως σε µελέτη σχετικά ότι το φαινόµενο του αναλφαβητισµού στην 

Ελλάδα, επισηµαίνεται ότι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως γένους θηλυκού και 

αναλύονται οι συνέπειες αυτού του φαινοµένου και επισηµαίνονται κάποια κοινωνικά 
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και οικονοµικά δεδοµένα που συνδέονται µε τη συµµετοχή των γυναικών στην 

εκπαίδευση4. 

 

3. Η συµµετοχή στην υποχρεωτική εκπαίδευση  

 

Οι σταδιακές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα συµβάλλουν στην άµβλυνση 

των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όπως θα δούµε και 

στη συνέχεια της ανάλυσής µας, η συµµετοχή των αγοριών και των κοριτσιών στη 

βασική εκπαίδευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν παρουσιάζει διαφορές σε σχέση 

µε το φύλο των µαθητών.  

Αν και στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση δεν υπήρχε εξαρχής σηµαντική 

διαφορά και αγόρια και τα κορίτσια συµµετέχουν σχεδόν εξίσου, στην 

δευτεροβάθµια όµως υποχρεωτική εκπαίδευση που στις δεκαετίες του 70-80 η 

διαφορά ανάµεσα στα δυο φύλα ήταν αισθητή, στη συνέχεια περιορίζεται µε 

αποτέλεσµα σήµερα να µην υφίσταται. Πάντως σύµφωνα µε µελέτη των Κάτσικα και 

Καββαδία (1994) οι ανισότητες όσον αφορά τη κατά φύλο πρόσβαση στην 

εκπαίδευση εξακολουθούν να να υφίστανται5.  

Εξάλλου, η αύξηση της συµµετοχής των κοριτσιών στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση στη δεκαετία του 70 είχε σηµαντικά ποιοτικά και ποσοτικά 

αποτελέσµατα6: 

- αυξάνεται ο αριθµός των κοριτσιών που φοιτούν στη µέση εκπαίδευση.7 

- οι εκπαιδευτικοί ευαισθητοποιήθηκαν στο πρόβληµα της προκατάληψης στην 

εκπαίδευση για τους ρόλους των δυο φύλων. 

- Τα «σχολεία θηλέων» καταργούνται στη δεκαετία του 70, ενώ ταυτόχρονα ίσχυσε 

η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.  

 

4. Πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και φύλο  

 

Πηγή σηµαντικών κοινωνικών προβληµάτων αποτελεί µέχρι σήµερα στη χώρα 

µας το σύστηµα πρόσβασης των αποφοίτων των Λυκείων στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Οι µεταρρυθµίσεις του 1964 και του 1976 έρχονται να ικανοποιήσουν 

                                                           
4 Βλ. Α. Ευστράτογλου, (1999). Οικονοµικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Αναλφαβητισµού στην 
Ελλάδα. Αθήνα: ∆αρδανός-Τυποθήτω.  
5 Χ. Κάτσικας, Γ.Κ. Καββαδίας (1994).  Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών 
πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994) . Αθήνα: Gutenberg. 
6 Βλ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. , Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. Κοινωνιολογική αναλύση, 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1995. Μ. Χρυσάκης, (1999) «Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαιδευτικές 
ανισότητες» στο ∆ιαστάσεις του Κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα. Αθήνα: 
7 .Βλ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, κ.ά (υπό έκδοση). Η δηµογραφική προσέγγιση της εκπαίδευσης, Αθήνα: 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
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την έντονη κοινωνική ζήτηση για δευτεροβάθµια εκπαίδευση, το Γυµνάσιο γίνεται 

υποχρεωτικό και το Λύκειο µετατρέπεται σε επιλεκτικό µηχανισµό. Στη δεκαετία του 

΄70 συνεχίζεται η τάση για µαζική φοίτηση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

Αναµφίβολα, η θεσµοποιηµένη ενσωµάτωση στο επίπεδο της ανώτερης-τεχνικής 

εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ αργότερα) που συντελείται οδηγεί σε πιο εξισωτικά 

µοντέλα. 

Κατά την δεκαετία του 70΄ τόσο η µαζικοποίηση της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (κατάργηση των εξετάσεων για το Λύκειο το 1982- αύξηση των 

µαθητών στο Λύκειο) όσο και η συνεχώς εντεινόµενη κοινωνική πίεση για συµµετοχή 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθιστούν επιλεκτικές τις διαδικασίες για φοίτηση στο 

Λύκειο. Έτσι, η δευτεροβάθµια αναλαµβάνει εξισωτικό ρόλο και οι επιλεκτικές 

διαδικασίες µεταφέρονται στο µεταλυκειακό επίπεδο (γενικές εξετάσεις).  

Εξάλλου, το σύστηµα πρόσβασης στην ανωτάτη εκπαίδευση µε το σύστηµα 

επιλογής που εξακολουθεί να υπάρχει, και την επιλεκτική διαδικασία αναπαράγει, 

όπως έχει επισηµανθεί, διάφορες µορφές ανισότητας που συναρτώνται µε την 

γεωγραφική ανισοµέρεια ανάπτυξης όχι µόνον της εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα 

της κοινωνίας και της οικονοµίας και λειτουργεί ανισωτικά για τους µαθητές. Όπως 

έχει επισηµανθεί, οι πανελλήνιες εξετάσεις αποτελούν διαδικασία µε αντικειµενικά 

κριτήρια που ευνοεί κάποιες κοινωνικές οµάδες.8 

Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1997, όπως αναφέρεται στην σχετική 

έκθεση «Εκπαίδευση 2000», στοχεύει σε µια νέα απάντηση, στην ανάγκη 

προώθησης νέων και ριζικών µεταρρυθµίσεων σε όλες τις βαθµίδες του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης9. Η 

µεταρρύθµιση στηρίζεται στις εξής πέντε αρχές: 

• Η εκπαίδευση να αποκτήσει δηµοκρατικό χαρακτήρα, δηλαδή ο κάθε πολίτης 

πρέπει να µπορεί να έχει ισότιµη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης, γένους, κτλ. 

• Η εκπαίδευση να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους και να λειτουργεί ως 

µηχανισµός αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισµού, να εξασφαλίζει την 

κοινωνική συνοχή. 

                                                           
8 Βλ. Κυρίδης Αργύρης, (1997). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση και η Πρόσβαση στο 
Πανεπιστήµιο (1955-1985), Αθήνα: Gutenberg. 
9 Για την µεταρρύθµιση βλ.: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) «Εκπαίδευση 2000: 
Για µια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων», 1997 - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), 
Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΕΠΕΑΕΚ, «Μετά το Γυµνάσιο, τι; Ενιαίο Λύκειο, Τεχνικά Επαγγελµατικά 
Εκπαιδευτήρια, Ανοικτή Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», 1998 - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «Τα µαθήµατα Επιλογής στην Α’ και Β’ τάξη Ενιαίου 
Λυκείου», Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για τους µαθητές, Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 
1998 - ∆ηµαράς Α., (1997) «Μια Πρόταση που έγινε: Το Εθνικό Απολυτήριο: Τεκµήρια για την Ιστορία», 
Αθήνα: Ερµής.   
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• Να ενισχύσει το δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. 

• Να παρέχει ανθρωπιστική παιδεία, καλλιέργεια της γλώσσας και της πολιτιστικής 

µας παράδοσης και κατανόηση του διεθνούς περιβάλλοντος. 

• Να πραγµατοποιήσει ποιοτική αναβάθµιση της παιδείας, µε την ανάπτυξη 

ικανοτήτων και την απόκτηση νέων και ευέλικτων δεξιοτήτων. 

 

5. Φοιτητικός πληθυσµός και φύλο  

 

 Όπως ήδη επισηµάνθηκε παραπάνω, το θέµα του αριθµού των φοιτητών 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση προσδιορίζεται µέχρι σήµερα από το σύστηµα 

πρόσβασης και τις διαδικασίες επιλογής που έχουν κατά καιρούς θεσπιστεί.  

Κάθε χρόνο χιλιάδες απόφοιτοι της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

συσσωρεύονται στις πανελλήνιες ή γενικές εξετάσεις για τα ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα για να εξασφαλίσουν µια θέση στη ανώτατη εκπαίδευση ενώ 

πολλές χιλιάδες µαθητών παραµένουν έξω από τις πύλες των πανεπιστηµίων. 

Εξάλλου, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό µεταναστεύει ψάχνοντας µια θέση σε 

πανεπιστήµια του εξωτερικού10. 

Σχετικά µε τη διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των εισακτέων στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση, ο απόλυτος αριθµός αυξάνεται σηµαντικά κατά την 

τελευταία εικοσαετία. Από 12.000 που ήταν οι νεοεισαχθέντες το 1970, αυξάνονται 

στις 45.000 περίπου ετησίως στη δεκαετία του ‘90.  

Παρά την αύξηση, όµως του απόλυτου αριθµού των εισερχόµενων σε ΑΕΙ, η 

ποσοστιαία αναλογία των µαθητών που επιτυγχάνουν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 

σε σχέση µε τους αποφοιτήσαντες τη δευτεροβάθµια (δηλαδή η σχέση 

αποφοιτησάντων µέσης εκπαίδευσης/επιτυχόντων στα ΑΕΙ) δεν αυξάνεται σηµαντικά 

την ίδια περίοδο και παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, αντιστοιχεί µόνον στο 35% του 

συνόλου των υποψηφίων, γεγονός που συνδέεται µε την αύξηση του αριθµού των 

µαθητών του Γυµνασίου και του Λυκείου την ίδια περίοδο. Μόνον κατά την περίοδο 

1983-1985 το ποσοστό των εισαχθέντων αυξάνεται και αντιστοιχεί στο 40% των 

απολυθέντων της Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ στη συνέχεια µειώνεται και πάλι.  

Όσον αφορά τη συµµετοχή των κοριτσιών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, από 

την δεκαετία του ’70, οι παρατηρούµενες αλλαγές στη σύνθεση του φοιτητικού 

σώµατος, µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή κοριτσιών συνδέεται, αναµφίβολα µε τις 

αλλαγές στο εξεταστικό σύστηµα. Στη δεκαετία του 80, η δεύτερη µεγάλη 

                                                           
10 Βλ. Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη, (1994) «Το φαινόµενο της έντονης φοιτητικής κινητικότητας προς τα 
πανεπιστήµια του εξωτερικού και οι επιπτώσεις του στην ελληνική κοινωνία στο Β. Κοτζαµάνης και Λ. 
Μαράτου-Αλιπράντη (επιµ.). Οι δηµογραφικές εξελίξεις στη µεταπολεµική Ελλάδα, σελ. 415-424. 
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εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στις εισαγωγικές εξετάσεις στοχεύει, µεταξύ άλλων, στη 

µεγαλύτερη ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν η 

µεγαλύτερη εξάρτηση των εξεταστέων γνωστικών αντικειµένων µε την ύλη του 

αναλυτικού προγράµµατος του Λυκείου και η απόκτηση του απολυτηρίου του 

Λυκείου µέσα από τις εισαγωγικές εξετάσεις γεγονός που έφερε έµµεσα όλα τα 

κορίτσια να συµµετάσχουν στις εισαγωγικές.  

Η διαδικασία αυτή βοήθησε στην αύξηση της συµµετοχής των κοριτσιών στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση. Έτσι, το προβάδισµα των αγοριών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση στην δεκαετία του 60 διαφοροποιείται. Η αναλογία των κοριτσιών στο 

φοιτητικό πληθυσµό στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 ξεπερνάει το 50%, ενώ σήµερα 

αντιστοιχεί στο 53% του συνόλου των φοιτητών στην Ανωτάτη και 49% στην 

Ανωτέρα.11.    

Εξετάζοντας την κατανοµή των φοιτητών ανάλογα τον επιστηµονικό κλάδο 

µε βάση τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ (Στατιστικές της Εκπαίδευσης φαίνεται η µεγαλύτερη 

παρουσία των αγοριών στις θετικές επιστήµες και στις επιστήµες της τεχνολογίας. Η 

διάκριση αυτή όσον αφορά το φύλο εξακολουθεί να παραµένει -αν και διαχρονικά 

βελτιώνεται -και η συµµετοχή των κοριτσιών παραµένει σε πιο χαµηλά επίπεδα σε 

Σχολές θετικής κατεύθυνσης.  Στις θεωρητικής κατεύθυνσης Σχολές η παρουσία των 

κοριτσιών είναι πιο ισότιµη, ενώ καµιά φορά παρατηρείται µεγαλύτερη παρουσία 

κοριτσιών (π.χ. στις Παιδαγωγικές Σχολές)12. 

 

Ενδεικτικές Μελέτες   

 

Το φύλο των µαθητών αποτέλεσε σηµαντική µεταβλητή στη διαδικασία 

εκπαίδευσης εξαρχής και στη χώρα µας. Ωστόσο, ο προβληµατισµός για την 

εκπαίδευση των κοριτσιών και τις διακρίσεις σε σχέση µε το φύλο, έχει διερευνηθεί 

ελάχιστα και λίγοι επιστήµονες ασχολούνται µε το θέµα αυτό. Οι σχετικές αναφορές 

στο θέµα αυτό περιλαµβάνονται σε συγγράµµατα  ενός ευρύτερου κοινωνιολογικού 

προβληµατισµού.  

Τα θέµατα οικονοµικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών των αναλφάβητων, των 

κοινωνικών διαστάσεων του αναλφαβητισµού, των πολιτικών αντιµετώπισης, των 

κοινωνικών χαρακτηριστικών (κοινωνική καταγωγή, προέλευση των µαθητών και 

                                                           
11 Βλ. τις µελέτες: Α. Κυρίδης, (1997). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση και η Πρόσβαση στο 
Πανεπιστήµιο (1955-1985), Αθήνα: Gutenberg. Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη, (1995) «Εκπαιδευτικές τάσεις στην 
Ελλάδα µε έµφαση στην ανωτάτη εκπαίδευση: από την δεκαετία του 60 προς το 2000» στο Ι. Λαµπίρη-
∆ηµάκη και Ν. Κυριαζή, Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα, Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 187-
244. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, κ.ά (υπό έκδοση). Η δηµογραφική προσέγγιση της εκπαίδευσης, Αθήνα: 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 
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των διαφορών όσον αφορά το φύλο έχουν διερευνηθεί σε ορισµένες ευρύτερες 

µελέτες που αναφέρονται και στο ζήτηµα του αναλφαβητισµού στη χώρα µας, στη 

σχολική διαρροή, στην πορεία των µαθητών που εγκαταλείπουν την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και την επίδοση των µαθητών.  

Σε σχέση µε τον αναλφαβητισµό ο Ευστράτογλου στη µελέτη του επισηµαίνει ότι 

το φαινόµενο του αναλφαβητισµού στην Ελλάδα είναι γένους θηλυκού και οι 

γυναίκες την τελευταία εικοσαετία εµφανίζουν διπλάσιους αριθµούς αναλφάβητων 

σε σχέση µε τους άνδρες. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά στη θέση της γυναίκας 

και γενικότερα στη  συµµετοχή της στη δηµόσια ζωή.13 

Όπως διαπιστώθηκε µέσα από τις διάφορες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά την τελευταία δεκαετία για τη σχολική διαρροή που εκπόνησαν διάφοροι 

φορείς- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΕΚΚΕ και άλλοι επιστήµονες- τα κορίτσια 

εγκαταλείπουν το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 

µικρότερο βαθµό απ’ότι τα αγόρια ενώ έχουν καλύτερες επιδόσεις στα µαθήµατα .14 
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Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η διερεύνηση της συµµετοχικότητας 

των κοριτσιών στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια βαθµίδα εκπαίδευση 

στη χώρα µας είναι αποσπασµατική και έχει έντονα ποσοτικό χαρακτήρα, 

ενώ δεν έχουν γίνει µελέτες που να αναλύουν σε βάθος το θέµα αυτό 

διαχρονικά.  

Ως εκ τούτου χρειάζεται ολική προσέγγιση του ζητήµατος της συµµετοχής 

των κοριτσιών στην εκπαίδευση, την διάκριση των φύλων και τον σεξισµό 

στην εκπαίδευση. Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει:  

• Έλλειψη σχετικών µελετών που να αναδεικνύουν τους ιδεολογικούς  

και κοινωνικο-οικονοµικούς όρους, µηχανισµούς και στερεότυπα που 

συµβάλλουν στις παρατηρούµενες ανισότητες σε σχέση µε το φύλο 

των µαθητών. 

• Έλλειψη σχετικών µελετών που να αναλύουν τις ειδικές συνθήκες -

νοοτροπίες και στερεότυπα -και τα βαθύτερα αίτια  στη λειτουργία 

του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. 

• Έλλειψη σχετικών µελετών όπου να διαφαίνεται η σχέση του 

Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε τα στερεότυπα για 

τους ρόλους των δύο φύλων και η συµβολή του στην καταπολέµησή 

ή τουλάχιστον στην άµβλυνση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• Αθανασιάδου, Χ., Πετρίδου, Β. (1997). «Αναπαραστάσεις γυναικών στα βιβλία 

 24



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας του Λυκείου.» Στο ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου Σ. 

(επιµ.), Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 

• ∆εληγιάννη - Κουϊµτζή Β. (1988). "Η έρευνα για τη γυναίκα στην εκπαίδευση: 

Στόχοι και προτάσεις, προβλήµατα και προοπτικές», Εισήγηση στο συνέδριο του 

ΚΕΜΕ "Φεµινισµός και Εκπαίδευση", 11-13 ∆εκεµβρίου, Αθήνα 1988. 

• ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου, Σ. (1993). Εκπαίδευση και Φύλο: Ιστορική διάσταση και 

σύγχρονος προβληµατισµός. Θεσσαλονίκη. Βάνιας 

• ∆εληγιάννη Β., Ζιώγου, Σ., (επιµ.) 1997. Φύλο και σχολική πράξη, Θεσσαλονίκη, 

Βάνιας. 

• ∆ηµαράς Α., (1997) «Μια Πρόταση που έγινε: Το Εθνικό Απολυτήριο: Τεκµήρια 

για την Ιστορία», Αθήνα: Ερµής.   

• Ευστράτογλου Α., (1999). Οικονοµικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του 

Αναλφαβητισµού στην Ελλάδα. Αθήνα: ∆αρδανός-Τυποθήτω. 

• Ζιώγου – Καραστεργίου Σ. (1985). «Προσεγγίσεις στην ιστορία της γυναικείας 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα», Πρακτικά Συνεδρίου Ισότητα των ∆ύο Φύλων και 

Εκπαϊδευση (2-5 Μαίου), 37-55. 

• Ζιώγου, Σ. (1983). Η Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1830-

1893). Θεσσαλονίκη. 

• Ηλιού Μ. (1990). Εκπαιδευτική και Κοινωνική ∆υναµική. Αθήνα: Πορεία. 

• Ηλιού, Μ. (1991). Βήµατα εµπρός, Βήµατα πίσω. Αθήνα: Πορεία. 

• Ηλιού, Μ. (1995) «Η διάτρητη ισότητα και οι µεταµορφώσεις της ανισότητας των 

φύλων», Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, Υπουργείο 

Προεδρίας, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα     

• Καζαµίας, Α., Κασσωτάκης, Μ. «Εκπαιδευτικό Μανιφέστο: Προβληµατισµοί για 

την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής εκπαίδευσης» στο 

Καζαµίας Ανδρέας - Κασσωτάκης Μιχάλης (επιµ.), Ελληνική Εκπαίδευση: 

Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκσυγχρονισµού, εκδ. Σείριος, Αθήνα 1995, 

σελ. 12-39. 

• Κασσωτάκης, Μ. (1989). Η Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση στην 

Ελλάδα και τα Προβλήµατά της, τ. 1-3. Ρέθυµνο: Πανεπιστήµιο Κρήτης, 

Φιλοσοφική Σχολή - Τοµέας Παιδαγωγικών Σπουδών. 

• Κάτσικας, Χ., Καββαδίας Γ.Κ., (1994).  Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. 

Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994). 

Αθήνα: Gutenberg. 

 25



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

• Κίτσου, Α. ∆., (1993). Ιστορική Εξέλιξη του Θεσµού της Συνεκπαίδευσης των 

δύο Φύλων στην Ελλάδα). Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη. 

• Κογκίδου, ∆. (1995) “Η έµφυλη διάσταση στην εκπαίδευση. Σε ποιούς τοµείς 

απαιτείται παρέµβαση;» Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, 

Υπουργείο Προεδρίας, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα  

• Κογκίδου, ∆. (1996). Η θεσµοθέτηση Γυναικείων Σπουδών στα ελληνικά 

πανεπιστήµια: Η περίπτωση του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

του Α.Π.Θ. Εισήγηση στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση Οι Γυναικείες Σπουδές στην 

Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα: Παρατηρητής. 

• Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ., Εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική. 

Κοινωνιολογική αναλύση, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1995. 

• Κυρίδης Α., (1997). Η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση και η Πρόσβαση στο 

Πανεπιστήµιο (1955-1985), Αθήνα: Gutenberg. 

• Κωνσταντίνου, Χ. (1998). Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του 

Μαθητή. Αθήνα: Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά. 

• Κωστάκη, Α. (1984). Πορίσµατα από µια Ανάλυση των Επιτυχιών στις Εισιτήριες 

Εξετάσεις Λυκείου (1981). Αθήνα: ΚΕΠΕ. 

• Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι. (1995) «Εκπαιδευτικές τάσεις στην Ελλάδα µε έµφαση στην 

ανωτάτη εκπαίδευση: από την δεκαετία του 60 προς το 2000» στο Ι. Λαµπίρη-

∆ηµάκη και Ν. Κυριαζή (επιµ.), Η ελληνική κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα, 

Αθήνα: Παπαζήσης, σελ. 187-244. 

• Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι. (1994) «Το φαινόµενο της έντονης φοιτητικής κινητικότητας 

προς τα πανεπιστήµια του εξωτερικού και οι επιπτώσεις του στην ελληνική 

κοινωνία στο Β. Κοτζαµάνης και Λ. Μαράτου-Αλιπράντη (επιµ.). Οι δηµογραφικές 

εξελίξεις στη µεταπολεµική Ελλάδα, σελ. 415-424. 

• Λαµπράκη-Παζάνου Α., (1995), «Η Γυναικεία Εκπαίδευση και οι Νοµοθετικές 

Ρυθµίσεις στην Ελλάδα», Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση και Ισότητα 

Ευκαιριών, Υπουργείο Προεδρίας, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα. 

• Λαµπροπούλου, Β. & Γεωργουλέα. Μ.(1989). Οι ρόλοι των φύλων µέσα από την 

εκπαίδευση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46: 58-69. 

• Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. κ.ά (υπό έκδοση). Η δηµογραφική προσέγγιση της 

εκπαίδευσης, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. 

• Τοµπαϊδης, ∆. (1982). Η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση: Συµβολή στη 

µελέτη εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. 

 26



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

• Τσιάκαλος Γ., (1995) «Σεξισµός, ρατσισµός, κοινωνικός αποκλεισµός. Ο ρόλος 

της Εκπαίδευσης», Πρακτικά Συνεδρίου Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών, 

Υπουργείο Προεδρίας, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα  

• Τσουκαλάς, Κ. (1980). Εξάρτηση και αναπαραγωγή. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-Ι929. Αθήνα: Θεµέλιο. 

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ) «Εκπαίδευση 2000: Για 

µια Παιδεία Ανοικτών Οριζόντων», 1997  

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, ΕΠΕΑΕΚ, «Μετά το Γυµνάσιο, τι; Ενιαίο Λύκειο, Τεχνικά Επαγγελµατικά 

Εκπαιδευτήρια, Ανοικτή Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση», 1998  

• Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο «Τα µαθήµατα Επιλογής στην Α’ και Β’ τάξη Ενιαίου Λυκείου», 

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για τους µαθητές, Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών 

Βιβλίων, Αθήνα 1998  

• Φραγκουδάκη Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την 

κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. 

• Χατζηστεφανίδης, Θ. (1986). Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: (1821-

1986). Αθήνα: Εκδόσεις ∆ηµ.Ν. Παπαδήµας. 

• Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (1989). Γυναίκα και Εκπαίδευση. Η Σοσιαλιστική Θεωρία 

και Πράξη, 2: 44-49. 

• Χρυσάκης, Μ., (1999) «Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαιδευτικές ανισότητες» 

στο στο ∆. Καραντινός, Λ. Μαράτου-Αλιπράντη και Ε. Φρονίµου (επιµ.).  

∆ιαστάσεις του Κοινωνικού αποκλεισµού στην Ελλάδα. σελ. 83-136. Αθήνα: 

ΕΚΚΕ.  

 

 

 

 27



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

 

2. Η συµµετοχή γυναικών στο εκπαιδευτικό σύστηµα  

(Τριτοβάθµια βαθµίδα) 

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι κατ΄αρχήν η επισκόπηση των 

θεωρητικών κατευθύνσεων και της σχετικής βιβλιογραφίας- διεθνούς και ελληνικής- 

σχετικά µε τη συµµετοχή των γυναικών στην εκπαίδευση (µε έµφαση την 

τριτοβάθµια βαθµίδα) και τον ακαδηµαϊκό-πανεπιστηµιακό χώρο. Μετά από µια 

σύντοµη αναφορά στα διεθνή δεδοµένα, επιχειρείται η παρουσίαση των δεδοµένων 

για την Ελλάδα και επισηµαίνονται τα κενά στη µελέτη σχετικά µε την παρουσία των 

γυναικών στον πανεπιστηµιακό-ακαδηµαϊκό  χώρο . 

 

  
  1. Θεωρητική εισαγωγή 

  

 Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού αποτέλεσε το πρώτο «επιστηµονικό» 

επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε κατάλληλο για τις γυναίκες  δίνοντάς τους  τη 

δυνατότητα για κοινωνική παρουσία και οικονοµική ανεξαρτησία. Και στη χώρα µας 

οι ειδικότητες του δασκάλου και νηπιαγωγού προσελκύουν µεγάλο αριθµό 

κοριτσιών. Παρά τη διαχρονικά υψηλή παρουσία των γυναικών στο συγκεκριµένο 

χώρο απασχόλησης, στα πλαίσια της εργασίας σηµειώνονται διαφοροποιήσεις στο 

σώµα των εκπαιδευτικών µε βάση το φύλο. Οι διαφοροποιήσεις αφορούν την 

κατανοµή των ανδρών και των γυναικών στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης, στην 

διοικητική ιεραρχία, στις διευθυντικές θέσεις, όπου παρατηρείται άνισος 

καταµερισµός15.  

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν γενικά µειωµένο γόητρο και ο παράγοντας 

φύλο διαπερνά, όπως έχει επισηµανθεί το χώρο της εκπαίδευσης σε όλες τις 

βαθµίδες. Ακόµη, οι σχέσεις των φύλων στο σχολικό µηχανισµό είναι ιεραρχικά 

δοµηµένες και αντανακλούν και συντηρούν τις παραδοσιακές σχέσεις όσον αναφορά 

τον καταµερισµό των ρόλων ανάλογα µε το φύλο στο πλαίσιο της κοινωνίας και της 

οικογένειας. 

∆ιεθνώς, στις διάφορες µελέτες οι ανισότητες στην επαγγελµατική εξέλιξη 

των γυναικών έχει αποδοθεί τόσο στις νοοτροπίες και παραδοσιακές δοµές όσο και 

                                                           
15 Βλ. Μαραγκουδάκη Ε. «Οι γυναίκες διδάσκουν, οι άνδρες διοικούν» στο Φύλο και Σχολική Πράξη, ό.π.. 
σελ.258-292 

 28



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

στις ίδιες τις γυναίκες που δεν µπορούν να επιβληθούν στον µαθητικό πληθυσµό και 

δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στους ρόλους και στις απαιτήσεις της διεύθυνσης. 16   

Στη χώρα µας δεν έχουν γίνει συστηµατικές µελέτες που να διερευνούν σε 

βάθος την υπάρχουσα κατάσταση. Σύµφωνα µε µελέτη που αναφέρεται στην κατά 

φύλο κατανοµή των διοικητικών οργάνων σχετικά µε την Εκπαίδευση που 

λειτουργούν στις νοµαρχίες για την Α/βάθµια και Β/βάθµια εκπαίδευση, οι 

προϊστάµενοι των ∆/νσεων και των Γραφείων εκπαίδευσης είναι στην συντριπτική 

τους πλειοψηφία (98%) άνδρες.17  

Το ίδιο συµβαίνει και µε τους Σχολικούς Συµβούλους. Επίσης, σύµφωνα µε 

δεδοµένα άλλης µελέτης οι γυναίκες εκπαιδευτικοί κυριαρχούν στις χαµηλές 

βαθµίδες και στελεχώνουν «τους γυναικείους κλάδους σπουδών. 18  

   

2.  Συµµετοχή των γυναικών στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

 

  Εξετάζοντας το θέµα της συµµετοχής των γυναικών στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, όπως έχει επισηµανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά την αύξηση του 

εκπαιδευτικού επιπέδου και τη βελτίωση της θέσης τους στην απασχόληση, 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές στην επαγγελµατική διάρθρωση ανάµεσα στα δύο 

φύλα µε κύριο χαρακτηριστικό την επιλεκτική παρουσία των γυναικών σε 

ορισµένους επιστηµονικούς κλάδους και την περιορισµένη παρουσία τους σε θέσεις 

υψηλών βαθµίδων/υπευθυνοτήτων της  ακαδηµαϊκής ιεραρχίας.   

Παρόλο λοιπόν που σήµερα οι γυναίκες κατέχουν το 50% των 

πανεπιστηµιακών πτυχίων και σε ορισµένους κλάδους υπερβαίνουν τον αριθµό των 

ανδρών πτυχιούχων, η παρουσία τους στον ακαδηµαϊκό χώρο είναι εξαιρετικά 

χαµηλά.19  

Ακόµη, η συµµετοχή τους στις ανώτερες βαθµίδες του πανεπιστηµιακού 

προσωπικού είναι περιορισµένη, καθώς και στους παραδοσιακά 

«ανδροκρατούµενους» επιστηµονικούς κλάδους (τεχνολογία, µαθηµατικά, φυσική, 

ιατρική)20. 

                                                           
1616 Βλ. Α. Spencer and D. Podmore (eds) (1993) , In a man’s world: essays on women in male-
dominant professions London: Tavistock. J. Ouston  (1993) Women in Education Management, Essex: 
Longman.  P. Schmuck (eds) (1991), Educational Policy and management , sex differentials, N. York. 
17 Tο ίδιο, σελ. 261. 
18 Βλ.  Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, όπ.π. 
19 Βλ. ΕTAN Report (2000), Science policy in the European Union. Promoting excellence through 
mainstreaming gender equality, European Commission, Brussels. 
20 Γ. Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη Γ. (1995) Εκπαιδευτική Πολιτική 
και Πρακτική Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Μ. Ηλιού, (1988), «Οι γυναίκες 
Πανεπιστηµιακοί: Εξέλιξη της θέσης τους ή στασιµότητα;», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 70, 
σελ. 3-22. 
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Η πρόοδός τους στην επιστηµονική  σταδιοδροµία είναι πιο αργή από αυτή 

των ανδρών και ο αριθµός τους µειώνεται όσο ανεβαίνουµε στην κλίµακα των 

ευθυνών – στις υψηλές βαθµίδες της ακαδηµαϊκής ιεραρχίας βρίσκονται κατά µέσο 

όρο στις χώρες µέλη της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Ένωση) γυναίκες σε ποσοστό κάτω του 

10%.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε µια σειρά σηµαντικών πρωτοβουλιών και τον 

Φεβρουάριο του 1999 η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωση «Γυναίκες και 

Επιστήµη», η οποία αποτέλεσε αντικείµενο θετικού ψηφίσµατος του Συµβουλίου που 

συνοδεύεται από ένα σχέδιο δράσης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Επίσης, η 

Ευρ. Επιτροπή δηµιούργησε το 1990 οµάδα εµπειρογνωµόνων (ETAN-European 

Technology Assessment Network) που αποτελείται από γυναίκες επιστήµονες µε 

σκοπό να αξιολογήσει την κατάσταση για την θέση των γυναικών στην έρευνα και 

την επιστήµη και να διατυπώσει προτάσεις πολιτικής, έτσι ώστε η ανταλλαγή 

απόψεων και εµπειριών να βοηθήσει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των 

δράσεων σε όλες τις χώρες.     

Στην Εκθεση  της εν λόγω οµάδας εµπειρογνωµόνων ETAN (Report on 

Women and Science, Brussels,  European Commission, 2000), δίνεται ιδιαίτερη 

έµφαση στην αναγκαιότητα συστηµατικής συλλογής αναλυτικών στατιστικών 

στοιχείων, η έλλειψη των οποίων αποτελεί σοβαρό εµπόδιο για την εκτίµηση της 

θέσης των γυναικών στην έρευνα και την επιστήµη, τον εντοπισµό των µορφών 

διάκρισης σε βάρος τους και την αποτελεσµατικότερη προώθηση της διάστασης των 

ίσων ευκαιριών.  21 

Η υποεκπροσώπιση των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης και στον 

ακαδηµαϊκό χώρο γενικότερα, παρά τα περιορισµένα στοιχεία για το θέµα, 

επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιµα δεδοµένα – εκτιµάται, για παράδειγµα, ότι οι 

γυναίκες κατέχουν µόλις το 5% έως 10% των τακτικών καθηγητικών εδρών κατά 

µέσο όρο στις Ευρωπαϊκές χώρες. Φαίνεται ότι η αύξηση του αριθµού των γυναικών, 

απόφοιτων Ανώτατης εκπαίδευσης δεν σηµαίνει και αυτόµατα  οµογενή διασπορά 

τους σε σχετικές θέσεις εργασίας. Μετά την αποφοίτηση, οι γυναίκες συναντούν 

συχνά εµπόδια στην επιστηµονική σταδιοδροµία τους, γεγονός που τις οδηγεί στην 

κατάληψη χαµηλών σχετικά βαθµίδων της επαγγελµατικής ιεραρχίας, παρά τα 

αυξηµένα προσόντα που διαθέτουν εκείνες που βρίσκονται στην αγορά εργασίας22.  

Μια πιο ολοκληρωµένη προσπάθεια για την εκτίµηση της γυναικείας 

απασχόλησης στην τοµέα της επιστήµης έχει γίνει στη Φιλανδία. Η διερεύνηση 

                                                           
21 Βλ. European Commission (2001) Women and Science.Making change happen. Brussels. Research 
Directorate-General XII. 
22 Βλ. την Έκθεση  ΕΤΑΝ, Science policy in the European Union. Promoting excellence through 
mainstreaming gender equality, European Commission, Brussels, 2000. 
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στηρίζεται σε στοιχεία από δευτερογενείς πηγές και σε πρωτογενή συγκέντρωση 

πληροφοριών µε ερωτηµατολόγιο σε ερευνητικά κέντρα της Ακαδηµίας της 

Φιλανδίας, του Πανεπιστηµίου και του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου της Ελσίνκι23. 

Από την ανάλυση διαπιστώνεται η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην 

επιστηµονική κοινότητα σε όλες τις βαθµίδες και ακόµα περισσότερο στις υψηλές 

βαθµίδες και στις υπεύθυνες θέσεις.  

  Σε επίπεδο κρατών µελών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 

εφαρµόσθηκαν πολιτικές και µέτρα που ποικίλουν ως προς το χαρακτήρα τους, µε 

σκοπό την αντιµετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην επιστηµονική 

κοινότητα. Τα µέτρα αυτά αφορούν στην επιχορήγηση υποτροφιών, χρηµατοδότηση  

ερευνών, δηµιουργία θέσεων εργασίας για γυναίκες στα πανεπιστήµια και στα 

ερευνητικά κέντρα, εφαρµογή θεσµικών µέτρων, δηµιουργία διαφόρων δοµών και 

επιτροπών κλπ.          

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι διακρίνονται δύο κατηγορίες παραγόντων που 

ερµηνεύουν τη µειωµένη παρουσία των γυναικών στην επιστήµη και την έρευνα: 

παράγοντες που σχετίζονται: α) µε ατοµικά εµπόδια και β) παράγοντες που 

σχετίζονται µε θεσµικά εµπόδια.  

Με βάση τις δύο αυτές κατηγορίες διαµορφώνονται και δύο είδη στρατηγικής 

αντιµετώπισης και επίλυσης του προβλήµατος της  µικρής παρουσίας των γυναικών 

στην  Τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

Α)Το πρώτο είδος στηρίζεται στα προσωπικά-ατοµικά εµπόδια όπως είναι η 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και στις επαγγελµατικές ευκαιρίες, οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις και η ανεπάρκεια παιδαγωγικών δοµών, τα ψυχολογικά εµπόδια κλπ.  

Β) Το δεύτερο είδος στηρίζεται στα θεσµικά εµπόδια όπου αναγνωρίζεται το 

ζήτηµα του καταµερισµού της εργασίας ανάλογα µε το φύλο και ο διαχωρισµός των 

θέσεων σε «ανδρικές» και «γυναικείες» και εποµένως, τίθεται θέµα αλλαγής των 

διαδικασιών επιλογής και των κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται ισότητα πρόσβασης 

για τις γυναίκες και τους άνδρες σε όλες τις θέσεις εργασίας. Οι παραπάνω 

διαπιστώσεις και οι προτάσεις αυτές θα αξιοποιηθούν και τα προσαρµοσθούν στην 

ανάπτυξη στρατηγικής για την προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στον 

ακαδηµαϊκό χώρο στην Ελλάδα.            

Ας σηµειωθεί ότι η αναζήτηση βιβλιογραφίας σε σχέση µε τη συµµετοχή των 

γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δείχνει ότι παρόλο που υπάρχει σχετικά 

πλούσια βιβλιογραφία για τα θέµατα της ανωτάτης εκπαίδευσης και της  γυναικείας 

παρουσίας απασχόλησης στον Ευρωπαϊκό χώρο γενικά, οι έρευνες και τα στατιστικά 

                                                           
23 Βλ. Academy of Finland (1999) Women in Academia, Report of the working group appointed by the 
Academy of Finland, Edita Ltd. Helsinki. 
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στοιχεία για το πανεπιστηµιακό προσωπικό την επιστηµονική σταδιοδροµία των 

γυναικών  στον ακαδηµαϊκό χώρο είναι ιδιαίτερα ελλιπή.    

 

2. Μελέτες 
 

Στη χώρα µας, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και 

την ΕΣΥΕ η συµµετοχή των γυναικών στο διδακτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας 

και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι αρκετά µεγάλη (πάνω από 50% του 

συνολικού προσωπικού).  

Οσον αφορά την τριτοβάθµια εκπαίδευση, για τις  Ελληνίδες, το επάγγελµα 

του πανεπιστηµιακού αποτελούσε ανέκαθεν «ανδρικό οχυρό» όπου µέχρι και σήµερα 

επικρατεί σκληρός ανταγωνισµός. Οι γυναίκες συγκεντρώνονται στις χαµηλές 

βαθµίδες, παραµένουν στάσιµες ή προάγονται µε αργότερο ρυθµό από τους άνδρες, 

ιδιαίτερα αν έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις. Η κατάσταση αυτή δεν είναι 

χαρακτηριστική µόνο για το πανεπιστηµιακό προσωπικό αλλά και για τον ερευνητικό 

τοµέα σύµφωνα µε τα δεδοµένα πρόσφατης έρευνας που διεξήχθηκε από το ΕΚΚΕ24.  

Από τα δεδοµένα της ΕΣΥΕ - Στατιστικές της Εκπαίδευσης- προκύπτει ότι  

στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθµίδα οι γυναίκες καλύπτουν το 30% περίπου του 

συνόλου του διδακτικού προσωπικού. Το ποσοστό µειώνεται δραστικά καθώς 

ανεβαίνουµε την κλίµακα ιεραρχίας. Επιπλέον, υπάρχει άνιση κατανοµή ανάµεσα στις 

σχολές µε µεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών στις σχολές «γυναικείου» 

προσανατολισµού - Ανθρωπιστικές σπουδές, Κοινωνικές επιστήµες κλπ.25  

Από την επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας προκύπτει, λοιπόν,  ότι δεν 

υπάρχουν πρόσφατες µελέτες που να διερευνούν σε βάθος τη θέση των γυναικών 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Κάποιες µελέτες αναφέρονται σε δεδοµένα του Υπ. 

Παιδείας και της ΕΣΥΕ, είναι αποσπασµατικές και δεν διερευνούν τη διάσταση του 

φύλου στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Επίσης δεν δείχνουν τη δυναµική εξέλιξη της 

κατά φύλο σύνθεσης του ακαδηµαϊκού προσωπικού και τις σηµερινές εξελίξεις.   

 

• Ηλιού, Μ. (1988). «Οι γυναίκες Πανεπιστηµιακοί: Εξέλιξη της θέσης τους ή 

στασιµότητα; », Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, Νο 70, σελ. 3-22. 

• Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (1995) Εκπαιδευτική πολιτική και 

Πρακτική Κοινωνιολογική Ανάλυση. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 

 

                                                           
24 Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Α. Τεπέρογλου κ.ά,(2001). Μελέτη για την προώθηση των γυναικών στην 
Επιστηµονική έρευνα. Καταγραφή ερευνητικών φορέων και ερευνητικού δυναµικού, Τόµος Ι, Αθήνα: 
ΕΚΚΕ. 
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Η πρόσφατες έρευνες του ΕΚΚΕ αναφέρονται στη θέση των γυναικών στον 

ερευνητικό τοµέα και περιλαµβάνουν και κάποια δεδοµένα σχετικά µε γυναίκες µέλη 

∆ΕΠ που απασχολούνται σε Πανεπιστηµιακά Ερευνητικά Ινστιτούτα. 

 

• Λ. Μαράτου-Αλιπράντη, Α. Τεπέρογλου κ.ά, (2001). Μελέτη για την 

προώθηση των γυναικών στην Επιστηµονική έρευνα. Καταγραφή 

ερευνητικών φορέων και ερευνητικού δυναµικού, Τόµος Ι, Αθήνα: ΕΚΚΕ. 

• Λ. Μαράτου-Αλιπράντη κ.ά,(2001). Μελέτη για την προώθηση των γυναικών 

στην Επιστηµονική έρευνα.  Αποτελεσµατα επιτόπιας έρευνας, Τόµος ΙΙ, 

Αθήνα: ΕΚΚΕ. 

 

Οπως φάνηκε  µε βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση, δεν έχει γίνει καµιά σε 

βάθος έρευνα σχετικά µε το πανεπιστηµιακό προσωπικό και τη δυναµική του, την 

κατά φύλο διάθρωσή του, την κατανοµή ανά επιστηµονικό κλάδο κλπ. Θα πρέπει να 

γίνουν µελέτες για την καλύτερη κατανόηση του ζητήµατος της διάστασης των 

φύλων στον επιστηµονικό τοµέα, πράγµα που αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου να 

αξιοποιηθεί το δυναµικό των γυναικών επιστηµόνων: 

 

• Υπάρχει έλλειψη εξειδικευµένων ερευνών σχετικά µε την µειωµένη 

συµµετοχή γυναικών στις διευθυντικές θέσεις και στο διδακτικό 

προσωπικό της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά επιστηµονικό κλάδο κλπ.. 

• Θα πρέπει να γίνουν µελέτες που να διερευνούν τα αίτια αυτής της 

κατάστασης, να επισηµαίνουν τα στερεότυπα και τους παράγοντες που 

περιορίζουν την παρουσία των γυναικών στον πανεπιστηµιακό χώρο και 

επιδρούν καθοριστικά στην διατήρηση των φυλετικών ανισοτήτων στον 

πανεπιστηµιακό χώρο.  

• Θα πρέπει να γίνουν µελέτες που να εξετάζουν και να αναλύουν τους 

µηχανισµούς διακρίσεων, τον ανεπαρκή συνυπολογισµό των ιδιαίτερων 

δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες στην άσκηση των 

επαγγελµατικών τους δραστηριοτήτων κλπ.  

                                                                                                                                                                          
25 Βλ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη κ.ά,(2001). Μελέτη για την προώθηση των γυναικών στην Επιστηµονική 
έρευνα.  Αποτελεσµατα επιτόπιας έρευνας, Τόµος ΙΙ, Αθήνα: ΕΚΚΕ. 
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3. Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων 
 
 

Μια από τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση µε τη 

διαµόρφωση του φύλου που έχει ευρέως µελετηθεί είναι το περιεχόµενο του 

παιδικού βιβλίου και ιδιαίτερα των σχολικών εγχειριδίων. Η διερεύνηση αυτή 

ξεκίνησε στις περισσότερες δυτικές χώρες από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, στα 

πλαίσια του ευρύτερου προβληµατισµού αναφορικά µε τη διαµόρφωση του ρόλου 

των δύο φύλων, και σύντοµα έλαβε µεγάλες διαστάσεις, µε πολιτικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις.  

Ήδη στις αρχές του 1970 εκπονήθηκε µια από τις πρώτες µεγάλες µελέτες 

από την ίδια την κυβέρνηση των Ηνωµένων Πολιτειών µε αντικείµενο τα σεξιστικά 

στερεότυπα στα παιδικά βιβλία.26 Η µελέτη αυτή αποτέλεσε τη βάση για την άσκηση 

πολιτικής από το κράτος, αλλά και από τους ίδιους του εκδοτικούς οίκους, οι 

περισσότεροι από τους οποίους άρχισαν να εκδίδουν προδιαγραφές για την εξάλειψη 

σεξιστικών προτύπων στα βιβλία. Για την ιστορία, ο πρώτος εκδοτικός οίκος που 

ανέλαβε δράση ήταν οι Scott, Foresman and Company των Η.Π.Α., ο οποίος το 1972 

εξέδωσε το «Guidelines for Improving the Image of Women in Textbooks.”27 Στις 

Η.Π.Α. ως το 1978 το National Education Association ανέφερε ότι σχεδόν όλοι οι 

εκδοτικοί οίκοι είχαν υιοθετήσει αντίστοιχες προδιαγραφές για το παιδικό βιβλίο. Από 

τότε, και σαν αποτέλεσµα των δράσεων αυτών, όσο και των ευρύτερων δράσεων 

του φεµινιστικού κινήµατος, σηµειώθηκε µεγάλη πρόοδος στη διαµόρφωση του 

γραπτού λόγου, τόσο γενικότερα, όσο και σε σχέση µε το παιδικό βιβλίο. Όµως οι 

κατά φύλο διαφοροποιήσεις στο περιεχόµενο των βιβλίων παρατηρούνται και έως 

σήµερα28 και συνεχώς κατατίθενται προτάσεις για την περαιτέρω µείωση του 

σεξισµού στα παιδικά και ιδιαίτερα στα διδακτικά βιβλία29. 

                                                           
26 U.S. Department of Health, Education and Welfare (1975). Sex Stereotyping in Children’s Readers. 
Washington, DC.: U.S. Government Printing Office. 
27 Levine, D. U. and Levine, R. F. (1996). Society and Education. Boston: Allyn and Bacon. 
28 Steineger, M. (1993). “Gender bias persists in texts and literature.” Northwest Regional Educational 
Laboratory Special Report. September, E1, E8. Scott, K. P. and Schau, C. G. (1985). “Sex equity and sex 
bias in instructional materials.” In Handbook for Achieving Sex Equity through Education, edited by 
Susan S. Klieg. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.  Sadker, M. and Sadker, D. (1994). 
Failing at Fairness. New York: Scribner’s. 
29 Temple, C. (1993). "What if 'Beauty' had been ugly?" Reading against the grain of gender bias in 
children's books.” Language Arts, 70, 2, pp. 89-93. Lawrence, B. (1995). "Teaching Ideas: Getting into 
gender issues." English Journal, 84, 3, pp. 80-82. McGowan, M., McGowan, T., & Wheeler, P. (1994). 
Appreciating diversity through children's literature: Teaching activities for the primary grades. 
Englewood, CO: Teachers Ideas. Trites, R.S. (1997). Waking sleeping beauty: Feminist voices in 
children's novels. Iowa City: University of Iowa 
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Οι µελέτες σχετικές µε το περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων ακολούθησαν, 

σε γενικές γραµµές, τις κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Αυτές που εκπονήθηκαν πριν το 1980 ως κεντρικό άξονα είχαν τη τεκµηρίωση της 

άνισης προβολής των δύο φύλων στα σχολικά βιβλία. Τα βασικά πορίσµατα των 

µελετών αυτών ήταν ότι υπάρχει φυλετική διάκριση στο περιεχόµενο, τη γλώσσα και 

ακόµα και την εικονογράφηση στη πλειοψηφία των παιδικών βιβλίων.30 Η διάκριση 

αυτή διαφαίνεται στους χαρακτήρες των βιβλίων, στις δραστηριότητες και τα 

χαρακτηριστικά που τους αποδίδονται, στο λόγο µε τον οποίο γίνεται αναφορά σε 

αυτούς, κ.τ.λ.31 Ενδεικτικά, µέσα από τις διάφορες µελέτες τεκµηριώνεται ότι οι 

κύριοι χαρακτήρες των βιβλίων είναι αγόρια32, τα οποία είναι οι δυνατοί και 

ενεργητικοί χαρακτήρες, ενώ τα κορίτσια παρουσιάζονται ως γλυκά και ευαίσθητα, 

παθητικά, εξαρτηµένα.33 Ακόµα και σε κείµενα όπου τα κορίτσια παρουσιάζονται ως 

ενεργητικά, προς το τέλος της ιστορίας διαγράφονται ως παθητικά, και σε ελάχιστες 

µόνο περιπτώσεις, που αποτελούν την εξαίρεση, τα κορίτσια διατηρούν το 

χαρακτηριστικό της ενεργητικότητας και της δραστηριοποίησης.34 

Και κατά τη δεκαετίες του 1980-90 η έρευνα σχετική µε το περιεχόµενο των 

σχολικών βιβλίων εστιάστηκε εξ΄ ολοκλήρου στο τρόπο προβολής των κοριτσιών, µε 

έµφαση στην αριθµητικά µειωµένη παρουσία τους, τις τυπικές ασχολίες τους και τα 

στερεοτυπικά χαρακτηριστικά τους.35 Η αποκλειστική όµως έµφαση στους θηλυκούς 

χαρακτήρες άρχισε σταδιακά να περιορίζεται κατά τη τελευταία δεκαετία. Ο 

ευρύτερος προβληµατισµός γύρω από την «αναστροφή της ανισότητας στην 

εκπαίδευση» σε βάρος των αγοριών, µεταφέρθηκε και στην ανάλυση περιεχοµένου 

των βιβλίων. Αρκετοί ερευνητές διαπίστωναν ότι ο σεξισµός στην προβολή 

γυναικείων στερεοτύπων είχε εν πολλοίς ανατραπεί στα νεότερα κείµενα, ενώ ο 

τρόπος προβολής των αγοριών-ανδρών παρέµενε καθαρά στερεοτυπικός.36 Έτσι, 

κατά µια µελέτη, η καθαρά στερεότυπη προβολή αφορούσε τους αρσενικούς 

χαρακτήρες των σχολικών εγχειριδίων, ενώ η πλειοψηφία των χαρακτήρων µε 

                                                           
30 Jett-Simpson, M., & Masland, S. (1993). "Girls are not dodo birds! Exploring gender equity issues in 
the language arts classrooms." Language Arts, 70, 2, pp. 104-108. 
31 Sissy boys bibl. 
32 Ernst, S. B. (1995). "Gender issues in books for children and young adults." In S. Lehr (Ed.). Battling 
dragons: Issues and controversy in children's literature, pp. 66-78. Portsmouth, NH: Heinemann. 
33 Fox, M. (1993). "Men who weep, boys who dance: The gender agenda between the lines in children's 
literature." Language Arts, 70, 2, pp. 84-88. Jett-Simpson, M., & Masland, S. ibid. Ernst, S. B. ibid. 
34 Rudman, M. (1995). Children's Literature: An issues approach. (3rd edition).White Plains, NY: 
Longman. 
35 Sissy girls bib paragraph 4 
36 Evans 
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ιδιότητες αντίθετες από αυτές του φυλετικού στερεότυπου ήταν γένους θηλυκού.37 

Κατά µιαν άλλη µελέτη βιβλίων µόνο της τρίτης δηµοτικού, οι γυναικείοι χαρακτήρες 

περιγράφονται µε µια ισορροπία θηλυκών και αρσενικών χαρακτηριστικών, ενώ οι 

ανδρικοί χαρακτήρες παρουσιάζονται εντελώς στερεοτυπικά.38 Στο ίδιο συµπέρασµα 

κατέληξε και η ακόµα µελέτη των Vaughn-Robertson et al που ανέλυσαν σχολικά 

βιβλία έξι εκδοτικών οίκων για όλες τις σχολικές τάξεις –πλήν της δευτέρας. Η πιο 

πρόσφατη έρευνα της Evans κατέληξε και αυτή ότι η προσπάθεια να εξαλειφθεί ο 

σεξισµός από τα σχολικά βιβλία καταβάλλεται µόνο µέσα από την απόδοση και 

αρσενικών χαρακτηριστικών στα κορίτσια, και όχι από την απόδοση και θηλυκών 

χαρακτηριστικών στα αγόρια, τα οποία παραµένουν δέσµια των παραδοσιακών 

στερεοτύπων. 

Ο λόγος για τον οποίο η διάσταση αυτή έχει µελετηθεί είναι η υπόθεση, που 

διαπερνά όλες τις σχετικές µελέτες, ότι το βιβλίο είναι βασικό κοινωνικοποιητικό 

εργαλείο στα χέρια γονέων και εκπαιδευτικών. Το περιεχόµενό του, και ιδιαίτερα τα 

φυλετικά στερεότυπα που προβάλλονται µέσα από αυτό εκτιµάται ότι δρουν 

καταλυτικά και καθοριστικά στη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου, των στάσεων, 

αντιλήψεων, προσδοκιών των µαθητών.39  Οι περισσότεροι ερευνητές/τριες 

αναφέρουν ότι τα παιδιά, διαβάζοντας βιβλία, ταυτίζονται µε τους χαρακτήρες τους 

ιδίου φύλου. Έτσι, η αρχικά τεκµηριωµένη απουσία θετικών θηλυκών προτύπων, 

εκτιµήθηκε ότι αφ’ ενός µεν περιόριζε τις ευκαιρίες για τα µικρά κορίτσια να 

διαµορφώσουν µια θετική αντίληψη για τον εαυτό τους και τη θέση τους στη 

κοινωνία, αφ’ ετέρου δε, τα ωθούσε στην αποδοχή και εσωτερίκευση των 

προβεβληµένων φυλετικών στερεοτύπων.40 Η µερική αναστροφή της σεξιστικής 

προβολής των κοριτσιών που αναφέρθηκε παραπάνω, οδήγησε αντίστοιχα, στην 

επισήµανση ότι τα στερεότυπα έχουν εξ’ ίσου περιοριστικές επιπτώσεις και στα 

αγόρια, τα οποία εγκλωβίζονται σε παραδοσιακούς ρόλους, τρόπους έκφρασης και 

συµπεριφοράς, και δεν τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν τα συναισθήµατά 

τους, τις ευαισθησίες τους.41 Μάλιστα ορισµένοι καταλήγουν στη διαπίστωση ότι το 

πρόσφατο κύµα εγκληµατικότητας και επιθετικότητας νεαρών αγοριών στα σχολεία 

των Η.Π.Α. εξηγείται εν µέρει από το γεγονός ότι η συνεχής προβολή των 

στερεοτυπικών ανδρικών χαρακτηριστικών της ανταγωνιστικότητας και της 

επιθετικότητας στα σχολικά βιβλία, από τη µια υποδεικνύει τον επιθετικό κυριαρχικό 

                                                           
37 Scott 
38 Purcell and Stewart 
39 Britton, G. E., Lumpkin, M. C. (1977). “For sale: Subliminal bias in textbooks.” Reading Teacher, 31, 
40-45. 
40 Fox, op cit. 
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ρόλο ως προσδιοριστικό της ανδρικής ταυτότητας, ενώ από την άλλη δεν επιτρέπει 

στα αγόρια να εκφράσουν και να εκτονώσουν τα συναισθήµατά τους µε άλλους 

τρόπους.  

Οι διαπιστώσεις αυτές αναφορικά µε το περιεχόµενο των βιβλίων και τις 

επιπτώσεις του έχουν διασταυρωθεί και στην περίπτωση της  προσχολικής ηλικίας. 

Σε µελέτες που εξέτασαν τα βιβλία που χρησιµοποιούνται σε νηπιαγωγεία, 

παρατηρήθηκε ότι τόσο το περιεχόµενο των βιβλίων, όσο και οι αφηγήσεις που οι 

νηπιαγωγοί έκαναν εκτός κειµένου είχαν διπλάσιες αναφορές σε αγόρια από ότι σε 

κορίτσια, και εξέφραζαν τα γνωστά για τα δύο φύλα στερεότυπα –στα 

χαρακτηριστικά, τη δράση, τις προοπτικές.42 ∆ιαπιστώθηκε ότι ο σεξισµός στα βιβλία 

είναι αρνητικότατος για τη κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αντίστροφα, σε άλλη 

µελέτη στοιχειοθετήθηκε ότι νήπια που ήταν εγγεγραµµένα σε νηπιαγωγεία µε µη-

σεξιστικό αναλυτικό πρόγραµµα, στο τέλος τους εξαµήνου εξέφραζαν λιγότερο 

στερεοτυπικές απόψεις αναφορικά µε αντικείµενα και δραστηριότητες από ότι παιδιά 

σε οµάδα ελέγχου από συµβατικό νηπιαγωγείο.43 

Τα συµπεράσµατα αυτών και πολλών άλλων σχετικών µελετών είναι 

σηµαντικά γιατί καταδεικνύουν ότι το παιδικό, και ιδιαίτερα το σχολικό βιβλίο 

αποτελεί µια από τις βασικές κοινωνικοποιητικές συνθήκες των µικρών παιδιών και 

συµβάλλει σε µια συγκεκριµένη µορφή φυλετικής διαµόρφωσης. Επιπρόσθετα, η 

στοιχειοθέτηση της έκτασης και της µορφής του σεξισµού στα βιβλία µπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής –τόσο από κρατικούς όσο 

και από τους εµπλεκόµενους ιδιωτικούς φορείς—που θα συµβάλλει εν µέρει στην 

καταπολέµηση των φυλετικών διακρίσεων και ανισοτήτων µέσω της αλλαγής των 

στερεοτύπων και της άρθρωσης του λόγου στα γραπτά κείµενα.  

Στην Ελλάδα η εκπόνηση αντίστοιχων µελετών ξεκίνησε κατά τη δεκαετία του 

1970. Στη συνέχεια της ενότητας αυτής παρουσιάζουµε συνοπτικά τις 

σηµαντικότερες µελέτες που έχουν κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες εκπονηθεί 

µε αντικείµενο το περιεχόµενο των παιδικών και ιδιαίτερα των σχολικών βιβλίων και 

την επίδρασή τους στη διαφοροποιηµένη κοινωνικοποίηση των δύο φύλων. 

Μια από τις πρωτοπόρες και αδιαµφισβήτητα σηµαντικές µελέτες των 

περιεχοµένων των αναγνωστικών βιβλίων του δηµοτικού σχολείου είναι αυτή  της 

                                                                                                                                                                          
41 Fox, op cit., Rudman, op cit. Katz from evans 
42 Patt, Michelle B.; McBride, Brent A. (1993). “Gender Equity in Picture Books in Preschool Classrooms: 
An Exploratory Study”. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research 
Association. Atlanta, GA, April 12-16, 1993. 
43 Koblinsky, S. A., Sugawara, A. I. (1984). Nonsexist Curricula, Sex of Teacher, and Children's Sex-Role 
Learning. Sex Roles: A Journal of Research, 10, 5-6: 357-67. 
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Φραγκουδάκη44, η οποία, µέσω ανάλυσης περιεχοµένου, εξέτασε τα βιβλία της 

περιόδου 1954-74. Βασικό συµπέρασµα της ανάλυσής της ήταν ότι τα βιβλία 

εξέφραζαν τη συντηρητική ιδεολογία και την παραδοσιακή κουλτούρα της εποχής, 

προβάλλοντας τις αξίες «Πατρίς – Θρησκεία –Οικογένεια - Εργασία». Στα πλαίσια 

του ευρύτερου αυτού ιδεολογικού πλέγµατος, η θέση της γυναίκας προέβαλε µε την 

παραδοσιακή της έκφραση, ως µάνα-νοικοκυρά, ταγµένη στην εκπλήρωση του 

«φυσικού» και δεδοµένου αυτού ρόλου, ενώ ο ρόλος του άνδρα ήταν ο 

παραδοσιακός του αυταρχικού πατέρα. Μέσα από την ανάλυση πολλαπλών άλλων 

διαστάσεων της λειτουργίας της οικογένειας, των ενδοοικογενειακών και άλλων 

κοινωνικών σχέσεων, η Φραγκουδάκη συµπέρανε ότι, όσον αφορά το φύλο, τα 

αναγνωστικά της εποχής αυτής λειτουργούσαν προπαγανδιστικά υπέρ της 

ανισότητας των φύλων, και δη της κατωτερότητας της γυναίκας. «...η ιδεολογία που 

µεταδίδει η τυπολογία των µελών της οικογένειας είναι βαθύτατα αντιδραστική. 

Αυστηρός καταµερισµός της εργασίας κατά φύλα, που εµπεριέχει την κατωτερότητα 

της γυναίκας και υποβάλλει την άκριτη αποδοχή όλων των θεσµοθετηµένων 

σχέσεων και ρόλων. Επίσηµη δηλαδή από το σχολείο προπαγάνδα υπέρ της 

ανισότητας των φύλων, ενώ υποτίθεται ότι ο εκπαιδευτικός θεσµός αντιµετωπίζει τα 

φύλα ως ίσα και ισότιµα...»45  Η ίδια προσέγγιση ακολουθήθηκε από τη 

Φραγκουδάkη και στις άλλες σχετικές εργασίες της που εστιάζονται ιδιαίτερα στο 

γραπτό και προφορικό λόγο και τη χρήση του αρσενικού ως επικρατέστερου γένους 

σε αυτόν.46 

Στην έρευνα της Νίλσεν47 αναλύθηκε το περιεχόµενο έξι παλαιών 

αναγνωστικών βιβλίων και τεσσάρων αναγνωστικών που τέθηκαν σε κυκλοφορία το 

χειµώνα του 1979. Στόχος της µελέτης ήταν η τεκµηρίωση του τρόπου προβολής 

του θεσµού της οικογένειας και των  διαφόρων διαστάσεων του – ρόλοι, 

δραστηριότητες, κατανοµή εργασίας και εξουσίας, κ.τ.λ. ∆ιαπιστώθηκε ότι µέσα από 

τα αναγνωστικά αυτά προβάλλει ως ιδανική εικόνα της οικογένειας η πατριαρχική, µε 

τον αυστηρό καταµερισµό ρόλων και αρµοδιοτήτων των δύο φύλων. Και στα 

νεώτερα αναγνωστικά, «η ιδανική οικογένεια εµφανίζεται … σαν µια ενισχυµένη 

                                                           
44Φραγκουδάκη Α. (1979). Τα αναγνωστικά βιβλία του δηµοτικού σχολείου- Ιδεολογικός πειθαναγκασµός 
και παιδαγωγική βία. Αθήνα: Θεµέλιο. 

 
45 Ibid, σ. 24. 
46 Φραγκουδάκη, Α. (1988). «Γλώσσα Λανθάνουσα 2 – Η θυγάτηρ της Εύας και το επικρατέστερο γένος.» 
∆ίνη, 3, σ. 82-83. Φραγκουδάκη, Α. (1988). «Γλώσσα Λανθάνουσα 3 – ή γιατί δεν υπάρχουν βουλεύτριες 
παρά µόνον χορεύτριες.» ∆ίνη, 4, σ. 42-44. Φραγκουδάκη, Α. (1988). «Γλώσσα Λανθάνουσα;» ∆ίνη, 3, 
σ. 86-91. 
47 Γεωργίου-Νίλσεν Μ. (1980). Η Οικογένεια  στα Αναγνωστικά του ∆ηµοτικού σχολείου. Αθήνα: Κέδρος. 
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επανάληψη της παραδοσιακής οικογένειας.»48 Όσον αφορά τους ρόλους των φύλων, 

ο πατέρας στα παλαιότερα αναγνωστικά είναι «ο απόλυτος αρχηγός της 

οικογένειας», στυλοβάτης και κουβαλητής, αυταρχικός και παντοδύναµος, αλλά και 

τρυφερός, στοργικός και συνεργάσιµος49, ενώ, κατά τη Νίλσεν, τα νέα αναγνωστικά 

«δεν καταλήγουν σε µιαν ενιαία µορφή, αλλά επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη 

νοοτροπία του κάθε συγγραφέα», µε αποτέλεσµα «να εµφανίζεται η πατρική µορφή 

σαν µια ιδανική εικόνα άχρωµη, τεµαχισµένη και ουδέτερη.»50 Η µητέρα στα 

παλαιότερα αναγνωστικά είναι η ανεπάγγελτη νοικοκυρά, η «σκλάβα» που υπηρετεί 

τον άντρα και φροντίζει τα παιδιά µε σταθερότητα, καρτερικότητα και πάνω απ’ όλα 

αυτοθυσία, ενώ στα νεώτερα αναγνωστικά φαίνεται να εργάζεται και έξω από το 

σπίτι, παραµένει όµως «εξαρτηµένη από το οικογενειακό σύνολο» και δεν 

λογαριάζεται «έξω από το ρόλο που παίζει στα πλαίσια της οικογένειας. Βρίσκει µια 

θέση στην κοινωνία, και πιο γενικά στη ζωή, γιατί είναι κόρη, αδελφή, σύζυγος ή 

µητέρα. Αυτός ήταν ο «προορισµός» της – και αυτός παραµένει ακόµα.»51 

Αντίστοιχα είναι και τα πρότυπα των αγοριών και κοριτσιών που προβάλλονται µέσα 

από τα αναγνωστικά: «Στο αγόρι επιφυλάσσεται από την παιδική του ηλικία ή και 

προτού ακόµη γεννηθεί, το προνόµια να είναι ειλικρινές, θαρραλέο, έξυπνο, 

µεγαλόψυχο, ιδιότητες που θεωρούνται «ανώτερες». Το κορίτσι είναι καταδικασµένο 

να είναι εξυπηρετικό, ταπεινό, ευγενικό και µε καλούς τρόπους, να διαθέτει δηλαδή 

σαφώς «κατώτερα» χαρακτηριστικά.»52 

Σε µια παρεµφερή µελέτη, η Νίλσεν53 εξέτασε, χρησιµοποιώντας τα ίδια 

θεωρητικά και µεθοδολογικά εργαλεία, την εικόνα της οικογένειας όπως 

παρουσιάζεται πιο συγκεκριµένα στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ, τα οποία είναι 

από τα πλέον δηµοφιλή στους νεαρούς αναγνώστες του δηµοτικού. Αναφερόµαστε 

δε εδώ στη µελέτη αυτή γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι η µεγάλη πλειοψηφία των 

παιδιών διαβάζουν παραµύθια.54 Η ανάλυση των κειµένων των παραµυθιών των Γριµ 

«που κυκλοφορούν αυτή τη στιγµή στα ελληνικά», στόχο έχει να προσδιορίσει «ποια 

είναι α διδάγµατα, οι εικόνες και τα µηνύµατα για την οικογένεια που προσφέρουν 

και που, συνειδητά ή ασυνείδητα αφοµοιώνουν οι µικροί τους αναγνώστες.»55 Όσον 

                                                           
48 Ibid, σ. 105. 
49 Ibid, σ. 38-41. 
50 Ibid, σ. 112. 
51 Ibid, σ. 118. 
52 Ibid, σ. 83. 
53 Γεωργίου-Νίλσεν Μ. (1984). «Η εικόνα της οικογένειας στα παραµύθια των αδελφών Γκριµ». ∆ιαβάζω, 
108: 68-77. 
54 Κλιάφα Μ. (1979). «Τι διαβάζουν τα παιδιά µας». ∆ιαβάζω, 4, 24, σ.45-49. 
55 Ibid, σ. 69. 
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αφορά ειδικότερα τους ρόλους του πατέρα και της µητέρας, στοιχειοθετείται ότι ο 

πατέρας κατέχει τον κύριο ρόλο στην οικογένεια, εξουσιαστής και απόλυτος 

αρχηγός, αποφασίζει, διατάζει και καθορίζει τη µοίρα παιδιών και γυναικών. Η 

γυναίκα παρουσιάζεται στα παραµύθια αυτά είτε ως σύζυγος, πλήρως υποταγµένη 

και εξουσιαζόµενη, είτε ως αρχέγονο πρότυπο µητέρας, που είναι πηγή σιγουριάς, 

στοργής, αυτοθυσίας, είτε ως αρνητικά φορτισµένη εικόνα της «κακιάς» µητριάς», 

πηγή µίσους και κακίας. Η παρουσίαση των φύλων στην παιδική ηλικία στα 

παραµύθια των Γκρίµ επίσης αναπαράγει παραδοσιακά πρότυπα: το αγόρι 

προβάλλεται ως ήρωας θαρραλέος, έξυπνος, µεγαλόψυχος, κ.τ.λ., ενώ το κορίτσι 

«κατέχει περισσότερο διακοσµητική παρά ηρωική θέση, είναι όµορφο, καλό και 

υπάκουο.”56 

Η πιο εξειδικευµένη διερεύνηση του στερεότυπου του ρόλου των δύο φύλων 

στα αναγνωστικά έχει γίνει από µια σειρά ερευνητριών, πρωτοπόρες εκ των οποίων 

ήταν οι Ζιώγου και ∆εληγιάννη. Στη πρώτη τους µελέτη το 198157 εξέτασαν τα παλιά 

αναγνωστικά που χρησιµοποιούνταν στις τάξεις Β’ έως Στ’ του δηµοτικού, και που 

είχαν εισαχθεί στο σχολείο το 1954 και 1965 (Β’, Ε’, και Στ΄ τάξεις)  και το 1978 και 

1979 (Γ’ και ∆’ τάξης). Ειδικότερα, οι συγγραφείς εξέτασαν το φύλο των προσώπων 

που εµφανίζονται στα βιβλία, το φύλο των συγγραφέων των κειµένων, το τόπο και 

το τρόπο δραστηριοποίησης των δύο φύλων µέσα στα κείµενα και τις εικόνες. Το 

βασικό συµπέρασµα που προέκυψε από την µερικώς ποσοτικοποιηµένη ανάλυση 

περιεχοµένου των βιβλίων ήταν ότι σε αυτά προβάλλονται συστηµατικά στερεότυπες 

αντιλήψεις ανδρικής κυριαρχίας. Το αρσενικό επικρατεί σε όλα τα αναγνωστικά, 

προβάλλεται ως πλέον αυτόνοµο και ενεργό, ενώ το θηλυκό σπάνια αυτενεργεί και 

παρουσιάζεται παθητικό, υπάκουο και προστατευόµενο. Ο άνδρας εµφανίζεται 

κυρίως στο χώρο της δουλειάς, ενώ η γυναίκα αποκλειστικά στο χώρο του σπιτιού, 

φροντίζοντας τα του οίκου. Αλλά και στην οικογενειακή σφαίρα ο άνδρας είναι 

κυρίαρχος και πρωταγωνιστής και η γυναίκα παίζει δευτερεύοντα ρόλο. Τα 

επαγγέλµατα που προβάλλονται από τα αναγνωστικά είναι κυρίως ανδρικά, αν και 

δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη πραγµατικότητα, ενώ τα γυναικεία είναι «σχεδόν 

ανύπαρκτα».58 Βάσει των δεδοµένων αυτών οι συγγραφείς καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι τα υπό εξέταση αναγνωστικά «συντελούν στη διαµόρφωση του 

στερεότυπου για τους ρόλους των δύο φύλων.»59 

                                                           
56 Ibid, σ. 75. 
57 Ζιώγου – Καραστεργίου Σ., ∆εληγιάννη- Κουϊµτζή Β. (1981). «Το στερεότυπο για τους ρόλους των 
φύλων στα αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου», Φιλόλογος, 23, Ιανουάριος, σ. 282-295.  
58 Ibid, σ. 142. 
59 Ibid, σ. 142. 
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Ο Ματσαγγούρας60 τη ίδια περίοδο εξέτασε τα βιβλία των µαθηµατικών των 

τελευταίων τάξεων του δηµοτικού και του γυµνασίου µε στόχο την τεκµηρίωση του 

τρόπου παρουσίασης των δύο φύλων και των επιπτώσεων που αυτή έχει στις 

επιδόσεις των κοριτσιών στα Μαθηµατικά. Η έρευνά του κατέδειξε ότι και στα βιβλία 

των Μαθηµατικών υπάρχει άνιση παρουσίαση των δύο φύλων, µε το ανδρικό φύλο 

να παρουσιάζεται σε περισσότερα και ανώτερα επαγγέλµατα από το γυναικείο. 

Τα νεότερα αναγνωστικά που εισήχθησαν στα σχολεία µετά το 1983 

εξετάστηκαν από µια σειρά ερευνητών. Η Ανθογαλίδου61, στα πλαίσια µιας 

γενικότερης ανάλυσης του «ηγεµονικού λόγου» των αναγνωστικών στο δηµοτικό 

σχολείο, κατέγραψε ως στοιχείο δηµοκρατικού χαρακτήρα των αναγνωστικών τη 

προβολή της θέση της γυναίκας. Κάνοντας αναφορά µόνο στο βιβλίο της Κοινωνικής 

και Πολιτικής Αγωγής, διαπιστώνει ότι: «Η στρατηγική του λόγου που 

χρησιµοποιείται σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι η ισότητα των γυναικών στην 

εργασία και στις κοινωνικές τους σχέσεις εµφανίζεται ως γεγονός τετελεσµένο 

(πράγµα που καθόλου δεν ισχύει) και ότι οι σχετικές αντιδράσεις ανήκουν στο 

παρελθόν ή στη γενιά που γίνεται πλέον σήµερα παρελθόν.»62 Αυτό για την 

ερευνήτρια αποτελεί ένα παράδειγµα του είδους του ηγεµονικού λόγου που 

προβάλλεται µέσα από τα βιβλία, ο οποίος συναρθρώνει πολλαπλά ταξικά και µη-

ταξικά συγκρουσιακά στοιχεία, αµβλύνοντας και έτσι υποβαθµίζοντας τις 

ανταγωνιστικές σχέσεις που περιλαµβάνονται σε αυτά. 

 Σε µια πιο εστιασµένη στο φύλο έρευνα, η ∆εληγιάννη- Κουϊµτζή το 198763 

αναπαρήγαγε την προηγούµενη έρευνα που διεξήγαγε µε την Σ. Ζιώγου, 

ακολουθώντας την ίδια µεθοδολογία και εξετάζοντας τα ίδια στοιχεία στα κείµενα και 

τις εικόνες –τις κατά φύλο διαφοροποιήσεις στον αριθµό των προσώπων, των 

συγγραφέων, των τόπων στους οποίους τα δύο φύλα κινούνται, τα επαγγέλµατα. 

Στη µελέτη αυτή η ∆εληγιάννη εξέτασε τα νέα αναγνωστικά που χρησιµοποιήθηκαν 

στα σχολεία από τη σχολική χρονιά 1982-3, και συµπεριέλαβε και το αναγνωστικό 

της Α΄ δηµοτικού το οποίο δεν είχε εξεταστεί στην προηγούµενη µελέτη. Η 

ερευνήτρια συµπεραίνει ότι και στα νεότερα αυτά βιβλία εξακολουθεί να υπερέχει το 

αντρικό στοιχείο σε σχέση µε το γυναικείο, και ποσοτικά –όπως εκφράζεται από τον 

αριθµό αναφορών--, αλλά και ποιοτικά –µέσα από τη διαιώνιση αρκετών 

                                                           
60 Ματσαγγούρας, Η. (1983). “H επίδραση των (Ελληνικών) Μαθηµατικών στην επίδοση των µαθητριών 
στα Μαθηµατικά.” Νέα  Παιδεία, 22. 
61 Ανθογαλίδου Ο. (1989). «Η σχολική ιδεολογία σήµερα (ο ηγεµονικός λόγος των αναγνωστικών του 
δηµοτικού σχολείου)». Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, σ. 31-40.  
62 Ibid, σ. 35. 
63 ∆εληγιάννη- Κουϊµτζή Β., (1987).  «Tα στερεότυπα για ρόλους των δύο φύλων στα εγχειρίδια του 
δηµοτικού σχολείου «Η Γλώσσα µου», Φιλόλογος, 49, σ. 229-248. 
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παραδοσιακών στοιχείων των δύο ρόλων. Έχουν βέβαια επέλθει, καταλήγει η 

συγγραφέας, σηµαντικές βελτιώσεις στις στερεότυπες απεικονίσεις των χαρακτήρων, 

αλλά αυτές αφορούν κυρίως τα παιδιά και όχι τους ενήλικες. «Το γυναικείο φύλο, 

τοποθετηµένο κυρίως στον παραδοσιακό τους χώρο, το σπίτι, µειονεκτεί έναντι του 

αντρικού, τόσο αριθµητικά, όσο και ουσιαστικά, καθώς αποκλείεται από πολλές 

δηµιουργικές ασχολίες, δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.»64 Τα στερεότυπα που 

προβάλλονται στα βιβλία έχουν εν µέρει αλλάξει, αλλά µόνο όσον αφορά τον άνδρα, 

οι επαγγελµατικές δραστηριότητες του οποίου διευρύνονται και σε παραδοσιακά 

γυναικείους τοµείς, όπως οι δουλειές του σπιτιού, τα ψώνια, το µαγείρεµα, η 

φροντίδα των παιδιών. Το µόνο όµως που αυτό πετυχαίνει, κατά τη συγγραφέα, 

είναι «µια εξιδανικευµένη προβολή της προσωπικότητας του άνδρα που 

συγκεντρώνει τώρα ένα ποικίλο ρεπερτόριο συµπεριφορών», ενώ η γυναικεία µορφή 

εξακολουθεί να παραµένει «χωρίς συγκεκριµένη οντότητα», «ασαφής» και 

«νεφελώδης». 65 Συνολικά εκτιµάται ότι «δεν έχει λυθεί ικανοποιητικά το πρόβληµα 

της ισότιµης παρουσίας των δύο φύλων. Έτσι, µέχρις ένα σηµείο, εξακολουθούν να 

συντηρούνται και να υποθάλπονται τα στερεότυπα των ρόλων»66 και στα νεότερα 

αναγνωστικά εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου. 

Στη δεκαετία του 1990 συνεχίστηκαν οι αναλύσεις περιεχοµένου των 

αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου, ιδιαίτερα σε σχέση µε τα στερεότυπα των 

δύο φύλων. Η πλέον ολοκληρωµένη µελέτη της περιόδου αυτής είναι αυτή της 

Κανταρτζή67. Η µελέτη αυτή περιορίζεται µεν στο αντικείµενο, καθώς εξετάζει µόνο 

την «εικόνα της γυναίκας» στα αναγνωστικά, διευρύνεται όµως στη χρονική περίοδο 

που µελετά, καθώς εξετάζει όλα τα αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου από το 

1954 έως και το 1990. Χρησιµοποιώντας και αυτή τη µέθοδο της ανάλυσης 

περιεχοµένου διαχρονικά, συγκέντρωσε και ανέλυσε στοιχεία που αφορούν πέντε 

βασικούς τοµείς δραστηριότητας της γυναίκας: 1) το επάγγελµα, 2) τις σχέσεις µε το 

άλλο φύλο, 3) τις σχέσεις µε τα παιδιά, 4) το ρόλο µέσα στην οικογένεια, 5) και τα 

προβεβληµένα θηλυκά στερεότυπα. Το βασικό συµπέρασµα της ανάλυσης είναι ότι 

«η παρουσίαση της γυναίκας από τ’ αναγνωστικά, εξακολουθεί να δίνεται µε 

στερεότυπο τρόπο. ∆εν υπάρχουν αληθινές σχέσεις ισότητας και ισοτιµίας ανάµεσα 

στα δύο φύλα.» Η ερευνήτρια διαπιστώνει βέβαια ότι τα νέα βιβλία έχουν βελτιωθεί, 

αλλά τονίζει ότι η εικόνα της εργαζόµενης γυναίκας που προβάλλεται, εµφανίζει τη 

                                                           
64 Ibid, σ. 165. 
65 Ibid, σ. 165-6. 
66 Ibid, σ. 163. 
67 Κανταρζή, Ε. (1991). Η Εικόνα της Γυναίκας. ∆ιαχρονική Έρευνα των Αναγνωστικών βιβλίων του 
∆ηµοτικού Σχολείου. Θεσσαλονίκη:  Αφοι Κυριακίδη. 
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γυναίκα ως υποδεέστερη στον επαγγελµατικό στίβο, και δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα που τα περισσότερα παιδιά βιώνουν, καθώς τα βιβλία αποδίδουν µια 

«εξωραϊσµένη και ιδανική εικόνα µητέρας.» Από αυτά τα δεδοµένα η ερευνήτρια 

συνάγει ότι τα παιδιά δύσκολα ταυτίζονται µε αυτό το πρότυπο, γεγονός που 

«δηµιουργεί προβλήµατα προσαρµογής στα κορίτσια και είναι επιζήµια τόσο για τα 

κορίτσια όσο και για τ’ αγόρια.»68  Τα τελευταία αυτά συµπεράσµατα αναφορικά µε 

τις επιπτώσεις των σεξιστικών προτύπων πρέπει να σηµειώσει κανείς ότι δεν 

προκύπτουν αναγκαστικά από τα δεδοµένα της έρευνας, και θα έπρεπε να είναι 

µάλλον ζητούµενα σε επόµενες ερευνητικές προσπάθειες. 

Η µελέτη της Φρειδερίκου69 αναλύει τις αναπαραστάσεις των φύλων στα 

δεκατέσσερα τεύχη του µαθήµατος της Γλώσσας που χρησιµοποιούνται στις τέσσερις 

πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου. Χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της ανάλυσης 

περιεχοµένου, εξέτασε τόσο τα κείµενα όσο και τις συνδηλώσεις των εικόνων που τα 

συνοδεύουν.70 Εξέτασε αρχικά το περιβάλλον µέσα στο οποίο τοποθετούνται οι 

ήρωες και οι ηρωίδες των ιστοριών στα βιβλία, διαπιστώνοντας ότι αυτό είναι το 

παραδοσιακό αγροτικό πλαίσιο, η ύπαιθρος. Στη συνέχεια ανέλυσε µια σειρά από 

διαστάσεις της οικογένειας, των παιδιών –αγοριών και κοριτσιών— και της παρέας. 

Όσον αφορά τη δοµή και λειτουργία της οικογένειας, η συγγραφέας καταλήγει ότι τα 

εγχειρίδια παρουσιάζουν την οικογένεια εξιδανικευµένα «ως ασφαλές και 

προστατευτικό κέλυφος», ιδιαίτερα για τα κορίτσια, και  «...δεν µπορούν να 

πραγµατευθούν σε συνδυασµό τις συνθήκες ζευγάρι και γονικότητα», καθώς «...σε 

ελάχιστα κείµενα προβάλλεται η οικογένεια µε τη µητέρα, τον πατέρα και τα παιδιά, 

ως εν ολοµελεία κοινωνική ενότητα µε τυπικούς ρόλους.»71 Αυτό εκλαµβάνεται ως 

ένα τυπικό παράδειγµα της «αµφιθυµίας» που χαρακτηρίζει τα κείµενα αναφορικά µε 

το ρόλο των δύο φύλων, όπου καταβάλλεται µεν προσπάθεια να προβληθούν οι 

πρόσφατες αλλαγές στις δραστηριότητες και τους ρόλους ανδρών και γυναικών, 

αγοριών και κοριτσιών, αλλά τελικά ενισχύεται και προβάλλεται το παραδοσιακό 

οικογενειακό πρότυπο.72 Όσον αφορά τους ρόλους αγοριών και κοριτσιών, τόσο 

ξεχωριστά, όσο και στα πλαίσια της παρέας, συµπεραίνεται ότι και αυτοί εκφράζουν 

τις «αξιολογικές προδιαγραφές της πατριαρχικής νοοτροπίας»73, συνισταµένες της 

οποίας είναι η υποτίµηση του κοριτσιού και η ενίσχυση του παραδοσιακού ανδρικού 

                                                           
68 Ibid, σ. 132. 
69 Φρειδερίκου 
70 Ibid, σ. 40. 
71 Ibid, σ. 52. 
72 Φρειδερίκου, Α. (1998). «Ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή. Η ισότιητα των φύλων στα γλωσσικά 
εγχειρίδια του δηµοτικού σχολείου.» ∆ίνη , 8, σ. 180-190. 
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προτύπου. Συµπερασµατικά, η ερευνήτρια καταλήγει: «Τα πορτρέτα του ανδρικού 

φύλου φιλοτεχνούνται µε φροντίδα, συνέπεια και ενδιαφέρον. Αντίθετα το γυναικείο 

φύλο, κάποτε υποτιµηµένο, άλλοτε ασήµαντο, συχνά αόρατο, αποδίδεται σε σκίτσα 

µε αδέξιες γραµµές. Οι άνδρες είναι εκείνοι που µερικές φορές κινούνται έξω από το 

στερεότυπο του φύλου τους. Στη δική τους δράση αποδίδονται οι όποιες υπερβάσεις 

των παραδοσιακών ρόλων. Η δική τους συµπεριφορά είναι εκείνη που παρέχει 

πρότυπα αυτοεκτίµησης, τρυφερότητας, καλών σχέσεων και περηφάνιας.»74 

Η Φρειδερίκου αναπτύσσει όλον αυτό το προβληµατισµό και σε ένα πρόσφατο 

άρθρο75, όπου, µετά από τη σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά µε το 

περιεχόµενο των σχολικών βιβλίων και της σηµασίας τους, παραθέτει ορισµένα 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τα σύγχρονα εγχειρίδια που επιβεβαιώνουν, για 

άλλη µια φορά, αυτό που εύστοχα αποκαλεί την «αµφιθυµία» των συγγραφέων να 

προσδώσουν το καινούργιο, επανερχόµενοι όµως σταθερά στο παραδοσιακό ρόλων 

των αγοριών και κοριτσιών. 

Τα νεότερα αναγνωστικά του δηµοτικού εξέτασε και η Λούβρου σε πιο 

πρόσφατη εργασία.76 Αναλύοντας τα αναγνωστικά µόνο των τριών πρώτων τάξεων 

του δηµοτικού που καθιερώθηκαν το 1983, παρουσιάζει τις διάφορες θεµατικές που 

εµφανίζονται στα βιβλία αυτά –το σχολείο, το παιδί, το παιχνίδι, η φύση, κ.τ.λ.-- 

παραθέτοντας µια σειρά από διαπιστώσεις αναφορικά µε την «νέα» ιδεολογία που 

προβάλλεται µέσα από αυτά. Όσον αφορά συγκεκριµένα τους ρόλους των φύλων 

στα βιβλία των Α’, Β΄, και Γ’ τάξεων, αυτοί εντοπίζονται κυρίως σε κείµενα µε θέµα 

την οικογένεια. Εκτιµάται ότι στα νέα αυτά αναγνωστικά «επιτυγχάνεται η 

πλαστικότητα του ρόλου του πατέρα και της µητέρας», εµφανίζονται διεργασίες 

όπως η επικοινωνία και ο διάλογος που απουσίαζαν από τα προηγούµενα κείµενα 

που σκιαγραφούσαν την σιδηρά πατριαρχική οικογενειακή δοµή. Από την ανάλυση 

των κειµένων των µεγαλυτέρων τάξεων όµως προκύπτει ότι παρά τις πολλές 

αλλαγές που έγιναν στις διάφορες θεµατικές και την παρουσίασή τους, όσον αφορά 

την παρουσίαση των δύο φύλων «...συνεχίζει να υπάρχει ένας φυλετισµός, όχι τόσο 

έντονος, αλλά ικανός να επηρεάσει την ιδεολογία των µικρών µαθητών και 

µαθητριών.»77 Για να στοιχειοθετήσει την ύπαρξη φαινοµένων σεξισµού στα βιβλία 

αυτά η Λούβρου βασίζεται κυρίως στην προηγηθείσα έρευνα της ∆εληγιάννη, και όχι 

                                                                                                                                                                          
73 Φρειδερίκου, 1995, σ. 125. 
74 Ibid, σ. 183. 
75 Φρειδερίου, 1998, op cit. 
76 Λούβρου, Ε. (1994). «Το σεξιστικό προφίλ των αναγνωστικών «Η Γλώσσα µου» του δηµοτικού 
σχολείου: γλωσσική ανάλυση.» Γλώσσα, 32, σ. 45-61. 
77 Ibid, σ. 50. 
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στην εκ νέου επεξεργασία των πρωτογενών πηγών. Για την διερεύνηση όµως της 

παρουσίασης της γυναίκας στα αναγνωστικά, η συγγραφέας εξετάζει τα αυτούσια 

κείµενα των βιβλίων των ∆’, Ε’ και Στ’ τάξεων και καταλήγει και αυτή, όπως και η 

Καντρατζή, στο συµπέρασµα ότι η γυναίκα προβάλλεται κυρίως ως µητέρα, µε κύριο 

χώρο και αντικείµενο δραστηριοποίησης το σπίτι, την κουζίνα, τα παιδιά. Η 

εργαζόµενη γυναίκα εµφανίζεται κυρίως σε παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλµατα, µε 

µια εξωραϊσµένη και ιδανική µορφή, καθώς δεν παρουσιάζονται τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει ανταποκρινόµενη στους πολλαπλούς ρόλους της µητέρας-συζύγου-

εργαζόµενης. Τέλος, η µελέτη κάνει αναφορά στο γλωσσικό σεξισµό των 

αναγνωστικών των τριών τελευταίων τάξεων που εµφανίζεται σε γραµµατικό 

επίπεδο, καταλήγοντας ότι τα κείµενα και οι γραµµατικές ασκήσεις διέπονται από 

γλωσσικό σεξισµό, καθώς το αρσενικό γένος χρησιµοποιείται συστηµατικά ως 

γενετικός όρος (generic term) για αναφορές και στα δύο φύλα.78 

Σε µια παρόµοια, αλλά πιο ποιοτική ανάλυση των αναπαραστάσεων των δύο 

φύλων στα σχολικά αναγνωστικά επιδίδεται και η Αναγνωστοπούλου.79 Αναλύοντας 

το περιεχόµενο κειµένων και εικόνων των βιβλίων και των έξι τάξεων, εξετάζει την 

παρουσίαση των δύο φύλων, τα δικαιώµατά τους, τη κοινωνική τους θέση, τις 

στάσεις τους και την επαγγελµατική τους δραστηριότητα στην οικογένεια, αλλά και 

στην ευρύτερη κοινωνία. Η µελέτη, στοιχειοθετεί, κυρίως µε νοηµατικές αναλύσεις 

ενδεικτικών αποσπασµάτων των κειµένων, «την κυριαρχία των παραδοσιακών 

ρόλων, αξιών και αντιλήψεων ως προς το ανδρικό και το γυναικείο φύλο.»80  

Καταδεικνύεται ότι στα νεότερα αυτά αναγνωστικά έχουν γίνει «προσπάθειες 

απαλλαγής από τα παλαιά στερεότυπα και τους αναχρονισµούς», όπως η διευρυµένη 

συµµετοχή του άνδρα στο σπίτι, ο προβληµατισµός γύρω από τις σπουδές των 

κοριτσιών, η ενασχόληση γυναικών σε επιστηµονικά επαγγέλµατα. Συµπεραίνεται 

όµως ότι οι προσπάθειες αυτές τελικά «…πνίγονται µέσα στην αντιφατικότητα και την 

αποσπασµατικότητα, µε αποτέλεσµα αντί να γονιµοποιούνται θετικά, τελικά να 

ακυρώνονται.»81 Και αυτό γιατί τα κείµενα και οι εικόνες, άµεσα ή έµµεσα 

διαφοροποιούν τους τοµείς δραστηριοποίησης ανδρών και γυναικών και την 

αντίστοιχη κοινωνική τους αξία, προβάλουν τον άνδρα δυναµικό, δηµιουργικό, 

διεκδικητικό στο σπίτι και την κοινωνία, ενώ προβάλουν τη γυναίκα εξιδανικευµένα 

στο ρόλο της «στοργικής, αφοσιωµένης, προστατευτικής και εξαρτηµένης τελικά από 

                                                           
78 Ibid, σ. 57. 
79 Αναγνωστοπούλου, ∆. (1997). «Αναπαραστάσεις του γυναικείου και ανδρικού φύλου στα κείµενα των 
βιβλίων «Η Γλώσσα µου» της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.» Στο ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου Σ. (επιµ.), Φύλο 
και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 
80 Ibid, σ. 328. 
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το οικογενειακό σύνολο» ή σαρκαστικά και ειρωνικά όταν δεν µπορεί να 

αντεπεξέλθει σε µη παραδοσιακούς ρόλους και δραστηριότητες. Τα ίδια αυτά 

συµπεράσµατα παρουσιάζονται και σε µια δεύτερη παρεµφερή εργασία της 

Αναγνωστοπούλου µε θέµα τις κοινωνικές αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα 

ίδια αναγνωστικά.82 

Σε µια δευτερογενή παρουσίαση του περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων της 

Γλώσσας και της Ιστορίας του δηµοτικού σχολείου, οι Λαµπροπούλου και 

Γεωργουλέα κάνουν αναφορά σε ορισµένες από τις παραπάνω έρευνες και 

προσφέρουν και ορισµένες πρωτογενείς αναφορές –κυρίως στα Αναγνωστικά της ∆’ 

δηµοτικού— που επιβεβαιώνουν τα συµπεράσµατα των προηγουµένων ερευνών 

αναφορικά µε την ένφυλη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων ανδρών και 

γυναικών στα διδακτικά βιβλία.83 

Όσον αφορά τα βιβλία του Λυκείου υπάρχει παντελής απουσία –στο µέτρο 

που γνωρίζουµε— ερευνητικών µελετών, µε την εξαίρεση της πρόσφατης 

διδακτορικής διατριβής της Λόππα-Γκουνταρούλη και των σχετικών µε αυτήν 

δηµοσιευµάτων84. Στις εργασίες αυτές η ερευνήτρια εξετάζει τη γυναικεία παρουσία 

στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας µε στόχο την καταγραφή των παραστάσεων 

που προβάλλονται και τη διερεύνηση της σχέσης που οι παραστάσεις αυτές έχουν µε 

τη σηµερινή αντίληψη για τη γυναίκα. Τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας είναι 

ότι η παρουσία της γυναίκας στα υπό εξέταση κείµενα είναι «ισχνή ποσοτικά και 

άχρωµη ποιοτικά».85 Τα στερεότυπα που προβάλλονται είναι τα παραδοσιακά: η 

γυναίκα νοικοκυρά, σύζυγος και µάνα, ανεπάγγελτη και συνήθως κατωτέρου 

κοινωνικο-οικονοµικού επιπέδου, ετεροκαθοριζόµενη και κυριαρχούµενη. Το 

κυριότερο δε είναι ότι τα στερεότυπα αυτά δεν αλλάζουν διαχρονικά, αλλά 

παραµένουν τα ίδια, δηµιουργώντας έτσι ένα χάσµα ανάµεσα «στις βιωµένες πια από 

τους µαθητές κοινωνικές αλλαγές και στην ανελαστικότητα των γυναικείων 

παραστάσεων που προσλαµβάνουν από τα κείµενα.»86   

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι και στην ελληνική βιβλιογραφία έχει 

                                                                                                                                                                          
81 Ibid, σ. 328. 
82 Αναγνωστοπούλου, ∆. (1995), «Κοινωνικές αναπαραστάσεις για την οικογένεια στα βιβλία «Η γλώσσα 
µου». Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης, 34-35, σ. 63-68. 
83 Λαµπροπούλου, Β. & Γεωργουλέα. Μ.(1989). “Οι ρόλοι των φύλων µέσα από την εκπαίδευση.” 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, σ. 58-69. Ibid, σ. 60-64. 
84 Λόππα-Γκουνταρούλη, Ε. (1992). «Η γυναικεία παρουσία στα κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας 
του Λυκείου.» Νέα Παιδεία, 62, σ. 55-73. Λόππα-Γκουνταρούλη, Ε. (1996). «Η γυναικεία παρουσία στα 
κείµενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας του Λυκείου: Συµπεράσµατα και προτάσεις.» Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 88, σ. 51-60. Η διδακτορική διατριβή µε τον ίδιο τίτλο υποστηρίχθηκε στο Παιδαγωγική 
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 
85 Λόππα-Γκουνταρούλη, Ε. (1996), op cit. 

86 Ibid. 
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αναπτυχθεί ένα πλούσιο ερευνητικό έργο µε αντικείµενο το περιεχόµενο των 

αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου. Αυτό εντάσσεται στη παράδοση της 

διερεύνησης των αναγνωστικών που θεωρούνται ως σηµαντικότερα γιατί τα παιδια 

περνάνε περισσότερο χρόνο µε αυτά, παράδοση πλούσια και στο εξωτερικό, αλλά και 

η Νιελσεν δίνει το σκεπτικό γιατί τα βιβλία αυτά είναι σηµαντικότερα από τα άλλα. Το 

πόρισµα έιναι κοινό: τα σεξιστικά στερεότυπα διαπερνούν όλα τα σχετικά κείµενα 

των βιβλίων, παλαιότερων και νεώτερων, µικρότερων και µεγαλύτερων τάξεων.  

∆εν υπάρχουν όµως µε ελάχιστες εξαιρέσεις που αναφέραµε, µελέτες για τα 

βιβλία των άλλων µαθηµάτων, στα οποία έτσι κι αλλιώς εστιάζονται οι µεγάλες 

διαφορές στις επιδόσεις µεταξύ κοριτσιών και αγοριών. 

Όλες οι παραπάνω µελέτες είναι σηµαντικές στο µέτρο που στοιχειοθετούν τις 

διάφορες εκφάνσεις του σεξισµού ή της διαφοροποίησης των δύο φύλων στα 

αναγνωστικά του δηµοτικού σχολείου ή τα βιβλία του λυκείου. Καταγράφουν δηλαδή 

µε ένα συστηµατικό τρόπο την παραδοσιακή ιδεολογία της φυλετικής ανισότητας, 

παρά το ότι αυτή, σε αρκετές πλέον εκφάνσεις της, ανατρέπεται στο κοινωνικό 

πεδίο. Εδώ βέβαια προκύπτει ένα σοβαρό πρόβληµα που έχει να κάνει µε το αν και 

σε ποιο βαθµό µπορεί ή πρέπει κανείς να επέµβει ώστε να αλλάξουν αυτά τα 

ξεπερασµένα και πλέον κοινωνικά απαράδεκτα στερεότυπα. Είναι γνωστό ότι, 

ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες η «σεξιστική» παιδική λογοτεχνία έχει δεχθεί 

πολλαπλές επιθέσεις και πολλές προτάσεις για το πώς θα έπρεπε να ξαναγραφτεί. 

Η συζήτηση της λογοκρισίας στα πλαίσια της σύγχρονης λογοτεχνικής 

ανάλυσης είναι εκτενέστατη και έχει από µόνη της ιδιαίτερη αξία. Όµως εκτιµούµε 

ότι επί του προκειµένου, και ιδιαίτερα επί των σχολικών εγχειριδίων, η συζήτηση 

αυτή είναι άνευ αντικειµένου. Και αυτό γιατί εκτιµάται ότι η σηµασία των κειµένων 

αυτών είναι διττή: (1) πρώτον εκφράζει την επίσηµη ιδεολογία του κράτους, η οποία 

εκτιµάται ότι κακώς είναι οπισθοδροµική. Η επίλυση όµως του θέµατος αυτού 

ανάγεται στη σφαίρα του πολιτικού παιχνιδιού και του συσχετισµού δυνάµεων και 

όχι της λογοτεχνίας ή της παιδαγωγικής. (2) δεύτερον, εκτιµάται ότι ο σεξισµός στα 

σχολικά βιβλία έχει αρνητικές επιπτώσεις στη κοινωνικοποίηση αγοριών και ιδιαίτερα 

κοριτσιών. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι οι επιπτώσεις αυτές εικάζονται, δεν 

στοιχειοθετούνται από έρευνα. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί ιδιαίτερα το περιεχόµενο 

των σχολικών βιβλίων, σε αντίθεση µε αυτό των λοιπών λογοτεχνικών βιβλίων και 

κειµένων, δεν προσλαµβάνεται από τα παιδιά ως έχει, αλλά υπόκειται στη 

συστηµατική επεξεργασία και παρουσίαση από την/τον εκπαιδευτικό.  

Άρα αυτά που προκύπτουν ως σηµαντικά να διερευνηθούν και να αναλυθούν 

είναι: 
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 Πρώτον, εάν η αναστροφή του σεξισµού σε βάρος των αγοριών 

διαφαίνεται στα ελληνικά σχολικά βιβλία. Και η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να γίνει 

µέσα από την επανεξέταση των χαρακτήρων, γιατί διαφαίνεται ότι πολλές φορές, 

στο ζήλο τους να αποδείξουν τον εις βάρος των κοριτσιών σεξισµό, αρκετές 

ερευνήτριες «ωραιοποίησαν» τον ανδρικό ή αγορίστικο ρόλο και υποβάθµισαν τις 

πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που η προβολή τους έχει για τη διαµόρφωση της 

ταυτότητας των αγοριών.  

 Εάν και σε ποιο βαθµό οι εικόνες των δύο φύλων που προβάλλονται 

µέσα από τα σχολικά βιβλία όντως συµβαδίζουν µε τις στάσεις, αντιλήψεις και 

προσδοκίες των µαθητών των δύο φύλων. Πρέπει να διερευνηθεί δηλαδή εάν όντως 

το περιεχόµενο των βιβλίων έχει τις αρνητικές ή ακόµα και «επιζήµιες» επιπτώσεις 

που οι παραπάνω µελέτες εικάζουν ότι έχει στα κορίτσια και τα αγόρια.  

 ∆εύτερο, πρέπει κυρίως να διερευνηθεί ο τρόπος παρουσίασης του 

περιεχοµένου των σχολικών βιβλίων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς µέσα στη 

σχολική τάξη. Είναι προφανές ότι µια/ένας ευαισθητοποιηµένη/ος εκπαιδευτικός 

µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα «σεξιστικά διανθισµένο» κείµενο για να προάγει την 

ισότητα των φύλων στη συνείδηση των παιδιών, ενώ αντίθετα µια/ένας 

εκπαιδευτικός µε παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων µπορεί 

κάλλιστα να περάσει τα δικά του µηνύµατα, ακόµα και µέσα από κείµενα που είναι 

απαλλαγµένα από σεξιστικό λόγο.   
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4. Κοινωνικοποιητικές Επιδράσεις της Εκπαιδευτικής ∆ιαδικασίας 
 

 

Α. Θεωρητικός προβληµατισµός 

 

Το σχολείο αποτελεί το δεύτερο µετά την οικογένεια κοινωνικοποιητικό 

φορέα που καθορίζει τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και τον τρόπο 

ένταξής του µέσα στο κοινωνικό σύνολο.87  

Μια από τις βασικότερες διαστάσεις της κοινωνικοποίησης του παιδιού είναι η 

διαµόρφωση του ρόλου του φύλου. Θεωρία και έρευνα των τελευταίων τεσσάρων 

κυρίως δεκαετιών έχουν καταδείξει ότι η εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της 

επιδρά καθοριστικά στην αναπαραγωγή κοινωνικών και ιδιαίτερα φυλετικών 

ανισοτήτων.88 

Τα φυλετικά στερεότυπα και οι ανισότητες αναπαράγονται µέσα στο σχολείο 

µέσα από µια σειρά από συνθήκες, διαδικασίες και παράγοντες. 89 

 Μια πρώτη επισκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι ορισµένοι από τους 

παράγοντες που έχουν εντοπιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εξεταστεί από 

επιστήµονες και σε σχέση µε την σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, ενώ άλλοι 

παραµένουν αδιερεύνητοι. Στην παρούσα µελέτη θα αναφερθούµε σε ορισµένες από 

τις πλέον συζητηµένες διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήµατος µε στόχο τον 

εντοπισµό των θεµατικών εκείνων που χρίζουν ερευνητικής προσοχής στον ελληνικό 

εκπαιδευτικό χώρο. 

 

 

 

                                                           
87 Παπακωνσταντίνου, Χ. Ι. (1998). Σχολική Πραγµατικότητα και Κοινωνικοποίηση του Μαθητή. Αθήνα: 
Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά. 
88 Carter, D.B. (1987). Current conceptions of sex roles and sex typing: Theory and research. New York: 
Praeger. Deaux, Κ. (Ι985). « Sex and gender.” Annual Review  of Psychology, 36, p. 49-8Ι. Dipietro, J. 
Α. (1981). “Rough and tumble play: a function of gender.” Developmental Psychology, 17, p. 50-58. 
Hutt, C. (Ι978). «Sex-role differentiation in social development.” Ιn Η. McGurk (ed.) lssues in  Childhood 
Social Development. London: Methuen. Holter, Η. (1970). Sex  roles and Social Structure. Oslo: 
Universitet-Forlaget.  
89 Grossman H., & Grossman, S.H. (1994). Gender issues in education. Needham Heights, 
Massachusetts: Allyn and Bacon. Council of Eurορe (1982), «Sex Stereotyping in Schools: a Report of 
the Educational Research Workshop held at Honefoss», 5-8 Μαy 1981, Swets and Zeitlinger, Lisse. 
Wilkingson, L. Marrett, C. (1985). Gender Influences in Classroom Interaction. N.Y. Academic Press. 
Lloyd, B. and Duveen, G. (1992). Gender Identities and Education. Hemel Hempstead: Harvester 
Wheatsheaf. 
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1.1 ∆ιαµόρφωση του χώρου.  

 Η διαµόρφωση του υλικού χώρου µέσα στο οποίο το παιδί ζει και 

αναπτύσσεται θεωρείται καθοριστικός για τη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. 

Βέβαια οι περισσότερες µελέτες θεωρητικές καθώς και ερευνητικές, αναφέρονται 

«στο παιδί» γενικότερα, και σε γενικές παιδαγωγικές αρχές της κοινωνικοποίησής 

του, χωρίς καµία διαφοροποίηση ανάµεσα σε κορίτσια και αγόρια.90 Όµως πολλαπλές 

έρευνες έχουν δείξει ότι ιδιαίτερα ο χώρος του παιδικού σταθµού, του νηπιαγωγείου, 

ακόµα και του σχολείου, είναι έτσι διαµορφωµένος ώστε να διαφοροποιεί τις 

συνθήκες δραστηριοποίησης, συµµετοχής, κοινωνικοποίησης και µάθησης των 

νηπίων και παιδιών, αναπαράγοντας στερεοτυπικές δραστηριότητες ανδρών-

γυναικών.91 Χαρακτηριστική είναι η διαµόρφωση των χώρων των νηπιαγωγείων η 

οποία δηµιουργεί συνθήκες ενασχόλησης των κοριτσιών στο ανάλογα διαµορφωµένο 

κουκλόσπιτο, ενώ τα αγόρια ασχολούνται µε κατασκευές. 

Στη Ελλάδα γενικά δεν υπάρχουν πολλές µελέτες για τη διαµόρφωση του 

χώρου, πόσο µάλλον για τις επιπτώσεις στη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου. Μια 

από τις πρώτες µελέτες είναι αυτή του Μαυρογιώργου92, ενώ αρκετές σχετικές 

µελέτες έχουν εκπονηθεί από το ∆ηµήτρη Γερµανό93. Όλες οι µελέτες αυτές όµως 

εξετάζουν «το παιδί» ως αδιαφοροποίητο ων, µε οµοιογενείς, «άφυλες» ανάγκες και 

λειτουργίες, και σαν αποτέλεσµα δεν κάνουν αναφορές στη διαφοροποίηση των 

αναγκών και δραστηριοτήτων αγοριών και κοριτσιών –ατοµικό και συλλογικό 

παιχνίδι, µαθησιακές διαδικασίες, κ.ά., — ή στις διαφοροποιηµένες επιπτώσεις που ο 

χώρος έχει στην ανάπτυξη των στάσεων και δραστηριοτήτων των δύο φύλων. 

Από την εκπαιδευτική πράξη όµως σαφώς προκύπτει ότι στη διαµόρφωση του 

χώρου νηπιαγωγείων και σχολείων υπάρχουν σαφείς διαφοροποιήσεις, οι οποίες 

όµως µέχρι σήµερα δεν έχουν συστηµατικά καταγραφεί, καθώς δεν έχουν εξεταστεί 

και οι επιπτώσεις που η διαµόρφωση αυτή του υλικού χώρου έχει στη  διαµόρφωση 

του ρόλου του φύλου των νηπίων και παιδιών στα πλαίσια του σχολείου. 

Εν όψει της έλλειψης µελετών της διάστασης αυτής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προτείνεται η διεξαγωγή µιας σειράς σχετικών ερευνών: 

                                                           
90 Για µια επισκόπηση της αγγλόφωνης βιβλιογραφίας βλέπε. Spencer, Ch., Blades, M., Morsley, K. 
(1989) The Child in the Physical Environment. New York: Wiley & Sons. 
91 Levine and Levine, p. 364. 
92 Μαυρογιώργος, Γ. (1986). «Σχολικός χώρος και αυταρχική εκπαίδευση». Στο Γκότοβος, Θ., 
Μαυρογιώργος, Γ., Παπακωνσταντίνου, Π., Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Πράξη. Αθήνα: 
Σύγχρονη Εκπαίδευση. 
93 Γερµανός, ∆. (1981). «Σχολική Αρχιτεκτονική και παιδαγωγικές µέθοδοι». Οικονοµία και Κοινωνία, 16.  
Γερµανός, ∆. (1984). «Το παιδί και ο χώρος του στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο.» Τεχνικά Χρονικά, 4, 1-
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 Αναφορικά µε το ελληνικό σύστηµα προσχολικής εκπαίδευσης 

διαφαίνεται σηµαντική η διερεύνηση και τεκµηρίωση της διαµόρφωσης του χώρου 

των τάξεων και της κατά φύλο διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων που 

εξελίσσονται µέσα στη τάξη σαν αποτέλεσµα της χωροθέτησης αυτής. Βέβαια η 

όποια τέτοια έρευνα πρέπει να στοιχειοθετήσει και µέσω της παρατήρησης και ίσως 

της χρήσης ερωτηµατολογίου, τη χρήση των χώρων αυτών από τη νηπιαγωγό, από 

την οποία τελικά εξαρτάται αν αυτή οδηγεί στη σεξιστική η µη-σεξιστική 

κοινωνικοποίηση.  

 Επίσης πρέπει να µελετηθεί η χρήση του χώρου για τις διάφορες 

δραστηριότητες από τα αγόρια και από τα κορίτσια για να στοιχειοθετηθεί αν και πως 

διαφέρει και πως σχετίζεται µε αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές των νηπίων σε 

σχέση µε τα δύο φύλα – κατά φύλο κατανοµή ρόλων στο σπίτι και τη δουλειά, 

πρότυπα συµπεριφοράς, εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες κ.ά. 

 Όσον αφορά το ελληνικό δηµοτικό σχολείο, τείνουµε να θεωρούµε ότι η 

διαµόρφωση του υλικού χώρου µάλλον δηµιουργεί λιγότερες διακρίσεις και προκαλεί 

λιγότερες διαφοροποιήσεις στην ανάληψη δραστηριοτήτων από ότι ο χώρος της 

προσχολικής αγωγής, και αυτό όµως παραµένει να στοιχειοθετηθεί µε εµπειρική 

έρευνα. Μια σχετική έρευνα θα µπορούσε να έχει ως αντικείµενο την περιγραφή της 

διαµόρφωσης, διακόσµησης και χρήσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 

δηµοτικού σχολείου –αιθουσών, κοινόχρηστων χώρων, προαυλίου, κ.ά. — και τη 

διερεύνηση του αν και σε ποιο βαθµό η διαµόρφωση και χρήση του χώρου 

προβάλλει φυλετικά πρότυπα, ενισχύει στερεότυπα, καθορίζει συµπεριφορές 

αγοριών-κοριτσιών κ.τ.λ.  

                                                                                                                                                                          
2. Γερµανός, ∆. (1993). Χώρος και ∆ιαδικασίες Αγωγής – Η Παιδαγωγική Ποιότητα του Χώρου.Αθήνα: 
Gutenberg, Παιδαγωγική Σειρά. 
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1.2. ∆οµή και οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει εκτενώς αναλυθεί η «ένφυλη» οργάνωση 

του σχολείου, και του εκπαιδευτικού συστήµατος γενικότερα, το οποίο, όπως κάθε 

άλλος κοινωνικός θεσµός, εκφράζει στη δοµή και λειτουργία του την κυρίαρχη 

ιδεολογία, αυτή των «λευκών, αστών ανδρών.»94 Στις περισσότερες, δυτικές 

τουλάχιστον, χώρες έχει στοιχειοθετηθεί ότι υπάρχει άνιση κατανοµή των θέσεων 

κύρους και εξουσίας και µέσα στο σχολείο, όπως και στην ευρύτερη κοινωνία. Η 

συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών, που έχουν το χαµηλότερο κοινωνικο-

οικονοµικό κύρος από όλους τους εκπαιδευτικούς, είναι γυναίκες, ενώ στο δηµοτικό 

σχολείο οι γυναίκες συνωστίζονται στις µικρότερες τάξεις. Η τάση αυτή εκλαµβάνεται 

στη σχετική επιστηµονική βιβλιογραφία ως έκφραση της επέκτασης του µητρικού 

ρόλου στη νηπιαγωγό και δασκάλα των µικρών τάξεων. Σε αντίθεση, οι άνδρες 

διδάσκουν συστηµατικά τις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού και, ιδιαίτερα στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, διδάσκουν τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών, του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού, της φυσικής αγωγής. Κατέχουν δε τη 

συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντικών θέσεων σε όλες τις βαθµίδες της 

εκπαίδευσης.95 

Η ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων και η αντίστοιχη προβολή σεξιστικών 

προτύπων στους νεαρούς µαθητές επιβεβαιώνεται περίτρανα στην άνιση κατανοµή 

θέσεων εξουσίας στο χώρο του σχολείου. Όσον αφορά το νηπιαγωγείο, η 

Φρειδερίκου (1995) παραθέτει στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. του 1984 που τεκµηριώνουν ότι 

«…στο προσωπικό των ελληνικών νηπιαγωγείων υπερτερούν συντριπτικά οι 

γυναίκες…» και συγκεκριµένα 89 άνδρες προς 7.864 γυναίκες. 96 Αντίστοιχες, αν και 

µειωµένες τάσεις επικρατούν και στη πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

όπου, ενώ οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, ελάχιστο είναι 

το ποσοστό αυτών που κατέχουν διευθυντικές θέσεις. Για παράδειγµα, βάσει 

στοιχείων της Ο.Λ.Μ.Ε. για το 1986, µόλις 2-5% των διευθυντικών θέσεων σε 

γυµνάσια και λύκεια κατέχονται από γυναίκες εκπαιδευτικούς97 και η συνθήκη αυτή 

φαίνεται να παραµένει η ίδια έως και σήµερα –κάτι το οποίο όµως πρέπει να 

διερευνηθεί. 

                                                           
94 Askew, S., Ross, C. (1992). Τα αγόρια δεν Κλαίνε. (Πρόλογος Ν. Πολεµικός, µετάφραση Μ. Τερζίδου.) 
Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
95 Levine and Levine, op cit. 
96 Φρειδερίκου, Α. (1995). «Η Τζένη πίσω από το τζάµι». Αναπαραστάσεις των Φύλων στα Εγχειρίδια 
Γλωσσικής ∆ιδασκαλίας του ∆ηµοτικού Σχολείου. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
97 Ο.Λ.Μ.Ε. (1986). Κύριο άρθρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ελτίο της Ο.Λ.Μ.Ε., Τ. 586. 
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Η ίδια όµως έντονη ανισότητα παρουσιάζεται και στη συµµετοχή των ανδρών 

και γυναικών εκπαιδευτικών στα συνδικαλιστικά τους όργανα. Σε ένα σύντοµο 

άρθρο της η Ελένη Λαπαθιώτη98, χρησιµοποιεί ορισµένα στοιχεία της Ο.Λ.Μ.Ε. και 

της Ε.Σ.Υ.Ε. σε µια περιορισµένη δευτερογενή ανάλυση, η οποία στοιχειοθετεί ότι 

από την αρχή του αιώνα οι γυναίκες είχαν ελάχιστη έως µηδαµινή συµµετοχή στα 

διοικητικά συµβούλια του συνδικαλιστικού οργάνου των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, παρά το ότι σταδιακά ήρθαν να αποτελέσουν την 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του κλάδου. Κατά τη Λαπαθιώτη, η άνιση αυτή 

συµµετοχή των γυναικών εκλαµβάνεται ως αποτέλεσµα της δοµής και λειτουργίας 

του συνδικαλιστικού κινήµατος που είναι ασύµβατη µε τις αντιλήψεις, τα 

ενδιαφέρονται και τον τρόπο λειτουργίας των γυναικών. 

Η κατανοµή αυτή εργασίας και εξουσίας έχει, αφ’ ενός µεν, επιπτώσεις στη 

λειτουργία των ίδιων των γυναικών εκπαιδευτικών, αλλά έχει επίσης σηµαντικές 

επιπτώσεις στη κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς τα πρότυπα που οι 

εκπαιδευτικοί προβάλλουν στους νεαρούς µαθητές εκλαµβάνονται ως ιδιαίτερα 

σηµαντικά στη διαµόρφωση και αναπαραγωγή φυλετικών στερεοτύπων. Για 

παράδειγµα, η Φρειδερίκου επιχειρηµατολογεί ότι η  ανάθεση διδασκαλίας των 

µικρών τάξεων σε γυναίκες ενισχύει  στη συνείδηση των µικρών παιδιών «το 

στερεότυπο της µητέρας και δεν κατοχυρώνει… την εικόνα της επαγγελµατικά 

εργαζόµενης γυναίκας.»99 

Και στην Ελλάδα η διαφοροποίηση αυτή των προτύπων που οι εκπαιδευτικοί 

προβάλουν έχει διερευνηθεί σε βάθος από τη µελέτη των Φρειδερίκου και 

Φολερού100 (1991). Συµπεραίνεται ότι η άνιση κατανοµή εργασίας και εξουσίας στο 

χώρο του σχολείου πηγάζει και αναπαράγεται, µεταξύ άλλων, σαν αποτέλεσµα των 

στάσεων και αντιλήψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών. Επικρατεί, βάσει των 

δεδοµένων της έρευνας αυτής, µια «…κοινόχρηστη αντίληψη που αποδίδει µητρικά 

στοιχεία στο ρόλο της δασκάλας και, αφετέρου, στις ίδιες τις δασκάλες που θεωρούν 

ότι είναι καταλληλότερες από τους άντρες συναδέλφους τους για τις τάξεις µε τα 

µικρότερα παιδιά.»101 

Τα πορίσµατα αυτά αναπαράγονται και στη µελέτη της Σαββίδου (1996) Σε 

ποσοτική έρευνα που διεξήχθη σε εκπαιδευτικούς του νοµού ∆ωδεκανήσου, µε 

επίδοση  δεδοµένου ερωτηµατολογίου, στοιχειοθετήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί, και 

                                                           
98 Λαπαθιώτη, Ε. (1991). Συνδικαλιστικές πρακτικές και γυναίκα εκπαιδευτικός. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 
14: 20-22. 
99 Φρειδερίκου, ibid, σ. 20. 
100 Φρειδερίκου, Α., Φολερού, Φ. (1991). Οι ∆άσκαλοι του ∆ηµοτικού Σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον. 
101 Ibid, σ. 115. 
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ιδιαίτερα οι άντρες πιστεύουν ότι αυτοί είναι ικανότεροι να διδάξουν τις µεγαλύτερες 

τάξεις, ενώ οι δασκάλες είναι πιο ευαίσθητες και µπορούν να «νταντεύουν» 

καλύτερα τα µικρότερα παιδιά. Καθίσταται εµφανές ότι εφόσον οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τέτοιες σεξιστικές αντιλήψεις, τις αντιλήψεις αυτές θα τις 

περνούν, άµεσα ή έµµεσα και στους µικρούς µαθητές.102 

Τέλος σε έρευνά που διεξήγαγε η Βαρνάβα-Σκούρα (1997) σε εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι όσον 

αφορά τη διδασκαλία σε µικρές ή µεγάλες τάξεις, η πλειοψηφία των ανδρών 

εκπαιδευτικών θεωρεί ότι είναι προσωπική τους επιλογή, ενώ η πλειοψηφία των 

γυναικών θεωρεί ότι η διδασκαλία σε συγκεκριµένη τάξη, κυρίως µικρή, δεν 

αποτελεί προσωπική της επιλογή.103 Ακόµα όσον αφορά τους λόγους για τους 

οποίους επιλέγουν µικρές τάξεις οι γυναίκες ανέφεραν έναν παράγοντα που δεν 

ανέφεραν οι άνδρες, που είναι ότι «δε χρειάζεται πολλή προετοιµασία στο σπίτι», 

ενώ η αποφυγή διδασκαλίας σε µικρές τάξεις αποδόθηκε από αρκετούς άνδρες στο 

γεγονός ότι «δε γνωρίζουν την ψυχολογία αυτής της ηλικίας (παρά το γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των συµµετεχόντων έχει παιδιά).»104 

Οι απόψεις και στάσεις αυτές έχουν εξηγηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία από 

µια σειρά από παράγοντες, είτε υποκειµενικούς, που έχουν να κάνουν µε τις 

αντιλήψεις και στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και την ασυµβατότητα ανάµεσα 

στο στερεότυπο του γυναικείου ρόλου και τον ηγετικό ρόλο του διευθυντή,105 είτε 

αντικειµενικούς όπως τα κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

και της οικογενειακής τους προέλευσης.  

Όπως προκύπτει από τις περισσότερες µελέτες στη διεθνή, αλλά και την 

ελληνική βιβλιογραφία, οι δάσκαλοι προέρχονται κυρίως από τα χαµηλότερα 

κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα και από οικογένειες χαµηλού µορφωτικού 

επιπέδου106, παράγοντες που σχετίζονται µε παραδοσιακές, συντηρητικές αντιλήψεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που αφορούν τους ρόλους των δύο φύλων. 

Ακόµα, οι συνθήκες διαβίωσης και οι οικογενειακές υποχρεώσεις που έχει η 

                                                           
102 Σαββίδου, Τ. (1996). Οι Αντιλήψεις των Εκπαιδευτικών Αναφορικά µε τη ∆ιαφοροποίηση των ∆ύο 
Φύλων. Ρόδος. 
103 Βαρνάβα-Σκούρα, Ε. (1997). «Θέµατα φύλου και αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών για τη δουλειά 
τους.» Στο ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου Σ. (επιµ.), Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας.σ. 
91. 
104 Ibid, σ. 92. 
105 Barrett, D. L., Bieger, G. R. (1987). Sex Role, Self-Esteem, and Leadership Characteristics of Male 
and Female Teachers and Administrators. Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association. Washington, DC, April 20-24, 1987.  
106 Πυργιωτάκης, Ι. (1992). Έλληνες ∆άσκαλοι. Εµπειρική Προσέγγιση των Συνθηκών Εργασίας. Αθήνα: 
Εκδόσεις Γρηγόρη.  
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συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών εκπαιδευτικών που είναι έγγαµες µε παιδιά107, 

στον τριπλό ρόλο της εργαζόµενης-συζύγου-µητέρας, την επιφορτίζει «...µε ενδο-

οικογενειακές λειτουργίες και υποχρεώσεις, που όχι µόνο της απορροφούν δυνάµεις 

και της εξασθενούν τα κίνητρα, αλλά συχνά την κρατούν δέσµια, χωρίς δυνατότητα 

αποµάκρυνσης από την οικογενειακή εστία.»108 Οι υποχρεώσεις αυτές περιορίζουν 

τις αντικειµενικές αλλά και τις υποκειµενικές δυνατότητες των γυναικών 

εκπαιδευτικών να επεκτείνουν τη µόρφωσή τους ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους 

στη µετεκπαίδευση ή το πανεπιστήµιο.109  

Με τη σειρά τους, οι κεκτηµένες αντιλήψεις και τα βιώµατα, σε συνδυασµό µε 

την έλλειψη περαιτέρω µόρφωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις φυλετικές 

ανισότητες, διαιωνίζουν τόσο τη χαµηλή θέση των γυναικών εκπαιδευτικών, όσο και 

την αδυναµία τους να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα για τους νεαρούς µαθητές 

και να τους µεταλαµπαδεύσουν µηνύµατα ισότιµης παρουσίας και εξέλιξης των δύο 

φύλων. Όπως για παράδειγµα προκύπτει από τη µελέτη της Χιονίδου110 οι 

εκπαιδευτικοί, λόγω των στάσεων και αντιλήψεών τους, έχουν διαφορετικές 

προσδοκίες για τα χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις µαθητών και µαθητριών, τις 

οποίες και περνούν στην εκπαιδευτική πράξη, «προκαταλαµβάνοντας» τις συγκριτικά 

καλύτερες µαθηµατικές επιδόσεις των αγοριών. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των φυλετικών διακρίσεων στη δοµή και 

οργάνωση του σχολείου, έρευνες σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι η λειτουργία της 

διευθυντικής θέσης διαφοροποιείται συστηµατικά κατά φύλο και µε τη σειρά της 

σχετίζεται µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας των 

εκπαιδευτικών του σχολείου, των αντιλήψεων και συµπεριφορών τους, της 

ικανοποίησής µε το χώρο δουλειάς, κ.τ.λ.111 Για παράδειγµα η έρευνα των Hutton 

and Gougeon κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί, άσχετα από φύλο, αντιλαµβάνονταν 

τις γυναίκες διευθύντριες ως πιο ευθείς, ότι έδιναν µεγαλύτερη προσοχή στη δουλειά 

των δασκάλων και ήταν πιο υποστηρικτικές στο έργο τους.112  

                                                           
107 Ibid, σ. 56-7. 
108 Ibid, σ. 55. 
109 Ibid, σ. 55. 
110 Χιονίδου-Μοσκοφόγλου, Μ. (1996). «Συναισθήµατα, στάσεις και προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τα 
αγόρια και τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών.» Στο Παρασκευόπουλος, Ι. et al. ∆ιαφυλικές 
Σχέσεις, τόµ. Β. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 
111 Chen, M., Addi, A. (1992).  Principals' Gender and Work Orientations of Male and Female Teachers. 
Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. San Francisco, 
CA, April 20-24, 1992. 
112 Hutton, Susan I.; Gougeon, Thomas D. (1993). Gender Differences in Leadership Communications. 
Paper presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration. Houston, 
TX, October 29-31, 1993. 
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Στην Ελλάδα η µελέτη των κατά φύλο ανισοτήτων στη διεύθυνση των 

σχολείων είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Σε µια θεωρητική διατύπωση του 

προβλήµατος, η Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου113 επισηµαίνει τη διεθνή τάση για 

συστηµατική υποαντιπροσώπευση των γυναικών στη διεύθυνση σχολικών µονάδων 

και παρουσιάζει συνοπτικά τα κύρια αίτια της επαγγελµατικής περιθωριοποίησης των 

γυναικών εκπαιδευτικών που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία.   

Σχετικά µε το ίδιο αντικείµενο η Ελένη Μαραγκουδάκη114 παρουσίασε σε ένα 

άρθρο της ορισµένα εµπειρικά δεδοµένα. Κατ’ αρχήν, παρουσιάζοντας στοιχεία του 

ΥΠΕΠΘ για το έτος 1994-5, τεκµηρίωσε ότι ανά την επικράτεια δεν υπάρχει καµία 

γυναίκα προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης Α/βάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στη Β/βάθµια 

υπηρετούν µόλις 2 γυναίκες στην αντίστοιχη θέση. Το γεγονός αυτό την οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι «...δεν πρόκειται απλώς για υποαντιπροσώπευση των γυναικών στις 

θέσεις αυτές. Ουσιαστικά πρόκειται για αποκλεισµό.»115  Στοιχειοθετεί επίσης µε 

αντίστοιχα δεδοµένα ότι το αυτό φαινόµενο του αποκλεισµού ισχύει και για τους 

σχολικούς συµβούλους, µε εξαίρεση του συµβούλους Προσχολικής Αγωγής. Τέλος 

µε στοιχεία από την περιοχή της Ηπείρου τεκµηριώνει ότι και σε επίπεδο σχολικών 

µονάδων, «..οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την αποκλεισµένη µειοψηφία από 

τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήµατος.»116  Στο υπόλοιπο της 

εργασίας της η Μαραγκουδάκη κάνει µια εκτενή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που 

αφορά στη διεθνή θεωρία και έρευνα αναφορικά µε τον αποκλεισµό των γυναικών 

από τη διοικητική ιεραρχία του εκπαιδευτικού συστήµατος, και που µάλλον είναι η 

πλέον ολοκληρωµένη παρουσίαση του θέµατος στην ελληνική βιβλιογραφία. 

Από τις προαναφερθείσες τάσεις και προβληµατισµούς που καταγράφονται 

στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε το ρόλο των δύο φύλων στη δοµή και οργάνωση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος και από την επισκόπηση των σχετικών µε το θέµα 

µελετών που έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα, προκύπτουν οι ακόλουθες προτάσεις για 

περαιτέρω διερεύνηση της διάστασης αυτής της ανισότητας στην εκπαίδευση. 

 Εν όψει του θεωρητικού προβληµατισµού, των διεθνών δεδοµένων και 

των περιορισµένων δεδοµένων που αφορούν συγκεκριµένα τον ελληνικό χώρο, 

προκύπτει ως ενδιαφέρουσα και µάλλον αναγκαία η συστηµατική –και όχι 

περιστασιακή-- εµπειρική διερεύνηση και τεκµηρίωση της κατά φύλο σύνθεσης του 

                                                           
113 Χατζηπαναγιώτου, Π. (1997). «Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε θέµατα διοίκησης και διαχείρησης 
της σχολικής µονάδας. Η επίδραση του παράγοντα φύλου.» Στο ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου Σ. (επιµ.), Φύλο 
και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 
114 Μαραγκουδάκη, Ε. (1997). «Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν.» Στο ∆εληγιάννη, Β, 
Ζιώγου Σ. (επιµ.), Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας 
115 Ibid, σ. 262. 
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εργατικού δυναµικού της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα.  

 Ειδικότερα, µέσω δευτερογενούς ανάλυσης των δεδοµένων 

πρόσφατων επετηρίδων, πρέπει να στοιχειοθετηθεί η συµµετοχή ανδρών και 

γυναικών: (ι) στο σώµα των «µαχόµενων» εκπαιδευτικών κατά τάξη και γνωστικό 

αντικείµενο, (ιι) στις διευθυντικές θέσεις σχολείων, γυµνασίων και λυκείων, (ιιι) στις 

θέσεις προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων και (iv) στις θέσεις σχολικών 

συµβούλων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου έως σήµερα δεν 

υπάρχει καµία σχετική µελέτη, (v) και στα όργανα –πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, 

τριτοβάθµια-- του συνδικαλιστικού κινήµατος των εκπαιδευτικών. 

 Χρειάζεται επίσης να διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα –ποσοτική και 

ποιοτική—για να διερευνηθούν συστηµατικότερα τα αίτια καθώς και οι επιπτώσεις 

της άνισης συµµετοχής των γυναικών εκπαιδευτικών σε διευθυντικά, συνδικαλιστικά 

και άλλα όργανα και θέσεις εξουσίας στις αντιλήψεις, στάσεις και συµπεριφορές τους 

αναφορικά µε τα δύο φύλα, ιδιαίτερα όπως αυτές προβάλλονται µέσα στη σχολική 

τάξη ως πρότυπα για τους µικρούς µαθητές.  

 Σχετιζόµενη µε το παραπάνω, προκύπτει ως αναγκαία και η 

διερεύνηση του αν και σε ποιο βαθµό η ύπαρξη ανδρικού ή γυναικείου προτύπου στη 

σχολική τάξη συσχετίζεται µε διαφοροποιήσεις στην αυτοαντίληψη του φύλου των 

µαθητών, τις στάσεις, τις συµπεριφορές και τις επιδόσεις τους. 

 

1.3.  Η εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στη σχολική τάξη – ∆ιδακτική 

µεθοδολογία και εκπαιδευτικός.  

 ∆εδοµένου ότι το σηµαντικότερο σκέλος του εκπαιδευτικού συστήµατος 

είναι η διδακτική πράξη µέσα στη σχολική τάξη, οι ερευνητές, της αγγλόφωνης 

τουλάχιστον βιβλιογραφίας, έχουν δώσει µεγάλη σηµασία στο ρόλο του δασκάλου 

µέσα στη τάξη, από την προσχολική ηλικία µέχρι και την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα στερεότυπα των δύο 

φύλων, καθώς και η συµπεριφορά τους καθαυτή έχουν αναφερθεί ως ιδιαίτερα 

σηµαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη των κατά φύλο διαφορών κατά τη διάρκεια 

της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας.  

Κατά ορισµένες µελέτες, το φύλο του εκπαιδευτικού λειτουργεί 

διαφοροποιητικά στις σχολικές επιδόσεις και την εκπαιδευτική εξέλιξη αγοριών και 

                                                                                                                                                                          
116 Ibid, σ. 267. 
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κοριτσιών. 117 Σε άλλες µελέτες έχει τεκµηριωθεί ότι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά µε πραγµατικές ή εικαζόµενες διαφορές µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών έχουν επίπτωση στη διαµόρφωση του συναισθήµατος αυτοεκτίµησης 

και αυτοπεποίθησης που οι µαθητές των δύο φύλων αναπτύσσουν σε σχέση µε 

διάφορα γνωστικά αντικείµενα. 118  

Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι τα σεξιστικά στερεότυπα των εκπαιδευτικών 

καθορίζουν τη προσοχή που δίνουν σε αγόρια και κορίτσια και ποιων τις απόψεις 

ακούν και επιβραβεύουν119. Οι περισσότεροι µάλιστα εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

συνείδηση ότι έχουν σεξιστική συµπεριφορά. 120 Για παράδειγµα, σε µια µελέτη 

τεκµηριώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί εκτιµούσαν ότι αφιέρωναν τη προσοχή τους στα 

κορίτσια τον περισσότερο χρόνο, όταν στη πραγµατικότητα αφιέρωναν µόλις ένα 

τρίτο του χρόνου.121. Σε άλλη µελέτη αναφορικά µε τη χρήση της πληροφορικής, 

παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επαινούσαν περισσότερο τα αγόρια για την 

επιτυχία τους, ενώ αντιµετώπιζαν πιο υποτιµητικά την αποτυχία των κοριτσιών, 

τονίζοντας έτσι την αντίληψη ότι αυτά δεν «αναµένεται» να τα πάνε καλά.122 Ακόµα 

πρόσφατες µελέτες επαναλαµβάνουν παλαιότερα συµπεράσµατα ότι οι δάσκαλοι 

µαλώνουν τα αγόρια περισσότερο από ότι τα κορίτσια123, ότι χρησιµοποιούν 

διαφορετικές λέξεις και επίθετα όταν αναφέρονται σε αγόρια και κορίτσια124, και ότι 

τείνουν να ρωτούν τα αγόρια ανοικτές και προκλητικές ερωτήσεις, και τα κορίτσια 

ρητορικές ή άπλές ναι/όχι ερωτήσεις125. 

Η διαφορετική αυτή συµπεριφορά προς αγόρια και κορίτσια προβάλλει 

φυλετικά στερεότυπα στους µαθητές/τριες, διαµορφώνοντας έµµεσα και τις δικές 

                                                           
117 Ehrenberg, R G. et al. (1995). “Do Teachers' Race, Gender, and Ethnicity Matter? Evidence from the 
National Educational Longitudinal Study of 1988.” RAND Reprints.  
118 Parker-Price, S., Claxton, A. F. (1996). “Teachers' Perceptions of Gender Differences in Students.” 
Paper presented at the Annual Convention of the National Association of School Psychologists. Atlanta, 
GA, March 12-16, 1996. 
119 Evans, K. (1996). “Creating spaces for equity? The role of positioning in peer led literature 
discussions.” Language Arts, 73, 3, pp. 194-202.  Grossman H., & Grossman, S.H. (1994). Gender 
issues in education. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon. 
120 Clarke, V.A. 1990, “Sex differences in computing participation: Concerns, extent, reasons and 
strategy.” Australian Journal of Education,  34, 10, pp. 52-66. 
121 Greaves, M.C. 1988, “Girls into computing won't go.” Computer Education, June, pp. 4-7. 
122 Swadener, M. and Jarrett, K. 1986, 'Gender differences in middle grade students' actual and 
preferred computer use', Educational Technology, September, pp. 42-47 
123 Stake, J. E.; Katz, J. F. (1982). Teacher-Pupil Relationships in the Elementary School Classroom: 
Teacher-Gender and Pupil-Gender Differences. American Educational Research Journal, 19, 3: 465-71. 
124 Davies, B. 1988, 'Classroom interaction.' In Gender Equity and Early Childhood. Curriculum 
Development Centre, Canberra 
125 Holden, C. 1993 'Giving Girls a Chance: patterns of talk in co-operative group work', Gender and 
Education , vol. 5(2), pp. 179-189. 
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τους απόψεις και αντιλήψεις αναφορικά µε τις ικανότητες των δύο φύλων.126 

Μάλιστα άλλη µελέτη έχει δείξει ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διδασκαλίας 

της γλώσσας όπου δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, αναπαράγονται 

συστηµατικά τα στερεότυπα του φύλου στους µαθητές/τριες µέσα από την 

αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών στο σχολείο127.  

Σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των δύο φύλων φαίνεται να παίζει και η 

συγκεκριµένη διδακτική µέθοδος που οι εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν. Έρευνες στην 

εκπαιδευτική και εξελικτική ψυχολογία προβάλουν στοιχεία ότι αγόρια και κορίτσια 

έχουν διαφορετικούς τρόπους επεξεργασίας, πρόσκτησης και εµπέδωσης της 

διδακτέας ύλης,128 καθώς και διαφορετικό τρόπο και συχνότητα συµµετοχής στην 

τάξη.129 Ιδιαίτερα όσον αφορά τις διαφορετικές επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών στις 

θετικές επιστήµες, ερευνητές κατέγραψαν διαφορετικούς τρόπους σκέψης. Στα 

αγόρια αρέσει να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν τις διαφορές, ενώ τα κορίτσια 

προτιµούν να εστιάζουν στα κοινά σηµεία, να διαµορφώνουν γενικεύσεις και να 

εξερευνούν τις σχέσεις ανάµεσα σε διάφορα τµήµατα των προβληµάτων.130 Όλες 

αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις είναι αποδεκτές και αποτελεσµατικές, αλλά 

εξαρτάται από την/τον εκπαιδευτικό εάν µπορεί να κατανοήσει το διαφορετικό τρόπο 

λειτουργίας των δύο φύλων και να διαφοροποιήσει τη διδακτική µεθοδολογία του 

ανάλογα έτσι ώστε να µην προκύπτει ανισότητα στην κατανόηση, µάθηση και 

επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών.  

Αρκετές δε µελέτες δείχνουν ότι, ακόµα και από το επίπεδο του 

νηπιαγωγείου, το φύλο του εκπαιδευτικού είναι σηµαντικότατο για την ταύτιση και 

τη διαµόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Τα δεδοµένα ορισµένων ερευνών 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η παρουσία άνδρα νηπιαγωγού επιδρά θετικά σε µια 

µεγάλη σειρά από στάσεις και συµπεριφορές, όπως η αυτοαντίληψη, η αντιµετώπιση 

του σχολείου, των συµµαθητών και του νηπιαγωγού, η αντίληψη του χώρου, η 

ανάπτυξη προ-µαθηµατικών και προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων και πολλά άλλα. Σε 

                                                           
126 Alvermann, D., Commeyras, M., Young, J., Hinson, D., & Randall, S. (1996a). The gendered language 
of texts and classrooms: Teachers and students exploring multiple perspectives and interpretations. 
(Instructional Resource No. 23). College Park, MD; Athens, Georgia: National Reading Research Center. 
127 Purcell-Gates, V. (1993). Focus on research: Complexity and gender. Language Arts, 70(2), 124-127. 
128 Burrage, H. 1991, 'Gender, Curriculum and Assessment Issues to 16+', Gender and Education, vol. 
3(1) pp. 31-43. 
129 Holden, C. 1993 'Giving Girls a Chance: patterns of talk in co-operative group work', Gender and 
Education , vol. 5(2), pp. 179-189. 
130 Tolmie, A. and Howe, C. 1993, 'Gender and Dialogue in Secondary School Physics', Gender and 
Education, vol. 5(2), pp. 191-209. 
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µεγαλύτερες τάξεις η παρουσία άνδρα εκπαιδευτικού έχει θεωρηθεί ως θετική 

επίδραση στη διαµόρφωση του ανδρικού ρόλου του φύλου.131 

Στην ελληνική πραγµατικότητα η σχολική τάξη έχει παραδοσιακά εκληφθεί ως 

«άβατο», και ιδιαίτερα µετά τη δεκαετία του 1980. Η θεµιτή, --ιδιαίτερα για τη 

δεδοµένα της εποχής της µεταπολίτευσης— ελευθερία του εκπαιδευτικού µέσα στη 

τάξη, δηµιούργησε µια αδυναµία πρόσβασης και έρευνας στο πεδίο. Σαν 

αποτέλεσµα, οι ελάχιστες µελέτες που έχουµε για να εξετάσουµε αν και σε ποιο 

βαθµό τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε τη διδακτική πράξη 

ισχύουν και στην Ελλάδα, αρκούνται είτε σε προσωπικές µαρτυρίες, είτε σε µελέτες 

εκπαιδευτικών ή µελλοντικών εκπαιδευτικών εκτός της σχολικής τάξης. Οι 

σηµαντικότερες από αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Σε επίπεδο προσχολικής αγωγής, όπου τα πράγµατα είναι πιο χαλαρά, η 

∆εληγιάννη διεξήγαγε µελέτη παρατήρησης µε θέµα την κοινωνική συµµετοχή των 

νηπίων στο παιχνίδι και κατέληξε ότι τα αγόρια είχαν πιο τυπική-στερεότυπη ως προς 

το φύλο τους συµπεριφορά από ότι τα κορίτσια, µάλλον ως αποτέλεσµα των πιέσεων 

–και από τη νηπιαγωγό—να φέρονται κατά τα αποδεκτά για τα αγόρια πρότυπα.132 

Μια άλλη εργασία στην οποία αναφέρεται η διαφοροποίηση της συµπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών προς τα παιδιά ανάλογα µε το φύλο τους είναι αυτή του 

Κακαβούλη. Σε µια βιβλιογραφική ανασκόπηση στο πρώτο µέρος της εργασίας του 

αναφέρει τις διαφοροποιήσεις στις στάσεις και συµπεριφορές γονέων και 

εκπαιδευτικών που έχουν καταγραφεί σε ξένες έρευνες. Όµως παρά το ότι η 

εµπειρική έρευνα που ο ίδιος διεξήγαγε στόχευσε στη καταγραφή αντιλήψεων των 

µαθητών και µαθητριών «που µπορούν να αποδοθούν σε στερεοτυπικές επιδράσεις 

του περιβάλλοντος»133, δεν µπόρεσε να καταγράψει κάποιες συγκεκριµένες 

επιδράσεις του σχολικού περιβάλλοντος ή των εκπαιδευτικών και της πράξης τους. 

Αυτό οφείλεται εν µέρει στο ότι τα σχετικά στοιχεία συλλέχθηκαν µόνο µε τη µέθοδο 

της υποβολής ερωτηµατολογίων στους µαθητές και όχι µέσα από παρατήρηση ή 

άλλη µορφή καταγραφής των στάσεων και συµπεριφορών των εκπαιδευτικών.  

Μια εργασία των Λαµπροπούλου και Γεωργουλέα134 εµπεριέχει µεταξύ άλλων 

και µια ενότητα για «τη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών», η οποία όµως είναι 

                                                           
131 Gold, Dolores; Reis, M. (1978). Do Male Teachers in the Early School Years Make a Difference? A 
Review of the Literature. ED171387. 
132 ∆εληγιάννη-Κοϋιµτζή, Β. (1986). «Η κοινωνική συµµετοχή και οι διαφορέςς των δύο φύλων στο 
παιχνίδι σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.» Στο Ηλιού, Μ. (επιµ.) Προσχολική ‘Αγωγή και Κατάρτιση 
Νηπιαγωγών. Πρακτικά Παιδαγωγικού Συµποσίου, Βόλος, 23-24 Σεπτεµβρίου 1985, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Αθήνα. 
133 Κακαβούλης, Α. (1997). «Στερεότυπα των φύλων και σχολική αγωγή.» Στο ∆εληγιάννη, Β, Ζιώγου Σ. 
(επιµ.), Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας. 
134 Λαµπροπούλου, Β. και Γεωργουλέα, Μ. (1989). «Οι ρόλου των φύλων µέσα από την εκπαίδευση.» 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, σ. 58-69. 
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καθαρά θεωρητική αναφορά –σχεδόν αποκλειστικά στο βιβλίο της Τζιανίνι-

Μπελότι135-- και αναφέρει πέντε διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί ενισχύουν την διαφορετική συµπεριφορά των δύο φύλων: (1) τις 

διαφορετικές τιµωρίες που επιβάλλουν, (2) το διαχωρισµό των παιδιών σε 

ανταγωνιστικές οµάδες κατά φύλο, (3) το διαχωρισµό των παιδιών κατά φύλο στη 

γραµµή, (4) το διαχωρισµό των παιδιών κατά φύλο στη γυµναστική και τον 

αθλητισµό και (5) την επιβολή της ειδικής σχολικής στολής. ∆εν υπάρχει όµως 

εµπειρική ή άλλη στοιχειοθέτηση, και ακόµα σηµαντικότερο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

διερεύνηση της ελληνικής πραγµατικότητας σε σχέση µε τις πρακτικές αυτές –οι 

περισσότερες εκ των οποίων δεν ισχύουν πλέον στη χώρα µας. 

Τέλος, οι Νασιοπούλου και Γιαννούλα136, αναπαράγοντας δύο 

ερωτηµατολόγια ξένων ερευνητών εξέτασαν τις εµπειρίες, προσδοκίες και τάσεις 

µελλοντικών εκπαιδευτικών --φοιτητών και φοιτητριών του Α.Π.Θ. – αναφορικά µε 

το φύλο. Το συµπέρασµα των ερευνητριών ήταν ότι  οι φοιτητές-µέλλοντες 

εκπαιδευτικοί φέρουν στερεότυπα σχετικά µε τα δύο φύλα και επισηµαίνουν ότι είναι 

ορατός ο κίνδυνος να µεταφέρουν αυτά µέσα από τη πρακτική τους στην επόµενη 

γενιά.  Θεµιτό βέβαια θα ήταν αντίστοιχες έρευνες να διεξαχθούν και σε φοιτητές 

άλλων πανεπιστηµιακών τµηµάτων για να εξακριβωθεί ότι η ίδια τους η 

πανεπιστηµιακή εκπαίδευση δεν αναπαράγει στερεότυπες απόψεις αναφορικά µε τα 

δύο φύλα.  

 Αλλά πάνω απ’ όλα παραµένει αναγκαία η συστηµατική διερεύνηση 

των στάσεων και της συµπεριφοράς των ελλήνων δασκάλων σε σχέση µε το φύλο 

στα πλαίσια της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω της παρατήρησης για να 

στοιχειοθετηθεί αφ’ ενός µεν αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών 

εκπαιδευτικών, και αφ’ ετέρου αν οι όποιες στερεοτυπικές στάσεις και συµπεριφορές 

τους έχουν διαφοροποιητικές επιπτώσεις σε µαθητές και µαθήτριες. 

 Η έρευνα αυτού του τύπου είναι αναγκαία όχι µόνο για πρακτικούς 

λόγους που αφορούν στην εξάλειψη του σεξισµού στη σχολική πράξη, αλλά και για 

λόγους συγκριτικής ανάλυσης µε τις εµπειρίες των πλέον αναπτυγµένων χωρών. Για 

να στοιχειοθετηθεί, µε άλλα λόγια, αν και στην Ελλάδα έχει περιοριστεί ο σεξισµός, ή 

αν ακόµα, οι «εικασίες» για σεξιστική εκπαιδευτική πράξη δεν ισχύουν, όπως πολλοί 

                                                           
135 Τζιανίνι-Μπελότι, Ε. (1977) Από την πλευρά των κοριτσιών. Η επίδραση των κοινωνικών εξαρτήσεων 
στη διαµόρφωση του γυναικείου ρόλου κατά την παιδική ηλικία. Αθήνα: Εκδόσεις Βέργος. 
136 Νατσιοπούλου, Τ., Γιαννούλα, Σ. (1996). «∆ιερεύνηση στερεοτύπων σχετικά µε το φύλο.» Σύγχρονη 
Εκπαίδευση, 89, σ. 67-72. 
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σήµερα διατείνονται ότι δεν ισχύει και σε χώρες όπως οι Η.Π.Α.137 Τέτοια 

στοιχειοθέτηση βέβαια απαιτεί τη χρήση τόσο ποσοτικών, όσο και ποιοτικών 

µεθόδων. 

 Τέλος, όπως προκύπτει, η διερεύνηση του αν, σε ποιο βαθµό και µε 

ποια µορφή εκφράζεται έµπρακτα ο διαχωρισµός των φύλων στην εκπαιδευτική 

πράξη, είναι περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη έρευνα αναγκαία. Και αυτό γιατί, 

άσχετα από το σεξιστικό ή µη περιεχόµενο του διδακτικού υλικού, η/ο εκπαιδευτικός 

είναι το δίαυλος, είναι το φίλτρο, µέσα από το οποίο περνούν όλα τα µηνύµατα, 

σεξιστικά και µη, των κειµένων, των εικόνων, κ.τ.λ. 

 

                                                           
137 Βλέπε την προαναφερθείσα µελέτη της Kleinfeld, Judy (1998). The Myth that Schools Shortchange 
Girls: Social Science in the Service of Deception. Prepared for The Women’s Freedom Network, 
Washington, D.C. 
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Β. Ανισότητες στις εκπαιδευτικές επιδόσεις 

 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

επεξηγηµατικοί µιας σειράς διαφορών που παρατηρούνται µεταξύ των δύο φύλων. Η 

ανισότητα στις εκπαιδευτικές επιδόσεις έχει θεωρητικά και εµπειρικά τεκµηριωθεί, και 

αφορά κυρίως στις διαφοροποιηµένες επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών είναι διεθνώς 

εκτενέστατη, και ένα µόλις ενδεικτικό µέρος αυτής παρατίθεται στο τέλος της 

παρούσας ενότητας. 

Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι οι πιο πρόσφατες αναλύσεις του φαινοµένου 

αυτού στις προηγµένες βιοµηχανικές χώρες, όπως οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η 

Μεγάλη Βρετανία τεκµηριώνουν µια αναστροφή της ανισότητας σε βάρος των 

αγοριών, τα οποία, κατά ορισµένες µελέτες, παρουσιάζουν µια ολίσθηση, σε σχέση 

µε τα κορίτσια, στις επιδόσεις, στην ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας και 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις µεταπτυχιακές σπουδές, κ.τ.λ. To γεγονός αυτό έχει 

προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, καθώς από ορισµένους εκτιµάται ότι οι διάφορες 

στρατηγικές για την επίτευξη της ισότητας στο χώρο της εκπαίδευσης και της 

εργασίας έχουν τελικά θέσει σε µειονεκτική θέση τα αγόρια, ενώ από άλλους/ες η 

επιχειρηµατολογία αυτή εκλαµβάνεται ως προσπάθεια αναστολής της διεκδίκησης και 

κατάκτησης ίσων ευκαιριών από τα κορίτσια, µέσα σε ένα σύστηµα που εξακολουθεί 

να είναι σεξιστικό. 

Παρά τις νέες αυτές τάσεις δεν παύουν να παρατηρούνται σηµαντικές, αν και 

µειούµενες, διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στη συµµετοχή και τις επιδόσεις σε 

ορισµένα γνωστικά αντικείµενα. Στις αγγλοσαξωνικές χώρες, όπου υπάρχει επιλογή 

γνωστικών αντικειµένων και στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 

όπου χρησιµοποιούνται ευρέως τυποποιηµένες µετρήσεις γνώσεων και επιδόσεων, οι 

έρευνες στοιχειοθετούσαν επί δεκαετίες υψηλότερη συµµετοχή, ενδιαφέρον και 

επίδοση των κοριτσιών στα γλωσσικά µαθήµατα και των αγοριών στις θετικές 

επιστήµες.138  

Η ανάλυση στατιστικών µεγεθών κατά φύλο αναφορικά µε τη σχολική 

εγκατάλειψη, τις σχολικές επιδόσεις, την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, κ.ά. 

των δυτικών κοινωνιών δείχνουν ότι, κατά τη τελευταία δεκαετία, τα αγόρια 

αρχίζουν να υστερούν σε σχέση µε τα κορίτσια. Το γεγονός αυτό έχει αλλάξει το 

περιεχόµενο αλλά και την επιχειρηµατολογία του πολιτικού και ακαδηµαϊκού 

διαλόγου γύρω από τις ανισότητες των δύο φύλων.  

                                                           
138 Μόνον ενδεικτικά βλέπε τις µελέτες που έχουν συγκεντρωθεί στα: How Schools Schortchange Girls 
(1992) και Gender Gaps. 
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Οι εξηγήσεις που δίνονται για τις διαφοροποιηµένες επιδόσεις αγοριών και 

κοριτσιών στα επί µέρους γνωστικά αντικείµενα είναι πολλές και γνωστές. Ιδιαίτερα 

όµως όσον αφορά την επίδραση του αναλυτικού προγράµµατος στη διαφοροποίηση 

των φύλων υπάρχουν πολλές µελέτες που τεκµηριώνουν ότι πολλά από τα γνωστικά 

αντικείµενα είναι «από τη φύση τους» ή λόγω του τρόπου µε τον οποίο διδάσκονται 

πηγή σεξισµού στο σχολείο. Για παράδειγµα, µαθήµατα όπως η ιστορία ή οι 

κοινωνικές επιστήµες διδάσκονται «ωσάν οι γυναίκες να µην υπήρχαν».139 Σε πολλές 

άλλες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι λανθάνουσες αντιλήψεις αναφορικά µε τις 

διαφοροποιηµένες επιλογές µαθηµάτων από αγόρια και κορίτσια έχει οδηγήσει στη 

διαµόρφωση ωρολόγιων προγραµµάτων που αποκλείουν τα κορίτσια από την 

επιλογή ορισµένων µαθηµάτων.140 

Στην Ελλάδα,  κανένα άλλο θέµα δεν έχει τοσο µελετηθεί τα τελευταία 

χρόνια όσο η σχολική επίδοση, η σχολική αποτυχία και οι κοινωνικοεκπαιδευτικές 

ανισότητες. Πλήθος ερευνών141 κατέδειξαν ότι η σχολική επίδοση, άµεσα 

συνδεδεµένη µε την σχολική αποτυχία και διαρροή, δεν είναι ανεξάρτητη από το 

κοινωνικοοικονοµικό αλλά και µορφωτικό επίπεδο των γονέων. Σε λίγες όµως 

περιπτώσεις συµπεριλαµβάνεται και ο παράγοντας “φύλο” σε αυτούς που καθορίζουν 

τη διαφορετική επίδοση. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τη Μελέτη Προσδιορισµού Περιοχών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας142 (Τεπέρογλου, Μαράτου, Τσίγκανου 2000) όπου έχουµε δεδοµένα 

για την ανά φύλο επίδοση στο σύνολο της χώρας και ανά νοµό, όχι όµως ανά 

γνωστικό αντικείµενο, γεγονός που δεν οδηγεί σε συµπεράσµατα που συσχετίζουν 

τη διαφορετική επίδοση µε το φύλο, υπογραµµίζουν όµως τη διαφοροποίηση. 

 

Επίσης, στην έρευνα του Σ. Παλαιοκρασά (1997) για τη µαθητική διαρροή 

στο Γυµνάσιο έχουµε δεδοµένα για την ανά φύλο µαθητική διαρροή στο σύνολο της 

χώρας143. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα και σε όλες 

τις εξεταζόµενες φουρνιές µαθητών το ποσοστό διαρροής των αγοριών είναι 

µεγαλύτερο από το αντίστοιχο των κοριτσιών. Στη βάση της παραδοχής ότι στην 

πρόωρη διακοπή της φοίτησης οδηγήθηκαν λόγω χαµηλής επίδοσης, σε συνδυασµό 

                                                           
139 Davies, B. 1988, 'Classroom interaction.' In Gender Equity and Early Childhood. Curriculum 
Development Centre, Canberra. 
140 Greaves, 1988 
141 Βλ. Ενδεικτικά: Τοµπαίδης 1976, Παπακωνσταντίνου 1981, Κασσωτάκης 1981, Μυλωνάς 1982, Τζάνη 
1983, Ηλιού 1984, Κοντογιαννοπούλου –Πολυδωρίδη 1985, Φραγκουδάκη 1987, Παλαιοκρασάς 1996, 
Τεπέρογλου-Αλιπράντη-Τσίγκανου 2000. 
142 Τεπέρογλου Α., Μαράτου-Αλιπράντη Λ., Τσίγκανου Ι., (2000-1) Μελέτη προσδιορισµού περιοχών 
εκπαιδευτικής προτεραιότητας της χώρας και ανάδειξη των ειδικότερων εκπαιδευτικών αναγκών κατά 
ΠΕΠ, Αθήνα, ΕΚΚΕ. 
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µε το µη ευνοϊκό οικογενειακό εκπαιδευτικό υπόστρωµα (αδιαφορία γονέων, άγνοια 

της ελληνικής γλώσσας, προβλήµατα διαβίωσης) και το χαµηλό οικονοµικό επίπεδο 

(Παλαιοκρασάς 1997), έχουµε και εδώ δεδοµένα που φανερώνουν εν µέρει 

διαφορετική επίδοση αλλά δεν επιβεβαιώνουν την αµφίδροµη σχέση της µε το φύλο. 

Στη Ελλάδα, η συµµετοχή όλων των µαθητών σε όλα τα µαθήµατα του 

αναλυτικού προγράµµατος είναι υποχρεωτική οπότε δεν υπάρχουν έρευνες που να 

στοιχειοθετούν διαφοροποίηση στις επιλογές µαθηµάτων των δύο φύλων. Επίσης 

δεν υπάρχουν τυποποιηµένες εξετάσεις κατά γνωστικό αντικείµενο στα διάφορα 

επίπεδα της εκπαίδευσης, εκτός από τις εισαγωγικές εξετάσεις, για να εντοπιστούν 

στο γενικότερο πληθυσµό οι κατά φύλο διαφορές στις επιδόσεις. 

Οι περισσότερες µελέτες που έχουν συγγραφεί στον ελληνικό χώρο σχετικά 

µε το αντικείµενο αυτό αποτελούν ανασκόπηση της ξένης βιβλιογραφίας και 

παράθεση του προβλήµατος.  

Οι µελέτες που αναφέρονται σε συγκεκριµένα ερευνητικά δεδοµένα που 

αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα εστιάζονται στην κλασσική 

προβληµατική των διαφοροποιηµένων κατά φύλο επιδόσεων στα µαθήµατα της 

Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Στις µελέτες αυτές επιβεβαιώνονται τα ευρύµατα 

ξένων σχετικών µελετών, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτεται και ο ξεχωριστός 

χαρακτήρας τόσο της ελληνικής εκπαίδευσης αλλά και της ελληνικής κοινωνίας ως 

προς τα στερεότυπα των φύλων και τη διαδικασία υιοθέτησης αυτών από τα παιδιά 

µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ειδικότερα για τη διαφοροποιηµένη επίδοση στα µαθηµατικά, όπως σηµειώνει 

η Ε. Τρέσσου-Μυλωνά, οι µύθοι γύρω από την ίδια την επιστηµονική περιοχή, το 

περιεχόµενο, ο χαρακτήρας και οτρόπος µε τον οποίο διδάσκεται το µάθηµα, οι 

αντιλήψεις και οι στάσεις του εκπαιδευτικού και τα σχολικά εγχειρίδια είναι 

παράγοντες που συντελούν στη διαµόρφωση της εικόνας που έχουν τα κορίτσια για 

τα Μαθηµατικά αλλά και για τις ικανότητες και τις δυνατότητες τους. 

Είναι γεγονός ότι το θέµα φύλο και µαθηµατικά ή γενικότερα φύλο και 

διαφοροποιηµένη επίδοση, δεν αφορά µόνο τα κορίτσια, αλλά κορίτσια και αγόρια 

που αποτελούν µία εκπαιδευτική µειονότητα (Τρέσσου-Μυλωνά 1994) επειδή για 

κάποιους λόγους και µε κάποιους τρόπους αποκλείονται  από ειδικές γνώσεις αλλά 

και επαγγελµατικές ευκαιρίες που εξασφαλίζουν αυτές οι ειδικές γνώσεις. 

 

                                                                                                                                                                          
143 Σ. Παλιοκρασάς (1997), Μαθητική ∆ιαρροή στο Γυµνάσιο, Παρατηρητήριο Μετάβασης στην Εκπαίδευση 
και την Αγορά Εργασίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα. 
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Συµπέρασµα 

 

Στη βάση της πραγµατοποιηθείσας βιβλιογραφικής επισκόπησης διαπιστώθηκε ότι:  

 

• Υπάρχει έλλειψη µελετών γύρω από την αποτελεσµατικότητα του σχολείου όπου 

ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, να εξετάζεται σε ποιο βαθµό οι σκοποί και οι 

στόχοι της εκπαίδευσης εναρµονίζονται µε τα µέσα επίτευξής τους. Κεντρικό 

ρόλο στα µέσα επίτευξης των σκοπών της εκπαίδευσης διαδραµατίζουν τα 

αναλυτικά προγράµµατα, ο εκπαιδευτικός και τα σχολικά εγχειρίδια. 

• Υπάρχει δηλαδή έλλειψη µελετών για τη διαφοροποιηµένη επίδοση ανά φύλο η 

οποία πρέπει να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διερεύνησης του ζητήµατος 

των αντιλήψεων και στερεοτυπων που προβάλλονται στο σχολείο διαµέσου τόσο 

των σχολικών εγχειριδίων αλλά και των στάσεων των εκπαιδευτικών (έλλειψη 

που διαπιστώνεται κυρίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση). 

• ∆εν υπάρχουν µελέτες για τη σύνδεση της διαφοροποιηµένης κατά φύλο 

επίδοσης και της επίσης διαφοροποιηµένης συµµετοχής σε γνωστικούς και 

επαγγελµατικούς τοµείς. 

• Παρατηρείται έλλειψη µελετών, σε σύγκριση µε τη διεθνή βιβλιογραφία, για την 

επίδραση του ρόλου του εκπαιδευτικού σητ διαµόρφωση της ταυτότητας του 

φύλου. 
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Γ. Ανισότητες στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές φιλοδοξίες 

 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η επισκόπηση των θεωρητικών 

κατευθύνσεων και της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά µε τις εκπαιδευτικές επιλογές 

και τις επαγγελµατικές αποφάσεις των µαθητών. Το θέµα αυτό έχει διερευνηθεί σε 

σχέση µε την επίδραση του φύλου στις συµπεριφορές και αποφάσεις των µαθητών, 

των εφήβων και των νέων. Μετά από µια σύντοµη αναφορά στα διεθνή δεδοµένα, 

επιχειρείται η παρουσίαση των δεδοµένων για την Ελλάδα και επισηµαίνονται τα 

κενά στη µελέτη σχετικά µε το θέµα αυτό. 

 

Θεωρητική εισαγωγή 

 

Η σηµασία των εκπαιδευτικών επιλογών και επαγγελµατικών αποφάσεων για 

τους σηµερινούς µαθητές είναι καθοριστικές τόσο για τον ίδιο όσο και για το άµεσο ή 

έµµεσο περιβάλλον του. Το θέµα αυτό έχει ευρύτατα διερευνηθεί διεθνώς σε 

διάφορα επιστηµολογικά πλαίσια: στο πλαίσιο της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, 

της οικονοµικής, του προσανατολισµού, της κοινωνιολογίας, ενώ δίδεται  έµφαση 

στους παράγοντες που σχετίζονται µε τις επιλογές των µαθητών, αγοριών και 

κοριτσιών. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα θεωρείται ότι ανέκαθεν ενθάρρυνε τα στερεότυπα 

που σχετίζονται µε τους ρόλους των δυο φύλων. Πρόσφατες έρευνες υπογραµµίζουν 

µάλιστα ότι το σχολείο συµβάλει στην αναπαραγωγή της διαφοροποίησης των 

φύλων.144  

Από τις διάφορες µελέτες διαπιστώθηκε ότι η οικογένεια και το σχολείο 

διαδραµατίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές  

επιλογές των νέων. Ακόµη, το φύλο του παιδιού αποτελεί σηµαντική διάσταση όσον 

αφορά την συµπεριφορά των µαθητών ως προς αυτά τα ζητήµατα και αποτελεί µια 

πραγµατικότητα που δεν αµφισβητείται όσο και αν σήµερα η τάση εξίσωσης των 

προοπτικών και για τα δυο φύλα είναι έντονη. 145   

Το σύστηµα αξιών στο πλαίσιο της οικογένειας αναπτύσσει στο παιδί από την 

µικρή του ηλικία κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία σχετίζονται συνήθως µε το φύλο 

του. Η διαδικασία κοινωνικοποίησης των παιδιών επιβάλει περιορισµούς από την 

                                                           
144 Βλ. Byrne, E. (1978), Women and Education . London: Tavistock Publications. Delamont, S. (1980). 
Sex Roles and the School. London: Methuen. Arnot, M. (1986) «State Education Policy and Girls 
Educational Experiences» in  Beechey, V. and Whitelegg E. (eds) Women in Britain Today. Milton 
Keynes, OV Press. 
145 Βλ. ∆ηµητρόπουλος Ευστρ. κ.ά. (2000). Οι προτιµήσεις των νέων για σπουδές και επάγγελµα, Αθήνα: 
Γρηγόρης. Romm, Τ. (1980-81). Interaction of Vocational and Family Factors in the Career ΡΙanniηg of 
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παιδική ηλικία που περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή. Συγκεκριµένα τα κορίτσια 

διαπαιδαγωγούνται έτσι ώστε να δίνουν προτεραιότητα στο ρόλο τους ως 

«νοικοκυράς και τροφού» και να θεωρούν τον ρόλο ως εργαζόµενης δευτερεύοντα ή 

να τον αγνοούν τελείως. Έτσι, το άτοµο µεγαλώνοντας και φτάνοντας στην περίοδο 

που πρέπει να πάρει αποφάσεις για τις σπουδές και το επάγγελµα που θα 

ακολουθήσει, αναζητά το κατάλληλο εκπαιδευτικό και επαγγελµατικό περιβάλλον, το 

οποίο πιστεύει ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες που έχει 

ενστερνιστεί από το κοινωνικό περιβάλλον. Σαν συνέπεια αυτού, έχουµε τη διάκριση 

των επαγγελµάτων στην αγορά εργασίας µε βάση το φύλο  και τον διαχωρισµό των 

επαγγελµάτων σε «ανδρικά» και «γυναικεία»146. 

Εξάλλου, όπως έχει υποστηριχτεί, οι στερεότυπες αντιλήψεις για τα 

«κατάλληλα», ανάλογα  µε το φύλο, επαγγέλµατα αρχίζουν να υφίστανται από την 

παιδική ηλικία, και για πολλά άτοµα, παραµένουν και επηρεάζουν την καριέρα τους 

για όλη τους τη ζωή. Σχετικές έρευνες σε παιδιά ηλικίας 3-6 χρόνων έδειξαν ότι τα 

αγόρια έχουν πιο ισχυρά στερεότυπα από τα κορίτσια αλλά τα κορίτσια 

συµβιβάζονται ευκολότερα στον στερεότυπο τρόπο σκέψης, ιδιαίτερα όταν 

επηρεάζονται από σχετικές ιστορίες .147   

Ακόµη, ο Teglasi παρατήρησε ότι οι επιλογές παιχνιδιών και επαγγελµάτων 

χαρακτηρίζονται πιο έντονα από στερεότυπα ρόλων στα αγόρια του ∆ηµοτικού 

σχολείου απ’ότι στα κορίτσια.148 Η άποψη αυτή επισηµαίνεται και στις µελέτες των  

Treiman & Ross ενισχύοντας έτσι την άποψη ότι η εξάλειψη των στερεότυπων από 

την νεαρή ηλικία είναι εξίσου απαραίτητη τόσο για τα αγόρια όσο και για τα 

κορίτσια149.   

Οι Bailey & Stadt ωστόσο καταλήγουν σε αντικρουόµενα συµπεράσµατα όσον 

αφορά τον ρόλο του φύλου και υποστηρίζουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής 

διαφοροποίηση, όπως κατά το παρελθόν, αποδίδοντας τις αλλαγές στις  

διαφοροποιηµένες επιδράσεις της κοινωνικοποίησης κατά τη σύγχρονο περίοδο.150 

Σηµαντικός είναι και ο ρόλος των στάσεων των ίδιων των µαθητών και της 

επίδοσής τους για τον εντοπισµό των διαφοροποιήσεων στις επιλογές τους. Σε 

                                                                                                                                                                          
Teenage Girls - Α New Developmental Approach. Interchange, Vol. 1,  Νο. 1. Russel, S. (1979). Learning 
sex roles in the high school. Ιnterchange, Vol. 10, Νο. 2. 
146 Βλ. Garland H. and Smith G.B. (1981). «Occupational Achievement Motivation as a Function of 
Biological Sex, Sex-linked Personality and Occupational Stereotypes». Psychology of Women Quarterly, 
5(4), p. 568-585. 
147  Βλ. Knell , S. and Winner G.A. (1979). «Effects of reading content on occupational sex stereotypes». 
Journal of Vocational Behavior, 14, p. 78-87. Treiman, J.D. and Ross A.P. (1979) Journal of Vocational 
Behavior 14, p. 54-67. 
148 Βλ. Teglasi,  H. (1981). «Children’s choices and value Judjements about Sex-Typed Toys and 
Occupations». Journal of Vocational Behavior, 14, p. 184-195. 
149 Treiman, J.D. and Ross A.P. (1979) Journal of Vocational Behavior 14, p. 54-67. 
150 Βλ. Bailey L. & R. Stadt  (1973). Career education: New approaches to human development. Ilinois: 
Mc Kinght.. 
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µελέτες σχετικά µε την «κλίση» στα Μαθηµατικά υπογραµµίστηκε ότι ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ή µη βιολογικών, ψυχολογικών ή άλλων διαφορών µεταξύ των δυο 

φύλων, ακόµη και µεταξύ µαθητών µε υψηλή επίδοση, πολύ λιγότερα κορίτσια 

επιλέγουν σπουδές που έχουν άµεση σχέση µε τα Μαθηµατικά. Ακόµη, διαπιστώθηκε 

ότι αν και η βαθµολογία των αγοριών και των κοριτσιών στα Μαθηµατικά είναι 

παρεµφερής µε αυτή των αγοριών, ήδη από την ηλικία των 11 χρόνων αυτοί 

δείχνουν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση  στα µαθηµατικά.151 

Πάντως, o Piaget σε σχετική µελέτη του, υποστηρίζει ότι οι διαφοροποιήσεις 

που παρατηρούνται δεν έχουν σχέση µε τη νοηµοσύνη των κοριτσιών αλλά µε τον 

τρόπο που γίνεται η διδασκαλία στο σχολείο.152 

Αν και τα αποτελέσµατα ερευνών σε εφήβους δείχνουν ότι τα κορίτσια είναι πιο 

ανοιχτά, συµφωνούν λιγότερο στα παραδοσιακά στερεότυπα και γενικά είναι πιο 

έτοιµα να αποδεχτούν τα σύγχρονα δεδοµένα για την ισότητα των δυο φύλων, 

εντούτοις συµβιβάζονται πιο εύκολα στις κοινωνικές απαιτήσεις και έχουν 

χαµηλότερες επαγγελµατικές προσδοκίες απ’ότι τα αγόρια.  

Με βάση τη προσέγγιση των Hackett & Betz και την θεωρία της «αυτοεπάρκειας» 

που ανέπτυξαν,  υποστηρίζεται  ότι οι κοπέλες έχουν πολύ χαµηλές προσδοκίες για 

την προσωπική τους επάρκεια εξαιτίας της διαφορετικής διαπαιδαγώγησης  και δεν 

µπορούν να εκµεταλλευθούν σωστά τις δυνατότητές τους στο χώρο της δουλειάς,153 

Φαίνεται ότι η διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών αναπτύσσει σ’αυτά ορισµένα 

χαρακτηριστικά που στο σύνολό τους αποτελούν το «γυναικείο πρότυπο». Έτσι οι 

κοπέλες µαθαίνουν να είναι ευαίσθητες, χαριτωµένες, κοµψές, όχι επιθετικές, όχι 

διεκδικητικές, χωρίς ανταγωνιστική διάθεση. Επίσης τα κορίτσια σκέπτονται λιγότερο 

ωφελιµιστικά και η απόκτηση χρηµάτων τις συγκινεί λιγότερο ενώ τα πνευµατικά 

κίνητρα παίζουν σηµαντικότερο ρόλο στην επιλογή επαγγέλµατος. 

 Ακόµη, στην εφηβεία τα κορίτσια αναζητούν σπουδές και επαγγέλµατα ως µέσο 

επιβίωσης του ρόλου τους. Με δεδοµένες λοιπόν τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις, 

είναι φυσικό να υπάρχουν και διαφορές στις επαγγελµατικές επιλογές ανάµεσα στα 

δυο φύλα. 

Η Μarini υποστηρίζει ότι τα κορίτσια συνήθως περιορίζονται σ’ένα µικρό 

αριθµό χαρακτηριστικά γυναικείων επαγγελµάτων, ενώ τα αγόρια προσβλέπουν σε 

µία µεγαλύτερη ποικιλία. Αυτό που η έρευνα της τονίζει είναι ότι οι επαγγελµατικές 

                                                           
151 Βλ. Walden , R. Walkerdine, V. (1985), «Girls and Mathematics: from primary to secondary 
schooling», 1985. London, Bedford Way Papers. Brush L. (1980). Encouraging girls in Mathematics: The 
problem and the solution. USA, Abt. Associates. 
152 Piaget, J. (1969) Science of Education and Psychology of the child. USA Grossman 
153 Βλ. Hackett , G & Betz, N. E. (1981). «A Self-Efficacy Approach to the Creer Development of 
Women». Journal of Vocational Behavior, 1 σελ. 326-339.   
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τους προσδοκίες  συνδέονται άµεσα µε τα σχέδια τους για οικογένεια/νοικοκυριό και 

ότι το φύλο δρα  περιοριστικά σε σχέση µε τις επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες.154   

Η επισκόπηση στον ευρωπαϊκό χώρο δείχνει γενικά ότι τα Τεχνολογικά 

µαθήµατα, τα Μαθηµατικά, η Φυσική και η Χηµεία αποτελούν «ανδρικό χώρο», ενώ 

τα κορίτσια προτιµούν τις Ξένες Γλώσσες, τις Κοινωνικές Επιστήµες, τη Βιολογία και 

την Ανθρωπολογία. Παρά το γεγονός ότι στην δεκαετία του 80’ σηµειώθηκε µείωση 

στις εκπαιδευτικές ανισότητες και επιλογές- η επιλογή µαθηµάτων εξακολουθεί να 

προσδιορίζεται έντονα σε σχέση µε το φύλο: τα τεχνικά µαθήµατα, η Μηχανική και 

οι Φυσικές Επιστήµες κυριαρχούνται από τα αγόρια, ενώ τα µαθήµατα 

ανθρωπιστικών επιστηµών από τα κορίτσια. 155 

 

 

Ελληνικές µελέτες 

 

Όπως ήδη αναφέραµε, η συµπεριφορά κάθε ατόµου διαφοροποιείται νωρίς 

στην παιδική ηλικία ανάλογα µε το φύλο, κι αυτό είναι αποτέλεσµα περισσότερο 

κοινωνικοπολιτικών παρά βιολογικών παραγόντων. 

Η ιδεολογία που αφορά τους ρόλους των δυο φύλων περνά µέσα από την 

εκπαίδευση από τρεις κυρίως διαύλους: α) µέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, β) µε τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό (είτε σαν µάθηµα είτε έµµεσα) και γ) µε τη 

συµπεριφορά των εκπαιδευτικών, που πολύ συχνά, είναι διαφορετική σε κάθε 

φύλο156.  

Ακόµη, σηµαντική επίδραση στις επαγγελµατικές επιλογές διαδραµατίζει η 

οικογένεια. ΄Οπως φάνηκε από την επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας τις 

τελευταίες δεκαετίες, έχει πραγµατοποιηθεί περιορισµένος αριθµός αλλά και µικρής 

εµβέλειας  µελέτες σχετικά µε το ζήτηµα των φιλοδοξιών των εφήβων και των 

επαγγελµατικών τους   επιλογών  

Η επίδραση του ρόλου του φύλου στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών και 

επαγγελµατικών φιλοδοξιών περιλαµβάνεται στο αφιέρωµα του περιοδικού 

«Σύγχρονη Εκπαίδευση» µε θέµα Ισότητα των φύλων και Εκπαίδευση (Νο 46 1989). 

Στην έρευνα που πραγµατοποίησε η Χρ. Βιτσιλάκη (1997) σε δείγµα µαθητών 

του ∆ηµοτικού, του Γυµνασίου και του Λυκείου του νοµού ∆ωδεκανήσου διερευνά 

                                                           
154 Marini, M.M. (1980). « Sex differences in the determination of adolescent aspirations: a review of 
research». Sex Roles, Vol. 4, No 5. 
155 Βλ. σχετικά µε τις χώρες της Ευρώπης: Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1994), «∆ιαφορές στις 
επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων.» Τα Εκπαιδευτικά, σελ. 106-115. 
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αν και σε ποιό βαθµό η διαδικασία κοινωνικοποίησης στα πλαίσια του σχολείου και 

της οικογένειας είναι τέτοια σήµερα που διαµορφώνει τις επιλογές και τις αντιλήψεις  

των εφήβων σε σχέση µε το φύλο τους. Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν 

υπογραµµίζουν ότι τα κορίτσια αν και έχουν σαν βασικό προσανατολισµό τους τις 

σπουδές, ο  προσανατολισµός αυτός είναι αρκετά ασαφής και τα νεαρά κορίτσια δεν 

έχουν διαµορφώσει επαγγελµατισµό. ΄Οπως επισηµαίνει, ο ρόλος των εκπαιδευτικών  

είναι πολύ βασικός, ενώ µε έναν πιο συστηµατικό επαγγελµατικό προσανατολισµό θα 

βοηθηθούν στην κατανόηση των διασυνδέσεων µεταξύ της εκπαίδευσης, της 

εργασίας και της οικογένειας.157 

Όπως ήδη επισηµάνθηκε, σηµαντική επίδραση στις επαγγελµατικές επιλογές 

διαδραµατίζει η οικογένεια. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών µελετών  η 

οικογένεια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κατά την ιεράρχηση των παραγόντων που 

πληροφορούν και κατευθύνουν τις επιλογές των νέων για πανεπιστηµιακή 

εκπαίδευση και για συγκεκριµένα επαγγέλµατα. (∆ηµητρόπουλος κ.ά., 1985, 

Γεώργας και Μπεζεβέγκης 1991, Κασσωτάκης 1992). 

Όσον αφορά το φύλο, και άλλες  έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει µεγάλη 

διαφορά όσον αφορά τις σχολές και τα επαγγέλµατα που επιλέγουν τα αγόρια και τα 

κορίτσια. Είναι φανερή η τάση των κοριτσιών να επιλέγουν παραδοσιακά γυναικεία 

επαγγέλµατα. Επιπλέον, όπως επισηµαίνεται, οι δυνατότητες των αγοριών για 

εκπαιδευτική και κοινωνική ανέλιξη είναι περισσότερες (∆εληγιάννη, 1991, 

∆ηµητρόπουλος 1985).  

΄Οπως αναφέρει και η ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου (1997) σ’όλες τις χώρες 

της ΕΕ οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που επιλέγουν οι γυναίκες είναι πιο 

περιορισµένες σε απαιτήσεις και καταλήγουν συνήθως σε απολυτήρια χαµηλής 

εξειδίκευσης µε λιγότερες πιθανότητες επαγγελµατικής ανόδου.158  

Νεώτερη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 328 µαθητές της βορειο-δυτικής 

Θεσσαλονίκης κατέληξε σε παρόµοια αποτελέσµατα. Όλοι οι νέοι θεωρούν τη 

µόρφωση ως το εισιτήριο τους στην αγορά εργασίας και επενδύουν σε αυτή. Ο 

προσανατολισµός προς τις σπουδές παρατηρείται πιο έντονος στα κορίτσια. Όσον 

αφορά τις πηγές πληροφόρησης τόνισαν τον ρόλο της οικογένειας αλλά και τον ρόλο 

του επαγγελµατικού προσανατολισµού. Ένα σηµείο στο οποίο διαφοροποιούνται τα 

                                                                                                                                                                          
156  Βλ. Λαµπροπούλου Β. και Γεωργουλέα Μ. (1989). «Οι ρόλοι των φύλων µέσα από την εκπαίδευση» 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, 46, σ. 58-69.  
157  Βλ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, Χρ. (1997). «Ο ρόλος του φύλου στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών και 
επαγγελµατικών φιλοδοξιών». Στο Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας σελ.586-620. 

158 Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1997). «Εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των φύλων: ο 
ρόλος του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού» Στο Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Βάνιας σελ. 648-662. 
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δυο φύλα είναι ότι τα µεν κορίτσια θέλουν ένα επάγγελµα που να τους «γεµίζει» και 

να τους «ενδιαφέρει»159, ενώ τα αγόρια δίνουν έµφαση στις οικονοµικές απολαβές 

και την ασφάλεια που προσφέρει µια δουλειά.  

Το θέµα των διαφορών των επαγγελµατικών επιλογών των νέων διερεύνησαν 

οι Κρίβας και Χάντζιου (1989). Η εµπειρική διερεύνηση που πραγµατοποίησαν σε 

δείγµα 690 εργαζόµενων του Νοµού Αχαΐας έδειξε ότι άνδρες και γυναίκες έχουν 

πολύ λίγες διαφορές ως προς τους επαγγελµατικούς στόχους που θέτουν και ως 

προς τα επαγγελµατικά κίνητρα. Εκεί που διαφέρουν είναι ότι οι γυναίκες µπορούν 

σε µικρότερη κλίµακα από τους άνδρες να φθάσουν τους στόχους αυτούς και 

δεύτερον µειώνονται τα κίνητρά τους από διάφορους λόγους. Όπως φαίνεται, τα 

στερεότυπα των φύλων –επιζήµια για τη γυναίκα- που µεταφέρονται από την 

οικογένεια και το σχολείο, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα των στάσεων των 

γυναικών που έχει σαν αποτέλεσµα  από τη µια µεριά τον περιορισµό του πεδίου 

επαγγελµατικής εκλογής της γυναίκας, από την άλλη τη διατήρηση- αν όχι αύξηση –

των αισθηµάτων αβεβαιότητας και µαταίωσης.    Οι συγγραφείς επισηµαίνουν ότι το 

Εκπαιδευτικό Σύστηµα και το σχολείο θα πρέπει να συµβάλλει στη µείωση αυτών 

των εµποδίων προωθώντας στα πλαίσια του σχεδιασµού προγραµµάτων 

επαγγελµατικής ανάπτυξης προγράµµατα που θα διέπονται από φυλετική ισότητα 

αλλά και προγράµµατα συµβουλευτικής γυναικών160. 

Άλλες έρευνες έδειξαν ότι υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών ως προς τις σχολές που επιλέγουν. Είναι φανερή η τάση των 

κοριτσιών να επιλέγουν παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλµατα. Επιπλέον, τα αγόρια 

έχουν περισσότερες δυνατότητες για εκπαιδευτική και επαγγελµατική ανέλιξη 

(∆εληγιάννη, 1992, ∆ηµητρόπουλος, 2000).161 

Η Κασιµάτη στη µελέτη της για την επιλογή επαγγέλµατος υποστηρίζει ότι το 

φύλο και η κοινωνική αντίληψη για τους επαγγελµατικούς ρόλους ανδρών και 

γυναικών αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες για την επιλογή του 

επαγγέλµατος. Έτσι το φάσµα επιλογής επαγγέλµατος από τις γυναίκες είναι σχετικά 

περιορισµένο. Στη µελέτη της αναλύονται τα δεδοµένα για τις συνθήκες επιλογής 

επαγγέλµατος σε σχέση µε το φύλο των ερωτώµενων και διερευνόνται και 

                                                           
159Βλ. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1997). «Εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των φύλων: ο 
ρόλος του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού» Στο Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Βάνιας σελ. 648-662.  
160 Βλ. Κρίβας, Σ., Χαντζίου, Ε. (1989). «∆ιαφορές µεταξύ των φύλων ως προς τα επαγγελµατικά κίνητρα 
και την επαγγελµατική συµπεριφορά.» Σύγχρονη Εκπαίδευση, Νο 46, σ. 79-87. 

161  Βλ. ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, Β. (1992). «Η εικόνα για τον κόσµο της αγοράς εργασίας σε αγόρια και 
κορίτσια εφηβικής ηλικίας: µια πρώτη προσέγγιση για την επίδραση των παραγόντων φύλο και κοινωνικο-
οικονοµική προέλευση». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 16, σελ. 75-96. ∆ηµητρόπουλος, Ευστ. Γ. κ.ά. 
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επισηµαίνονται οι διαφοροποιήσεις στις επιλογές όσον αφορά το φύλο των 

απασχολούµενων.162 

Γενικά, οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι και στη χώρα µας οι επαγγελµατικές 

επιλογές των δυο φύλων παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, είτε τα επαγγέλµατα 

στα οποία τα νέα κορίτσια δείχνουν προτίµηση, απαιτούν σπουδές στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση είτε όχι. Από τους επαγγελµατικούς κλάδους που απαιτούν σπουδές στα 

ΑΕΙ οι προτιµήσεις των κοριτσιών φαίνεται να στρέφονται προς θεωρητικές 

ειδικότητες και κυρίως σε σχολές που οδηγούν στο επάγγελµα της εκπαιδευτικού 

(δασκάλα, νηπιαγωγός, φιλόλογος, θεολόγος, καθηγήτρια ξένων γλωσσών).163 

Οι διαφορές στη επίδοση και ειδικότερα στα Μαθηµατικά µεταξύ των δυο 

φύλων που αποτελεί σηµαντικό θέµα αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιλογή 

επαγγέλµατος και µελετήθηκε από τις Τρέσσου και Σαµουρκάσογλου164. 

 

 

Σχολικός Επαγγελµατικός προσανατολισµός και φύλο 

 

Όπως έχει διεθνώς επισηµανθεί, η ανάγκη για σωστό επαγγελµατικό 

προσανατολισµό και πληροφόρηση ώστε να µπορέσουν οι νέοι να ανταποκριθούν 

στις σηµερινές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

αντιµετώπιση των επαγγελµατικών επιλογών των νέων . 

Το θέµα των επαγγελµατικών επιλογών και φιλοδοξιών και τις διαφορές που 

παρατηρούνται ανάλογα µε το φύλο θίγεται σε διάφορες έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας σχετικά µε τον θεσµό του ΣΕΠ (Σχολικός 

Επαγγελµατικός Προσανατολισµός). Όπως φάνηκε µε βάση τα αποτελέσµατα 

µελετών, ο θεσµός αυτός αδυνατεί να βοηθήσει τους µαθητές και τους νέους. Η 

έρευνα των Γεώργα και Μπεζεβέγκη (1991) έδειξε ότι ο σχολικός σύµβουλος 

επαγγελµατικού προσανατολισµού κατατάσσεται στην τελευταία θέση όσον αφορά 

την επίδραση που ασκεί στην απόφαση των νέων να κατευθυνθούν προς το 

                                                                                                                                                                          
(2000). Οι προτιµήσεις των νέων για σπουδές και επάγγελµα. Υπόθεση κοινωνικής τάξης. Αθήνα: 
Εκδόσεις Γρηγόρη (Β΄Εκδοση). 
162 Βλ. Κ. Κασιµάτη, (1991, 1998) Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Μελέτη Ι. 
Η επιλογή του επαγγέλµατος. Θεωρητικές αναφορές και Εµπειρική ∆ιερεύνηση. Αθήνα, ΕΚΚΕ. 
163 Βλ. Κασιµάτη, 1991,  Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1994), 1995  «∆ιαφορές στις επαγγελµατικές 
επιλογές των δύο φύλων.» Τα Εκπαιδευτικά, σελ. 106-115. Kostakis, Dragonas ( 1990) 
164 Βλ. Τρέσσου Ε. και Σαµουρκάσογλου Ε., (1996). «Οι στάσεις των µαθητών απέναντι στα Μαθηµατικά: 
Αποτελέσµατα µιας µικρής κλίµακας έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της Θεσσαλονίκης» στο 
∆ιαφυλικές σχέσεις, Ελληνικά Γράµµατα. 
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Πανεπιστήµιο. Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και άλλες έρευνες 

(∆ηµητρόπουλος 1985, Κασσωτάκης, 1992).165 

 

Σε σχέση µε το φύλο η µελέτη του Κασσωτάκη, 1992 που έγινε σε 5 Τεχνικά 

Επαγγελµατικά Λύκεια έδειξε οι µαθήτριες αποτελούν µόνον το 11% του µαθητικού 

πληθυσµού των τεχνικών κλάδων. Όπως επισηµαίνεται, η απροθυµία των µαθητριών 

να φοιτήσουν στην Τεχνική Εκπαίδευση οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, 

όπως166: 

- η ασυµφωνία των αντίστοιχων τεχνικών επαγγελµάτων µε τις 

κρατούσες αντιλήψεις για την φύση της γυναίκας,  

- η δοµή της απασχόλησης, 

-  η µη κοινωνική καταξίωση της Τεχνικής Εκπαίδευσης,  

- η έλλειψη ενδιαφέροντος για τα επαγγέλµατα στα οποία οδηγούν οι 

σπουδές αυτές,   

- η αρνητική στάση των γονέων,  

- η αντίληψη ότι η µόρφωση που παρέχει το Τεχνικό Λύκειο είναι 

κατώτερη σε σύγκριση προς τη µόρφωση που παρέχει το Γενικό 

Λύκειο, 

- η αµφιβολία δυνατότητας πραγµατοποίησης πανεπιστηµιακών 

σπουδών, 

- η άποψη ότι οι σχέσεις µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων δεν 

είναι καλές. 

Στους παραπάνω λόγους προστίθενται και άλλοι µικρότερης σηµασίας λόγοι 

όπως η άποψη ότι οι τεχνικές σπουδές δεν ταιριάζουν στα κορίτσια, στα Τεχνικά 

Λύκεια δεν φοιτούν επιµελείς µαθητές κλπ.167 

                                                           
165 . Βλ.  Γεώργας, ∆., Μπεζεβέγκης Η. και Γιαννίτσας  Ν. « Εµπειρίες, στάσεις και προσδοκίες µαθητών 
και φοιτητών από το Λύκειο, το ΣΕΠ και το Πανεπιστήµιο». Επιθεώρηση Συµβουλευτικής-
Προσανατολισµού, 18-19, σελ. 43-66. ∆ηµητρόπουλος Ευστρ.  (1986).  Συµβουλευτική Προσανατολισµός 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση: Μια πρώτη Προσπάθεια Αξιολόγησης του Θεσµού. Αθήνα: 
Καµπερόπουλος.  Κασσωτάκης, Μ. Ι. (1992). «Η ενηµερωτική και η συµβουλευτική λειτουργία του ΣΕΠ: 
Μια προσπάθεια αξιολόγησης του». Επιθεώρηση Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού. Νο 20-21, σελ. 79-
98. 
166 Βλ. Κασσωτάκης, Μ. Ι. (1992). «Η ενηµερωτική και η συµβουλευτική λειτουργία του ΣΕΠ: Μια 
προσπάθεια αξιολόγησης του». Επιθεώρηση Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού. Νο 20-21, σελ. 79-98. 
Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1994), «∆ιαφορές στις επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων.» Τα 
Εκπαιδευτικά, σελ. 106-115. 

167 Βλ. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, ∆. (1997). «Εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των φύλων: ο 
ρόλος του σχολικού επαγγελµατικού προσανατολισµού» Στο Φύλο και Σχολική Πράξη. Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Βάνιας σελ. 648-662. Τεττέρη Ι. (1992). «Αξιολόγηση του ΣΕΠ από τους µαθητές της Γ’ 
Γυµνασίου». Επιθεώρηση Συµβουλευτικής-Προσανατολισµού, 20-21, σελ. 55-78. 
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Πάντως, όσο πλησιάζει ο καιρός για την ένταξη στην αγορά εργασίας τόσο τα 

παιδιά δείχνουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στις πληροφορίες του ΣΕΠ (Τέττερη, !992, 

Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου, 1997). 

Ακόµη, ευρήµατα άλλων ερευνών δείχνουν πολύ µικρή συµµετοχή των 

γυναικών σε προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του δηµόσιου ή ιδιωτικού 

τοµέα αφορά ειδικότητες γραφείου, όπως δακτυλογράφοι, χειρισµός Η/Υ, 

παραϊατρικές ειδικότητες (νοσοκόµα, µαία, βοηθός ακτινολόγου, µικροβιολόγου 

κλπ.). Αντίθετα, µηδενική είναι η παρουσία γυναικών σε τεχνικές ειδικότητες 

(µηχανικός αυτοκινήτου, µηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, ηλεκτρονικός).168 

Οι διαφορές στις επαγγελµατικές επιλογές των δυο φύλων δεν θα είχαν καµία 

σηµασία αν δεν είχαν σηµαντική επίδραση στην απασχόληση των γυναικών. Το 

γεγονός ότι τα κορίτσια επιλέγουν ειδικότητες σε κορεσµένους τοµείς έχει αντίκτυπο 

και στην απασχόληση τους, πλήττονται δηλαδή από υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες εξακολουθούν οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο 

αντιµετώπισης των δυο φύλων µε την προβολή διαφορετικών στερεότυπων γεγονός 

που επηρεάζει τις επιλογές  των κοριτσιών.  

Απαιτείται, λοιπόν, εφαρµογή ιδιαίτερων τεχνικών επαγγελµατικού 

προσανατολισµού ώστε να αντιµετωπιστεί από ενωρίς στο σχολείο  το θέµα  της 

επαγγελµατικής ανάπτυξης των γυναικών. 

 

 

                                                           
168  Βλ. Καβουνίδου, Τζ. (1990) 
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Συµπέρασµα 

 

Με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση για την ελληνική πραγµατικότητα 

διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη πρόσφατων µελετών µε βασικό αντικείµενο 

διερεύνησης το ζήτηµα των αντιλήψεων, των στερεότυπων που προβάλλονται στο 

σχολείο και στην οικογένεια, καθώς και των επιλογών και επαγγελµατικών 

φιλοδοξιών των µαθητών του ∆ηµοτικού και των εφήβων. Ειδικότερα παρατηρείται: 

  

 Έλλειψη σχετικών µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να αναφέρονται 

στις φιλοδοξίες των κοριτσιών και των αγοριών, µαθητών του ∆ηµοτικού 

και εφήβων και την επίδραση του φύλου όσον αφορά τις επιλογές τους 

και τις επαγγελµατικές τους φιλοδοξίες τους. 

 Έλλειψη πρόσφατων µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να 

αναφέρονται στις κατά φύλο διαφορές και τον ρόλο του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού για τις επαγγελµατικές των νέων που ολοκληρώνουν 

την υποχρεωτική και δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 Έλλειψη σχετικών µελετών πανελλήνιας εµβέλειας που να αναφέρονται 

στις φιλοδοξίες των µαθητών και των εφήβων, κοριτσιών και αγοριών 

και στο ρόλο των παραγόντων που διαφοροποιούν τις αντιλήψεις και τις 

πρακτικές τους. 

 Έλλειψη σχετικών µελετών που να προβάλουν τις θεσµικές αλλαγές και 

τις δοµές που αναπαραγάγουν τις διαφοροποιήσεις µεταξύ των δυο 

φύλων. 
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5. Νέες τεχνολογίες και φύλο στην εκπαίδευση 

 

 

Όπως αναφέρθηκε στις εισαγωγικές ενότητες, στη βιβλιογραφία των 

αναπτυγµένων χωρών αναφορικά µε τις διαστάσεις της ανισότητας των δύο φύλων 

στην εκπαίδευση παρουσιάστηκε µια αλλαγή κατά τη δεκαετία του 1990: µέσα από 

την αποτίµηση της κοινωνικής πολιτικής που ασκήθηκε από τη δεκαετία του 1970 

διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις εκφάνσεις της ανισότητας όχι µόνον είχαν 

περιοριστεί, αλλά ορισµένες είχαν ανατραπεί, µε αποτέλεσµα να διαπιστώνεται 

«ανισότητα στην εκπαίδευση» εις βάρος των αγοριών. Η ανάλυση στατιστικών 

µεγεθών κατά φύλο αναφορικά µε τη σχολική εγκατάλειψη, τις σχολικές επιδόσεις, 

την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, κ.ά. των δυτικών κοινωνιών δείχνουν ότι, 

κατά τη τελευταία δεκαετία, τα αγόρια αρχίζουν να υστερούν σε σχέση µε τα 

κορίτσια. Το γεγονός αυτό έχει αλλάξει το περιεχόµενο αλλά και την 

επιχειρηµατολογία του πολιτικού και ακαδηµαϊκού διαλόγου γύρω από τις ανισότητες 

των δύο φύλων οι οποίες αµφισβητούνται πλέον εκατέρωθεν.  

Μια διάσταση της ανισότητας στην εκπαίδευση που δεν αµφισβητείται, αλλά 

µάλιστα στοιχειοθετείται ολοένα και περισσότερο, είναι η ανισότητα µεταξύ αγοριών 

και κοριτσιών σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η 

εισαγωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 

δηµιούργησαν ένα νέο πεδίο στο οποίο τα αγόρια πήραν ένα ξεκάθαρο προβάδισµα: 

στη πρόσβαση, την εξοικείωση, τη χρήση, και τις επιδόσεις στις νέες τεχνολογίες. 

Σαν αποτέλεσµα, στις Η.Π.Α., την πλέον τεχνολογικά προηγµένη χώρα, όπου ήδη 

από το 1996 το 65% των δηµοσίων σχολείων έχει αποκτήσει πρόσβαση στο 

διαδύκτιο και χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επίδραση των νέων 

τεχνολογιών στην ανισότητα των δύο φύλων έχει ήδη αρχίσει να διερευνάται 

συστηµατικά.  

Όσον αφορά την επίδραση της τεχνολογίας στην ισότητα των φύλων στην 

εκπαίδευση τα βασικά πορίσµατα που έχουν προκύψει συνοψίζονται στη µελέτη 

Gender Gaps – Where Schools Still Fail Our Children (1999) και είναι τα ακόλουθα: 

• Τα κορίτσια αποτελούν µόλις ένα µικρό ποσοστό των µαθητών που εγγράφονται 

σε µαθήµατα πληροφορικής και ηλεκτρονικού σχεδιασµού.  
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• Τα εκπαιδευτικά λογισµικά που χρησιµοποιούνται στο σχολείο συχνά ενισχύουν 

τα στερεότυπα των φύλων και τις διακρίσεις κατά των κοριτσιών. Σπάνια 

συναντώνται θετικά, ενεργά γυναικεία πρότυπα στα λογισµικά αυτά. 

• Τα κορίτσια χρησιµοποιούν τους υπολογιστές πολύ λιγότερο έξω από το σχολείο, 

µε αποτέλεσµα –µεταξύ άλλων—να έρχονται στη σχολική τάξη µε λιγότερη 

εµπειρία και περισσότερες αναστολές σε σχέση µε την πρόσβαση και χρήση των 

νέων τεχνολογιών. 

• Τα ίδια τα κορίτσια συστηµατικά αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λιγότερο 

ικανά από τα αγόρια στις δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών. Αντίθετα τα 

αγόρια έχουν υψηλότερη αυτό-εκτίµηση και θετικότερη αντιµετώπιση σε σχέση 

µε τους υπολογιστές και τη χρήση τους. 

• Οι εκπαιδευτικοί έχουν λίγη ή καθόλου εκπαίδευση στο πώς να χρησιµοποιούν 

την τεχνολογία για να διαµορφώσουν περιβάλλοντα µάθησης που να προωθούν 

ισότιµα µαθητές και των δύο φύλων. 

• Όλες οι παραπάνω συνθήκες στοιχειοθετούν την εµφάνιση ενός νέου χάσµατος 

µεταξύ των δύο φύλων, καθώς η πληροφορική γίνεται το «νέο κλάµπ» των 

αγοριών, γεγονός που κινδυνεύει να αφήσει τα κορίτσια ως απλούς παρατηρητές 

στις εξελίξεις του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίας. 

Σε ένα άλλο πρόσφατο ερευνητικό πρόγραµµα του Harvard Graduate School 

of Education, «Exploring Gender and Technology”, καταγράφονται ορισµένες 

χαρακτηριστικές στατιστικές που αφορούν τις διαφορές των δύο φύλων σε σχέση µε 

την τεχνολογία: 

• Οι γυναίκες απαρτίζουν µόλις το 20% των επαγγελµατιών στο τοµέα των νέων 

τεχνολογιών (IT - information technology). 

• Κάθε χρόνο το ποσοστό των γυναικών που λαµβάνουν πανεπιστηµιακά πτυχία 

αυξάνεται σε όλους τους τοµείς εκτός από τις επιστήµες της πληροφορικής. 

• Μόλις 6% των καθηγητών και 10% των αναπληρωτών καθηγητών στις επιστήµες 

της πληροφορικής είναι γυναίκες. 

• Λιγότερο από το 33% των µαθητών σε µαθήµατα πληροφορικής στη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι κορίτσια. 

• Το ποσοστό των κοριτσιών που εγγράφονται σε µαθήµατα πληροφορικής στη 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση µειώνεται. 

Τόσο τα αίτια των µεγάλων αυτών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων, όσο και 

οι επιπτώσεις τους έχουν κατά την τελευταία πενταετία συγκεντρώσει τη προσοχή 
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µεγάλου αριθµού ερευνητών και η σχετική βιβλιογραφία έχει αναπτυχθεί ραγδαία. 

Πολλαπλοί είναι οι παράγοντες που έχουν εκτιµηθεί ως επεξηγηµατικοί των 

ανισοτήτων των δύο φύλων σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Σε φιλοσοφικό 

επίπεδο, κριτική έχει ασκηθεί, κυρίως από νέο-φεµινιστικές προσεγγίσεις, στο 

«δυτικό µοντέλο της επιστήµης». Για παράδειγµα, η Zuga169 διαπιστώνει ότι η 

εκπαίδευση στη χρήση και µε τη χρήση της τεχνολογίας εκφράζει την «παραδοσιακή 

ηγεµονική πρακτική» των θετικών επιστηµών που ταυτίζεται µε το κυρίαρχο και 

ορθολογιστικό αρσενικό, σε αντιδιαστολή µε τη φύση που ταυτίζεται µε το παθητικό 

θηλυκό, γεγονός που αποτρέπει τα κορίτσια από την τεχνολογία.  

Σε γενικές γραµµές όµως, οι εξηγήσεις των ανισοτήτων των φύλων στον 

τοµέα των νέων τεχνολογιών ανάγονται στο περιεχόµενο και τον τρόπο χρήσης και 

διδασκαλίας της πληροφορικής στην εκπαίδευση, καθώς και στη δυναµική που 

αναπτύσσεται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µεταξύ µαθητών-µαθητριών και 

διδασκόντων. ∆ιαπιστώνεται ότι το περιεχόµενο των προγραµµάτων της 

πληροφορικής, όπως γενικότερα και αυτό των θετικών επιστηµών είναι 

διαµορφωµένα για «αρσενικό ακροατήριο».170 Η επικράτηση αρσενικών 

πρωταγωνιστών σε ηλεκτρονικά παιχνίδια κατ’ εξοχήν πολεµικά προσελκύει από 

πολύ νωρίς το ενδιαφέρον των αγοριών ενώ λειτουργεί απωθητικά για τα κορίτσια, 

που σαν αποτέλεσµα φτάνουν στη σχολική τάξη µε ελάχιστη εµπειρία και εξοικείωση 

µε τις νέες τεχνολογίες. Πολλές µελέτες έχουν τεκµηριώσει ότι κορίτσια και αγόρια 

έχουν διαφορετικές προτιµήσεις ως προς το περιεχόµενο και τους χαρακτήρες των 

ηλεκτρονικών προγραµµάτων και παιχνιδιών171, και για να κρατηθεί το ενδιαφέρον 

και η ενεργοποίηση των κοριτσιών το περιεχόµενο αυτό πρέπει να αλλάξει.172 

Μέσα στο σχολείο, ο τρόπος αξιοποίησης της πληροφορικής λειτουργεί επίσης 

ελκυστικά για τα αγόρια και αποτρεπτικά για τα κορίτσια.  Κατά µιαν άποψη, ο 

κατακερµατισµός των δράσεων στο αναλυτικό πρόγραµµα της πληροφορικής 

αντιβαίνει στο τρόπο µε τον οποίο µαθαίνουν τα κορίτσια που έχουν περισσότερο 

                                                           
169 Zuga, K. (1996). “Addressing Women’s Ways of Knowing to Improve the Technology Education 
Environment for All Students.” Journal of Technology Education.  vol. 10 n. 2,  p.57-71. 
170 Cassell, J., Jenkins, H. (1998). From Barbie to Mortal Kombat – Gender and Computer Games. 
Cambridge, MA: MIT Press. Frenkel, K. "Women and Computing" Communications of the ACM, v33 n11 
Nov. 1990.   
171 Miller, L., Chaika, M., and Groppe, L., "Girls' Preference in Software Design: Insights from a Focus 
Group" Interpersonal Computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century. V4 n2 pp. 
27-36, April 1996. Kafai, Y.,"Gender Differences in Children's Constructions of Video Games." Interacting 
with Video. Ed. P. Greenfield and R. Cocking. New Jersey: Ablex Publishing Co., 1996. 39-66. 
172 Pryor, J., Enhancing Confidence in the Gender Sensitive Curriculum. National Association for Urban 
Studies, Lewis Cohen Urban Studies Centre, University of Brighton, United Kingdom. 1994.  Silvermann, 
S. and Pritchard, M. "Building Their Future: Girls and Technology Education in Connecticut." Journal of 
Technology Education. V7 n2, spring 1996 
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συνθετική σκέψη.173  Κατά µιαν άλλη άποψη, οι δραστηριότητες στα τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά εργαστήρια των σχολείων είναι ανταγωνιστικές, και σαν αποτέλεσµα 

δεν είναι ελκυστικές για τα κορίτσια που προτιµούν τη συλλογική και συνεργατική 

µορφή εργασίας.174 Πρόσφατη δε έρευνα στη Βρεττανία τεκµηρίωσε ότι ο 

συγκεκριµένος τρόπος διδασκαλίας και αντιµετώπισης των δύο φύλων από τους 

εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια εκµάθησης και χρήσης ηλεκτρονικών προγραµµάτων 

είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζει τη στάση των κοριτσιών 

απέναντι στη πληροφορική – εάν αυτή θα είναι θετική ή αρνητική.175 Ακόµα 

σηµειώνεται ότι η απουσία γυναικών εκπαιδευτικών αποτελεί απουσία προτύπων για 

µαθήτριες και φοιτήτριες, κάτι που επιδεινώνει την έλλειψη αυτοπεποίθησης που 

εκδηλώνουν τα κορίτσια σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα η παρουσία στη 

τάξη γυναικών εκπαιδευτικών µε ειδίκευση στη πληροφορική, σε συγκερασµό µε την 

αλλαγή διδακτικής µεθοδολογίας προς τη κατεύθυνση της έµφασης στη διαδικασία 

και όχι το αποτέλεσµα της δράσης, φαίνεται να έχει εξισωτικά αποτελέσµατα για 

αγόρια και κορίτσια.176 

Τα αποτελέσµατα των διαφορών στη πρόσβαση και χρήση της τεχνολογίας 

είναι η περιορισµένη επαγγελµατική και κοινωνική κινητικότητα και προοπτικές. Κατά 

την Quilling177, η τεχνολογία τείνει να είναι πιο ελκυστική στους άνδρες από ότι στις 

γυναίκες. Σαν αποτέλεσµα, οι γυναίκες δεν λαµβάνουν πρωταγωνιστικούς ρόλους 

στην ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων και έτσι µειώνουν τις επαγγελµατικές τους 

προοπτικές στη νέα αγορά εργασίας. Ακόµα σηµειώνεται από τη Morse178 ότι λόγω 

της έλλειψης εµπειρίας µε την πληροφορική, οι γυναίκες τείνουν να 

«διαµορφώνονται» από την τεχνολογία και να αναγκάζονται να προσαρµόζονται στις 

ανάγκες και λειτουργίες της, αντί να διαµορφώνουν αυτές τη τεχνολογία. Έτσι αυτή 

παραµένει προπύργιο των ανδρών, τους οποίους οι γυναίκες απλώς «προσπαθούν να 

                                                           
173 Frenkel, K. "Women and Computing" Communications of the ACM, v33 n11 Nov. 1990. Turkle, S. 
1984.The Second Self: Computers and the Human Spirit. New York: Simon and Schuster. pp. 104-110. 
174 Opie, C. (1998). “Gender issues in information technology.” In Clark, A. and Mill, E., Gender in 
Secondary Education – Balancing the Books. London: Routledge, pp. 80-95. Dixon, C., "Action, 
Embodiment and Gender in the Design and Technology Classroom." Gender in Secondary Education 
Balancing the Books. Ed. A. Clark and E. Millard. London: Routledge, 1998. 145-162. 
175 Pryor, J. (1994). “Enhancing Confidence in the Gender Sensitive Curriculum.” National Association for 
Urban Studies, Lewis Cohen Urban Studies Centre, University of Brighton, United Kingdom. 1994 
176 Pryor, J. (1993). “He, she and I. T.: Groupwork in a gender-sensitive area.” Paper presented at the 
Annual Conference of the British Educational Research Association. Liverpool, England. 
177 Quilling, Joan I. (1999). Gender, Technology, and Leadership Development.  
Journal of Family and Consumer Sciences: From Research to Practice, 91, 3: 70-75. 
178 Morse, F. K. (1996). The Gender gap in computer knowledge, confidence and atttiudes: What’s 
experience got to do with it. Thesis presented at the Faculty of the Graduate School of Education of 
Harvard University. Cambridge, MA. 
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φτάσουν». Η Menzies179 δε παρατηρεί ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών εισάγεται 

σταδιακά σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης, πράγµα 

που σταδιακά αναµένεται να δηµιουργήσει µια νέα µορφή «αποικιοκρατίας» που θα 

περιθωριοποιήσει ακόµα περισσότερο τις µειονότητες, µεταξύ των οποίων και τις 

γυναίκες.  

 Στην Ελλάδα η πληροφορική µόλις αρχίζει να εντάσσεται στα δηµόσια 

σχολεία και έτσι το ερευνητικό πεδίο είναι ακόµα σχετικά περιορισµένο. Μπορούν 

κάλλιστα όµως να διεξαχθούν περιπτώσεις µελέτης µονάδων και των τριών 

βαθµίδων, µε αντικείµενο το βαθµό και το είδος της διαφοροποίησης στην πρόσβαση 

και χρήση των νέων τεχνολογιών από µαθητές-φοιτητές και των δύο φύλων.  

 Ενδιαφέρουσα µάλιστα θα ήταν η σύγκριση µεταξύ των τριών βαθµίδων 

για να παρατηρηθεί εάν η ηλικία παίζει ρόλο στις τυχόν διαφοροποιήσεις, καθώς και 

η διαχρονική µελέτη µαθητών που µεταβαίνουν από τη µία στην άλλη εκπαιδευτική 

βαθµίδα για να εκτιµηθεί εάν και σε ποιο βαθµό η εξοικείωση µε την πληροφορική 

στη µια βαθµίδα επηρεάζει καθοριστικά τη σχέση µε αυτή σε επόµενη βαθµίδα. 

 Επίσης εκτιµούµε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι απόψεις και να 

καταγραφούν από ερευνητές οι πρακτικές των εκπαιδευτικών –δασκάλων και 

καθηγητών—που διδάσκουν το µάθηµα της πληροφορικής για να εκτιµηθεί το εάν 

και κατά πόσο η διδακτική τους προσέγγιση χρωµατίζει φυλετικά την πρόσβαση στη 

γνώση του νέου αυτού πεδίου.  

 Και σχετικά µε το θέµα αυτό, η έρευνα αναφορικά µε τις απόψεις και τις 

συµπεριφορές των εκπαιδευτικών πρέπει να συνδυαστεί άµεσα και µε την 

εκπαίδευσή τους σε θέµατα φύλου, έτσι ώστε αυτοί από την αρχή να εισαγάγουν και 

τα δύο φύλα µε τον ίδιο τρόπο στις νέες τεχνολογίες και να µη χρειαστεί η 

επανεκπαίδευσή τους όταν έχουν πλέον εµπεδώσει πρακτικές και συµπεριφορές µέσα 

στη σχολική τάξη. 

 
 

                                                           
179 Menzies, H. (1977). “Women-Centered Learning in a Digital Universe.” Paper presented at Canadian 
Congress for Learning Opportunities for Women. Montreal. March 1997. 
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Συγγραφέας: ∆. Κογκίδου 
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από το 1878 έως το 1985 που αφορούσαν στην προώθηση της κοινωνικής θέσης 

της γυναίκας και κυρίως της γυναικείας εκπαίδευσης Μέσα από  αυτή την 

αναδροµή, αναλύονται και τα κύρια χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στη χώρα µας για το ίδιο διάστηµα. 
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σχετίζονται µε την αύξηση των ευκαιριών για τα κορίτσια και τις γυναίκες στην 

Ελλάδα σε σχέση µε δοµικές αλλαγές στην εκπαίδευση, τις αλλαγές στο αναλυτικό 

πρόγραµµα, τη διαφοροποίηση στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης, την πρόσβαση 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς και την επιλογή κατευθύνσεων στη 

δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών 

πρόσβασης στην Ελληνική Εκπαίδευση (1960-1994) 

Συγγραφέας: Χ. Κάτσικας, Γ.Κ.Καββαδίας 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Εκδοτικός οίκος: Gutenberg                        Έτος έκδοσης: 1994 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα   Σελίδες: 170 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

Περίληψη:  

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται µία αποκρυπτογράφηση και µία προσπάθεια 

κατανόησης της κοινωνικής λειτουργίας της εκπαίδευσης στη χώρα µας. 

Ιδιαίτερα στο κεφάλαιο «Ισότητα των φύλων και εκπαίδευση» επισηµαίνεται πως 

αντίθετα µε τη ρητορική των αριθµών και παρά τις θετικές εξελίξεις που 

σηµειώθηκαν στο επίπεδο της εκπαίδευσης των γυναικών, εξακολουθούν να 

υπάρχουν και σήµερα σηµαντικές εκπαιδευτικές ανισότητες ανάµεσα στα δύο 

φύλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Οικονοµικές και Κοινωνικές ∆ιαστάσεις του Αναλφαβητισµού στην Ελλάδα 

Συγγραφέας: Α. Ευστράτογλου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

 

Εκδοτικός οίκος: Τυπωθήτω –Γ. ∆αρδανός           Έτος έκδοσης: 1999 

 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα    Σελίδες: 239 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη:  

Στο βιβλίο αυτό και ιδιαίτερα στο κεφάλαιο « Αναλφαβητισµός και φύλο» 

επιχειρείται µία κατά φύλο ανάλυση του φαινοµένου του αναλφαβητισµού στη 

χώρα µας. Επισηµαίνεται ότι το φαινόµενο του αναλφαβητισµού στην Ελλάδα θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί γένους θηλυκού και αναλύονται οι συνέπειες  αυτού 

του φαινοµένου που καλύπτουν όλο το φάσµα των κοινωνικών, οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και συνδέονται  µε τη συµµετοχή των γυναικών στην οικονοµική 

δραστηριότητα αλλά και στο πλαίσιο της οικογένειας. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Εκπαίδευση και Φύλο 

Συγγραφέας: (επιµ.) Γ. ∆εληγιάννη, Σ. Ζιώγου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

 

Εκδοτικός οίκος: Βάνιας                             Έτος έκδοσης: 1999 

 

Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη  Σελίδες: 481 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη:  

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις βασικότερες τάσεις και απόψεις που 

αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο και αφορούν τους τρόπους µε τους οποίους η 

εκπαίδευση διαµορφώνει τις κοινωνικές σχέσεις των φύλων και επηρεάζεται από 

αυτές. Στο πρώτο µέρος παρουσιάζει τις φεµινιστικές τάσεις στην Κοινωνιολογία 

της Εκπαίδευσης και τις ψυχολογικές θεωρίες για τις διαφορές των φύλων, στο 

δεύτερο µέρος παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της γυναικείας παρουσίας στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα και στο τρίτο παρουσιάζει τις σύγχρονες τάσεις στην έρευνα 

για τον παράγοντα φύλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Εκπαιδευτικές τάσεις στην Ελλάδα µε έµφαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση: 

Από τη δεκαετία του ’60 προς το 2000 

Συγγραφέας: Ι. Λαµπίρη-∆ηµάκη 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Η Ελληνική Κοινωνία στο τέλος του 20ου αιώνα 

 

Εκδοτικός οίκος: Παπαζήσης                      Έτος έκδοσης: 1995 

 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα   Σελίδες: 258 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη:  

Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως 

ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πνευµατική αγορά, πόσο ανοικτό 

και δηµοκρατικό είναι το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, ποιος είναι ο οικονοµικός και 

κοινωνικός ρόλος της εκπαίδευσης, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές της και πως ο 

παράγοντας φύλο επηρεάζει όλα τα παραπάνω. 

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: 

Εκπαίδευση και διάκριση των φύλων. Παιδικά αναγνώσµατα στο Νηπιαγωγείο 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (∆ιδακτορική ∆ιατριβή) 

 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ε. Μαραγκουδάκη 

Ερευνητική Οµάδα: 

 

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 133 Νηπιαγωγοί 

 

Εµβέλεια δείγµατος: Ν. Ιωαννίνων 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 1985-1986 

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Πρόκειται για µία µελέτη των βιβλίων που διαβάζονται στα παιδιά κατά τη διάρκεια 

της φοίτησής τους στο Νηπιαγωγείο και συγκεκριµένα για τη διερεύνηση της 

εγγραφής και αποτύπωσης σ’ αυτά της διαφοροποίησης των φύλων κατά τα 

παραδοσιακά στερεότυπα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάζουν τις σχετικές 

µε τα φύλα αντιλήψεις που ένας εκπαιδευτικός θεσµός, όπως το Νηπιαγωγείο, µε 

τα βιβλία που χρησιµοποιεί, µεταβιβάζει στα παιδιά. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

 

 

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας:  

Ο ρόλος του φύλου στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών 

φιλοδοξιών 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: Τµήµα Νηπιαγωγών, Παιδαγωγικά Τµήµατα Παν. Αιγαίου 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη 

Ερευνητική Οµάδα:  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα:  

1585 µαθητές Λυκείου (Α’ και Γ’ τάξη, σύνολο της Ν. Ρόδου) 

786 µαθητές Γυµνασίου (Γ’ τάξη, στρωµατοποιηµένο δείγµα) 

1143 µαθητές ∆ηµοτικού (Στ’ τάξη, σύνολο της Ν. Ρόδου) 

Εµβέλεια δείγµατος: Τοπική (Ν. Ρόδος) 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Το βασικό αντικείµενο προς διερεύνηση σε αυτή τη µελέτη είναι αν και σε ποιο 

βαθµό η διαδικασία κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οικογένειας και τους 

σχολείου είναι τέτοια σήµερα, ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι, να έχουν διαµορφώσει 

αντιλήψεις, πρακτικές και φιλοδοξίες που είναι ενδεικτικές της ιδεολογικής και 

έµπρακτης, και από τα δύο φύλα, αποδοχής αλλά και διεκδίκησης ισότιµης θέσης 

στην κατανοµή της εργασίας και της κοινωνικής ισχύος. 

 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη (1997), «Ο ρόλος του φύλου στη διαµόρφωση 

εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών φιλοδοξιών» στο Φύλο και Σχολική Πράξη. 

Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας σελ.586-620 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Επαγγελµατικές επιλογές και προσδοκίες των νέων 

και της οικογένειάς τους. Η επίδραση του φύλου. 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: Τµήµα Ψυχολογίας-Α.Π.Θ., CEDEFOP 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ε. Μπουρνούδη, Α. Ψάλτη 

Ερευνητική Οµάδα:  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα:  

328 µαθητές (144 κορίτσια και 184 αγόρια) της Γ’ Γυµνασίου και Β’ Λυκείου 

σχολείων της βορειο-δυτικής Θεσσαλονίκης. 

Εµβέλεια δείγµατος: Τοπική 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Πρόκειται για µία προσπάθεια διερεύνησης των επαγγελµατικών επιλογών και 

προσδοκιών των νέων της βορειο-δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς και της επίδρασης 

της οικογένειας και του παράγοντα φύλο. Στόχος του προγράµµατος ήταν η 

δηµιουργία ενός τοπικού δικτύου για την ένταξη των µειονεκτούντων νέων στην 

τοπική αγορά εργασίας. Στα βασικά συµπεράσµατα συγκαταλέγονται η 

διαφοροποίηση ανά φύλο ως προς τις εργασιακές αξίες και την επιλογή 

επαγγέλµατος που ταυτίζονται απόλυτα µε τα στερεότυπα που αφορούν το ρόλο 

του άνδρα και της γυναίκας και επίσης ταιριάζουν µε τις προσδοκίες των γονιών 

τους. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

Ε. Μπουρνούδη, Α. Ψάλτη (1997), «Επαγγελµατικές επιλογές και προσδοκίες των 

νέων και της οικογένειάς τους. Η επίδραση του φύλου» στο Φύλο και Σχολική 

Πράξη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας σελ.621-644 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Ο προσανατολισµός της Ελληνίδας στη µέση τεχνική 

εκπαίδευση, όπως διαµορφώνεται από τον επαγγελµατικό και κοινωνικό ρόλο της 

γυναίκας 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών-Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

Ερευνητική Οµάδα:  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 50 Γυµνάσια 

 

Εµβέλεια δείγµατος: Πανελλήνια  

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 1989 

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν να διερευνηθεί η στάση των Ελληνίδων 

µαθητριών απέναντι στη δευτεροβάθµια Τεχνική Εκπαίδευση. Από τα 

αποτελέσµατα διαφαίνεται η απροθυµία των κοριτσιών να ακολουθήσουν σπουδές 

στο χώρο της Τεχνικής-Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα να 

στρέφονται προς ένα περιορισµένο αριθµό επαγγελµάτων τα οποία συνήθως 

απαιτούν ανειδίκευτο ή ελάχιστα ειδικευµένο προσωπικό. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

Σιδηροπούλου ∆., (1990) Ο προσανατολισµός της Ελληνίδας στη µέση τεχνική 

εκπαίδευση, όπως διαµορφώνεται από τον επαγγελµατικό και κοινωνικό ρόλο της 

γυναίκας, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών, Τοµέας Παιδαγωγικής, Ρέθυµνο. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας:  

Αξιολογικές κρίσεις και προσδοκίες κοριτσιών και αγοριών εφηβικής ηλικίας για τα 

βασικά χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής απασχόλησης 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης:  

Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης-Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ε. Γιαννακοπούλου 

 

Ερευνητική Οµάδα:  

  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 230 µαθητές και µαθήτριες, Β’ και Γ’ 

Λυκείου διαφόρων κατευθύνσεων και ειδικοτήτων τεσσάρων τεχνικών-

επαγγελµατικών Λυκείων της ευρύτερης περιοχής Αθηνών 

Εµβέλεια δείγµατος: Τοπική 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αντικείµενο της έρευνας αυτής αποτέλεσε η καταγραφή και ανάλυση των 

αξιολογικών κριτηρίων για τους στόχους, τις µορφές και τους τύπους της 

προσδοκώµενης επαγγελµατικής απασχόλησης, ο εντοπισµός των 

διαφοροποιήσεών τους κατά φύλο καθώς και η αντίστοιχη συµβολή του σχολείου. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας:  

∆ιαφορές µεταξύ των φύλων ως προς τα επαγγελµατικά κίνητρα και την 

επαγγελµατική συµπεριφορά. Μια ερευνητική διερεύνηση του αντικειµένου στην 

Ελληνική πραγµατικότητα 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης:  

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Σ. Κριβάς, Ε. Χάντζιου 

Ερευνητική Οµάδα:  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 337 εργαζόµενοι σε διάφορους 

εργασιακούς χώρους της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας 

Εµβέλεια δείγµατος: Τοπική 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αυτή η έρευνα είχε ως σκοπό να µελετήσει τα επαγγελµατικά κίνητρα και την 

επαγγελµατική συµπεριφορά της ελληνίδας εργαζόµενης σε σχέση µε τον άνδρα 

καθώς και να εξετάσει πως οι διάφοροι παράµετροι διαµορφώνουν τα 

επαγγελµατικά κίνητρα της ελληνίδας. Ένα από τα βασικότερα πορίσµατα είναι το 

γεγονός ότι η επίτευξη της ισοτιµίας στον επαγγελµατικό χώρο µπορεί να προέλθει 

µέσω της συνεισφοράς του εκπαιδευτικού συστήµατος που µπορεί να συµβάλλει µε 

προγράµµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού και κατάργησης των 

στερεοτύπων. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα: Σ. Κριβάς, Ε. Χάντζιου, (1989), «∆ιαφορές µεταξύ των 

φύλων ως προς τα επαγγελµατικά κίνητρα και την επαγγελµατική συµπεριφορά. 

Μια ερευνητική διερεύνηση του αντικειµένου στην Ελληνική πραγµατικότητα», 

Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 46, σ. 79-87 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας:  

Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Μελέτη Ι. Η επιλογή 

του επαγγέλµατος. Θεωρητικές αναφορές και Εµπειρική ∆ιερεύνηση 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: ΕΚΚΕ 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Κούλα Κασιµάτη 

Ερευνητική Οµάδα: Ε. Άλλισον, Μ. Θανοπούλου, Φ. Θεοδώρας, Μ. Πετρονώτη, 

Κ. Τσακίρης, Π. Τσάρτας, Θ. Σταθοπούλου, Μ. Χρυσάκης 

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 6.250 απασχολούµενοι στην Περιοχή της 

Πρωτεύουσας, 7.500 νοικοκυριά υπόλοιπη Ελλάδα 

Εµβέλεια δείγµατος: Πανελλήνια 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 1983-1985 

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν αφενός να προσδιορίσει και να µετρήσει τις 

άµεσες και τις έµµεσες επιδράσεις των παραγόντων εκείνων που συντελούν στην 

επιλογή ενός συγκεκριµένου επαγγέλµατος και αφετέρου, µεταξύ άλλων, να 

διερευνήσει τη σχέση της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα της τεχνικής-επαγγελµατικής, µε 

την απασχόληση και το ρόλο που παίζει η πρώτη στην εξέλιξη της δεύτερης. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα: Κασιµάτη Κ. (1991, 1998), Έρευνα για τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Μελέτη Ι. Η επιλογή του επαγγέλµατος. 

Θεωρητικές αναφορές και Εµπειρική ∆ιερεύνηση, Αθήνα, ΕΚΚΕ - Κασιµάτη Κ. 

(1989), Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης, Μελέτη ΙΙ. Η 

µορφολογία της δεύτερης απασχόλησης, Αθήνα, ΕΚΚΕ 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος:  

Εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων: ο ρόλος του σχολικού 

επαγγελµατικού προσανατολισµού 

Συγγραφέας: ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Φύλο και Σχολική Πράξη 

Εκδοτικός οίκος:  Εκδόσεις Βάνιας                                     Έτος έκδοσης: 

1997 

Τόπος έκδοσης: Θεσσαλονίκη    Σελίδες: 729 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

Περίληψη:  

Πρόκειται για µία επισκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας και συγκεκριµένα 

µελετών και ερευνών που αφορούν τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που επιλέγουν 

οι γυναίκες στη χώρα µας οι οποίες συνήθως είναι πιο περιορισµένες σε απαιτήσεις 

και καταλήγουν σε απολυτήρια χαµηλής εξειδίκευσης µε λιγότερες πιθανότητες 

επαγγελµατικής ανόδου. Τα αποτελέσµατα των διαφόρων ερευνών που εκτίθενται 

αποκαλύπτουν ότι ο βασικότερος παράγοντας που δηµιουργεί το φαινόµενο της 

γυναικείας ανεργίας είναι η συγκέντρωση των γυναικών σε περιορισµένο αριθµό 

επαγγελµάτων τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο τους και στα οποία οι 

ευκαιρίες απασχόλησης µειώνονται συνεχώς. 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Ισότητα των Φύλων: Θεωρία και Πράξη στον Επαγγελµατικό 

Προσανατολισµό 

Συγγραφέας: ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): Νέα Παιδεία, τ. 71 

Εκδοτικός οίκος:                                          Έτος έκδοσης: 1994 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα   Σελίδες: 118-131 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται:  

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό επιχειρείται µία προσέγγιση του θέµατος της ισότητας 

των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 

επαγγελµατική ζωή. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την επιβολή 

περιορισµών στην επαγγελµατική ανάπτυξη των γυναικών είναι η διαδικασία 

κοινωνικοποίησης τους, ενώ το σχολείο, ως φορέας κοινωνικοποίησης, ενθάρρυνε 

ανέκαθεν τα στερεότυπα που σχετίζονται µε τους ρόλους των δύο φύλων. Τέλος, 

προτείνονται παρεµβάσεις στο σχολείο µε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, που όπως διευκρινίζεται όµως, πρέπει για να είναι 

αποτελεσµατικά να στηρίζονται σε εκπαιδευτικούς απαλλαγµένους από τις δικές 

τους προκαταλήψεις. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: ∆ιαφορές στις επαγγελµατικές επιλογές των δύο φύλων 

Συγγραφέας: ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάκου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): Τα εκπαιδευτικά, τ. 

36 

Εκδοτικός οίκος:                                          Έτος έκδοσης: 1994 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα   Σελίδες: 106-115 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: ∆. Σιδηροπούλου-

∆ηµακάκου, (1990), Ο προσανατολισµός της Ελληνίδας στη µέση τεχνική 

εκπαίδευση, όπως διαµορφώνεται από τον επαγγελµατικό και κοινωνικό ρόλο της 

γυναίκας, ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Περίληψη: Πρόκειται για µία προσπάθεια συγκριτικής παρουσίασης των διαφορών 

των επαγγελµατικών επιλογών των δύο φύλων σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη 

µε έµφαση στη χώρα µας, που όπως σηµειώνει η συγγραφέας δεν θα σήµαιναν 

πρακτικά κάτι, αν δεν είχαν αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών. Η 

προώθηση των αρχών της ισότητας των φύλων µέσω εκπαιδευτικών και 

συγχρόνων κοινωνικών διαδικασιών (όπως η άρση των κοινωνικών στερεοτύπων 

λόγω φύλου, µε τη χρήση ιδιαίτερων τεχνικών επαγγελµατικού προσανατολισµού) 

θα µπορούσε να µειώσει τις αντιθέσεις µεταξύ των δύο ρόλων και να βοηθήσει 

στην οµαλότερη κατανοµή του γυναικείου εργατικού δυναµικού. 



 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Η διάτρητη ισότητα και οι µεταµορφώσεις της ανισότητας των φύλων 

 

Συγγραφέας: Μ. Ηλιού 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών 

 

Εκδοτικός οίκος: Υπουργείο Προεδρίας                        Έτος έκδοσης: 1995 

                               Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα     Σελίδες: 312 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

Μ. Κασσωτάκη – ∆. Σιδηροπούλου-∆ηµακάτου, 1992 

 

Περίληψη: Παρουσιάζεται η διαφοροποίηση, ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες, της 

συµµετοχής στους κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 

και γίνεται µία προσπάθεια εντοπισµού των λόγων της απροθυµίας συµµετοχής 

των γυναικών σε αυτήν. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Οι γυναίκες Πανεπιστηµιακοί: Εξέλιξη της θέσης τους ή στασιµότητα; 

 

Συγγραφέας: Μ. Ηλιού 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 

 

Εκδοτικός οίκος: ΕΚΚΕ                        Έτος έκδοσης: 1988 

                                

Τόπος έκδοσης: Αθήνα   Σελίδες: 3-24 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται στοιχεία από διεθνείς στατιστικές 

για τη θέση της γυναίκας στο Πανεπιστήµιο καθώς και κάποια δεδοµένα για την 

ελληνίδα πανεπιστηµιακό µε στόχο την ανίχνευση των αιτιών των ανισοτήτων 

ανάµεσα σε άνδρες και γυναίκες στο επάγγελµα του πανεπιστηµιακού καθώς και 

µε το νόηµα των σηµερινών εξελίξεων. Η συγγραφέας καταλήγει στη διαπίστωση 

ότι η αναµφισβήτητη στασιµότητα που διαπιστώνεται αποκαλύπτει την εξαιρετικά 

αργή εξέλιξη στις νοοτροπίες ως προς τους προκαθορισµένες ρόλους ανάλογα µε 

το φύλο καθώς και από τις γενικότερες εξελίξεις στο χώρο της ανώτατης 

εκπαίδευσης. 



 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος:  

Τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων και ο Σχολικός Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός (ΣΕΠ) 

Συγγραφέας: Ε. Μακρίδου, Ι. Τεττέρη 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση 

 

Εκδοτικός οίκος:   Συµβούλιο Ισότητας των ∆ύο Φύλων 

Υπουργείο Προεδρίας 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων 

Έτος έκδοσης: 1985 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα                 Σελίδες: 238 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η σχέση του Σχολικού Επαγγελµατικού 

Προσανατολισµού µε τα στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων και η 

συµβολή του στην καταπολέµησή τους ή τουλάχιστον στην άµβλυνσή τους. 

 

 



 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Η επαγγελµατική εκλογή των κοριτσιών 

Συγγραφέας: Μ. Χαρίστου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 46 

Εκδοτικός οίκος:                                            Έτος έκδοσης: 1989 

                                

Τόπος έκδοσης: Αθήνα            Σελίδες: 70-78 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Πρόκειται για µία επισκόπηση των εµπειρικών και θεωρητικών 

µελετών που αφορούν τις επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών, η οποία 

καταδεικνύει πως η επαγγελµατική εκλογή των κοριτσιών χαρακτηρίζεται από 

αντιφάσεις που δεν εµφανίζονται στα αγόρια. Έργο της εκπαίδευσης και του 

επαγγελµατικού προσανατολισµού είναι να βρει τρόπους να διευρύνει τις 

περιορισµένες φιλοδοξίες και επαγγελµατικές ευκαιρίες των κοριτσιών. Όλα αυτά 

βέβαια υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι στηρίζονται σε ένα γενικότερο σχολικό 

«κλίµα» και την ενεργό συµµετοχή των εκπαιδευτικών. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος: Οι ρόλοι των φύλων µέσα από την εκπαίδευση 

Συγγραφέας: Β. Λαµπροπούλου, Μ. Γεωργουλέα 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 46 

Εκδοτικός οίκος:                                            Έτος έκδοσης: 1989 

                                

Τόπος έκδοσης: Αθήνα            Σελίδες: 58-69 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Πρόκειται για µία προσπάθεια επισήµανσης της διαδικασίας επιβολής 

προτύπων και ρόλων µέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα µέσω των 

σχολικών βιβλίων, του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της συµπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών. Στόχος του άρθρου είναι µε την επισήµανση των επιµέρους 

τοµέων όπου γίνεται υποβολή και επιβολή των ρόλων των φύλων να τονιστεί η 

βασική θέση των συγγραφέων ότι δηλαδή η συµπεριφορά κάθε φύλου 

διαµορφώνεται κάτω από την επιρροή πολλαπλών πολιτιστικών εξαρτήσεων και 

όχι βιολογικών παραγόντων.  

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Συγκρίσεις επιδόσεων µαθητών Γυµνασίων και 

Γενικών Λυκείων του σχολικού έτους 1987-88, ανά περιοχή, τάξη και φύλο 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΕΠΘ-∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών 

Ερευνών 

 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:  

 

Ερευνητική Οµάδα: ∆είγµα µαθητών/τριων Γυµνασίου και Λυκείου 

  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 

 

Εµβέλεια δείγµατος: Ν. Καβάλας 

 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 1987-88 

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αφορά µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό Καβάλας για την διερεύνηση 

τυχόν ανισοτήτων στις επιδόσεις των µαθητών της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης που προσδιορίζονται σε σχέση µε την περιοχή που βρίσκεται το 

σχολείο, το φύλο και την τάξη φοίτησης, προκειµένου να συσχετισθούν µε τα 

γενικότερα χωροταξικά και συγκοινωνιακά προβλήµατα της κάθε περιοχής. 

 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Οι στάσεις µαθητών/τριων απέναντι στα Μαθηµατικά: 

Αποτελέσµατα µιας µικρής έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της 

Θεσσαλονίκης. 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ε. Τρέσσου 

Ερευνητική Οµάδα: Ε. Σαµουρκάσολγου 

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα:  

Μαθητές/τριες Γυµνασίων και Λυκείων Ν. Θεσσαλονίκης  

Εµβέλεια δείγµατος: Ν. Θεσσαλονίκης 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αφορά στην έρευνα των στάσεων των µαθητών/τριών Β’ Γυµνασίου και Β’ Λυκείου 

στα µαθηµατικά καθώς και των πιθανών διαφοροποιήσεων των στάσεων κατά 

φύλο και ηλικία. Οι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων: περισσότερα κορίτσια από αγόρια έχουν καλούς βαθµούς στα 

µαθηµατικά αλλά στην κατηγορία των άριστων µαθητών τα κορίτσια είναι 

λιγότερα.  Τα κορίτσια παρουσιάζουν λιγότερο θετικές στάσεις στα µαθηµατικά, αν 

και στην πλειοψηφία πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι κατάλληλα και για τα δύο 

φύλα και ότι δεν είναι αποκλειστικά ανδρική περιοχή. Λιγότερα κορίτσια από 

αγόρια όµως βρίσκουν τα µαθηµατικά χρήσιµα στην καθηµερινή τους ζωή. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

∆ιαφυλικές Σχέσεις, Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέµατα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Ελληνικά Γράµµατα, 1996. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος:  

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική 

παιδεία 

Συγγραφέας: Ε. Τρέσσου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών 

 

Εκδοτικός οίκος: Υπουργείο Προεδρίας                        Έτος έκδοσης: 1995 

                               Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα     Σελίδες: 312 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στον εντοπισµό των πρακτικών που 

οδηγούν στη διαφοροποιηµένη στάση των δύο φύλων στα µαθηµατικά και των 

διαδικασιών που οδηγούν στον αποκλεισµό των κοριτσιών από τη µαθηµατική 

εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προσέγγιση των παιδαγωγικών και 

διδακτικών πρακτικών που προάγουν την κατά φύλο διαφοροποίηση στα 

µαθηµατικά και διαµορφώνουν µία σχολική ή εκπαιδευτική µειονότητα µε κύριο 

χαρακτηριστικό την αρνητική στάση και συχνά τη χαµηλή επίδοση στα 

µαθηµατικά. 

 
 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Συγκρίσεις επιδόσεων µαθητών Γυµνασίων και 

Γενικών Λυκείων του σχολικού έτους 1987-88, ανά περιοχή, τάξη και φύλο 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: ΥΠΕΠΘ-∆/νση Προγραµµατισµού και Επιχειρησιακών 

Ερευνών 

 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος:  

 

Ερευνητική Οµάδα: ∆είγµα µαθητών/τριων Γυµνασίου και Λυκείου 

  

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα: 

 

Εµβέλεια δείγµατος: Ν. Καβάλας 

 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής: 1987-88 

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αφορά µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στο Νοµό Καβάλας για την διερεύνηση 

τυχόν ανισοτήτων στις επιδόσεις των µαθητών της Γενικής ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης που προσδιορίζονται σε σχέση µε την περιοχή που βρίσκεται το 

σχολείο, το φύλο και την τάξη φοίτησης, προκειµένου να συσχετισθούν µε τα 

γενικότερα χωροταξικά και συγκοινωνιακά προβλήµατα της κάθε περιοχής. 

 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τίτλος µελέτης - έρευνας: Οι στάσεις µαθητών/τριων απέναντι στα Μαθηµατικά: 

Αποτελέσµατα µιας µικρής έρευνας σε επιλεγµένα Γυµνάσια και Λύκεια της 

Θεσσαλονίκης. 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Φορέας υλοποίησης: 

Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Ε. Τρέσσου 

Ερευνητική Οµάδα: Ε. Σαµουρκάσολγου 

Πληθυσµός που καλύπτει η έρευνα:  

Μαθητές/τριες Γυµνασίων και Λυκείων Ν. Θεσσαλονίκης  

Εµβέλεια δείγµατος: Ν. Θεσσαλονίκης 

Ηµεροµηνία διεξαγωγής:  

Αντικείµενο µελέτης – έρευνας / Βασικά πορίσµατα: 

Αφορά στην έρευνα των στάσεων των µαθητών/τριών Β’ Γυµνασίου και Β’ Λυκείου 

στα µαθηµατικά καθώς και των πιθανών διαφοροποιήσεων των στάσεων κατά 

φύλο και ηλικία. Οι ενδείξεις που προκύπτουν από την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων: περισσότερα κορίτσια από αγόρια έχουν καλούς βαθµούς στα 

µαθηµατικά αλλά στην κατηγορία των άριστων µαθητών τα κορίτσια είναι 

λιγότερα.  Τα κορίτσια παρουσιάζουν λιγότερο θετικές στάσεις στα µαθηµατικά, αν 

και στην πλειοψηφία πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά είναι κατάλληλα και για τα δύο 

φύλα και ότι δεν είναι αποκλειστικά ανδρική περιοχή. Λιγότερα κορίτσια από 

αγόρια όµως βρίσκουν τα µαθηµατικά χρήσιµα στην καθηµερινή τους ζωή. 

Σχετικά δηµοσιεύµατα:  

∆ιαφυλικές Σχέσεις, Σεµινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών-Στελεχών σε θέµατα 

Σεξουαλικής Αγωγής και Ισότητας των Φύλων, Ελληνικά Γράµµατα, 1996. 

 



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Είδος εντύπου: 

Άρθρο σε περιοδικό  |__| 

Άρθρο σε βιβλίο  |__| 

Βιβλίο    |__| 

Πρακτικά Συνεδρίων  |__| 

Τίτλος:  

Πρακτικές που προάγουν την ισότιµη συµµετοχή των κοριτσιών στη µαθηµατική 

παιδεία 

Συγγραφέας: Ε. Τρέσσου 

Τίτλος περιοδικού ή βιβλίου (αν πρόκειται για άρθρο): 

Εκπαίδευση και Ισότητα Ευκαιριών 

 

Εκδοτικός οίκος: Υπουργείο Προεδρίας                        Έτος έκδοσης: 1995 

                               Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα     Σελίδες: 312 

Θεµατική ενότητα: 

Πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση    |__| 

  

Συµµετοχή γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση   |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις των σχολικών εγχειριδίων  |__| 

Κοινωνικοποιητικές επιδράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας |__| 

Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση     |__| 

Τίτλος έρευνας – µελέτης στην οποία αναφέρεται: 

 

Περίληψη: Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται στον εντοπισµό των πρακτικών που 

οδηγούν στη διαφοροποιηµένη στάση των δύο φύλων στα µαθηµατικά και των 

διαδικασιών που οδηγούν στον αποκλεισµό των κοριτσιών από τη µαθηµατική 

εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην προσέγγιση των παιδαγωγικών και 

διδακτικών πρακτικών που προάγουν την κατά φύλο διαφοροποίηση στα 

µαθηµατικά και διαµορφώνουν µία σχολική ή εκπαιδευτική µειονότητα µε κύριο 

χαρακτηριστικό την αρνητική στάση και συχνά τη χαµηλή επίδοση στα 

µαθηµατικά. 
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