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Περίληψη: Η σηµερινή εποχή, χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές, που οφείλονται
στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ του ανθρώπου και της
τεχνολογίας.
Η εκπαίδευση σήµερα αποτελεί βασικό δικαίωµα του κάθε ατόµου στη µόρφωση, και το
φύλο συνδέεται σηµαντικά µε αυτήν, όπως έχει επισηµανθεί τόσο από τη διεθνή
βιβλιογραφία και είναι εµφανές στις εκάστοτε κοινωνικές στατιστικές µελέτες. Η
εκπαίδευση αποτελεί και τον κυριότερο κοινωνικό παράγοντα που προσδιορίζει και
διαµορφώνει την ένταξη των ατόµων στην αγορά εργασίας και επιδρά στην οικονοµική
δραστηριότητά τους και σε άλλες διαφοροποιήσεις.
Στο χώρο της εκπαίδευσης, αν και η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι
γυναίκες, λίγες µόνο απ’ αυτές εµφανίζονται να κατέχουν υψηλόβαθµες θέσεις. Η άρση
αυτών των ανισοτήτων στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες, είναι αποτέλεσµα
σχετικά πρόσφατων ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων
Αν ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από την έκρηξη της γνώσης και της πληροφορίας,
την τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο, για τον 21ο αιώνα προβληµατιζόµαστε
συγκλίνοντας στη σκέψη της δυνατότητας άρσης των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.

1. Εισαγωγή
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την κατάργηση των αποστάσεων
µεταξύ των χωρών του πλανήτη. «Η απόσταση έχει παύσει πλέον να έχει σηµασία,
ενώ η ιδέα ενός «γεωγραφικού ορίου» είναι όλο και πιο δύσκολο να αντέξει στον
«πραγµατικό κόσµο» (Zygmunt Bauman 2004:25). Είναι η «εποχή της επανάστασης
της πληροφορίας ως αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων εφαρµογών των
τεχνολογιών και των επικοινωνιών, που διαπερνά το σύνολο σχεδόν της
επαγγελµατικής, αλλά και της καθηµερινής µας ζωής».(Αναστασιάδης 2000:22).
Το φύλο συνδέεται σηµαντικά µε την εκπαίδευση και αποτελεί έναν από τους
βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο διαπλέκονται µια σειρά από εκπαιδευτικές
διακρίσεις και ανισότητες. Μετά τους αγώνες των φεµινιστικών κινηµάτων η θέση
της γυναίκας, έχει τροποποιηθεί κυρίως τα τελευταία χρόνια. Στις δεκαετίες του 1920
και 1930, οι φεµινίστριες υποστήριζαν ότι µε την κατάκτηση πολιτικών και
κοινωνικών θα µπορούσαν να καταργηθούν οι ανισότητες των φύλων (Μίτσελ,
1981:19-22 και J. Lown 1992:107-108).
Στην Ελλάδα, το γυναικείο κίνηµα, κατάφερε να βοηθήσει στη βελτίωση της
θέσης της γυναίκας. Πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες, φορείς στερεοτυπικών
αντιλήψεων, αµφισβήτησαν τον φεµινισµό, υποστηρίζοντας ότι η θέση της γυναίκας
είναι στο σπίτι και στην οικογένεια.
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Σύµφωνα µε τις Αθανασιάδου, Πετροπούλου και Μιµίκου, (2001:5) «στην
Ελλάδα, αν και σχετικά πρόσφατες, από το 1980 µέχρι σήµερα έχουν
πραγµατοποιηθεί σηµαντικές νοµοθετικές και θεσµικές αλλαγές για τη διασφάλιση
της ισότητας µεταξύ αντρών και γυναικών και την εξάλειψη όλων των µορφών
διάκρισης κατά των γυναικών». Αυτό που βιώνουν όµως στην καθηµερινότητα τους
οι γυναίκες είναι εντελώς διαφορετικό.
Στο σηµερινό εκπαιδευτικό σύστηµα η διάκριση των φύλων γίνεται ορατή όχι
πια στις δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών στις διάφορες εκπαιδευτικές
βαθµίδες, όσο στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές. Με άλλα λόγια,
εµφανίζονται διακρίσεις στους τοµείς και κλάδους σπουδών που επιλέγονται, και
βάσει στερεοτύπων «ταιριάζουν» ή απορροφούν αποκλειστικά ή σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα το ένα από τα δύο φύλα.
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την επίτευξη της ισότητας παρατηρείται,
στις ανεπτυγµένες ιδίως χώρες, µια αυξανόµενη τάση παρέµβασης στην εκπαίδευση
των παιδιών, όσον αφορά τη διάκριση των φύλων. Μελέτες που σχετίζονται µε την
προβολή των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις στάσεις και τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών, αναδεικνύουν την ανάγκη αλλαγών, ώστε στο µέλλον να
απαλειφθούν οι διαφορές εις βάρος των γυναικών και να επιτευχθεί η ισότιµη
συµµετοχή τους στη δηµόσια, αλλά και την ιδιωτική ζωή.
Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά στις θεωρίες για τη διαµόρφωση του
ρόλου του φύλου και στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση. Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι ανισότητες στην εκπαίδευση. Θα
τονιστεί η σηµασία του ρόλου του/ της Εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των στερεοτύπων, µέσα από τις σχέσεις που
αναπτύσσει µε τα παιδιά. Θα γίνει αναφορά στην αυτο- εκπληρούµενη προφητεία. Θα
αναφερθεί ακόµη ο ρόλος της αντισεξιστικής αγωγής στη διαµόρφωση στάσεων που
βοηθούν την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Τέλος θα επιχειρηθεί η εξαγωγή
συµπερασµάτων.

2. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
Θεωρήθηκε σκόπιµο καταρχήν να αποσαφηνίσουµε κάποιους όρους
απαραίτητους για την καλύτερη κατανόηση των ζητηµάτων που θα αναπτύξουµε στη
συνέχεια ώστε ο προσδιορισµός των εννοιών αυτών αλλά και η διάκριση µεταξύ τους
να συντελέσουν στην αρτιότερη κατανόηση του περιεχοµένου της εργασίας.
Οι «προκαταλήψεις» δηµιουργούνται από γενικεύσεις και αντιπάθεια και
χρησιµοποιούνται προκειµένου να δικαιολογήσουν συµπεριφορές απέναντι σε µια
κοινωνική οµάδα.
Με τον όρο «στερεότυπα», νοούνται οι νοητικές αναπαραστάσεις µιας
κοινωνικής οµάδας και των µελών της οι οποίες αποτελούν συγχρόνως αιτία και
αποτέλεσµα προκατάληψης, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και άνιση
συµπεριφορά. Υπάρχουν πολλά κοινωνικά στερεότυπα τα οποία βασίζονται κυρίως
στην ηλικία, στη φυλή, στην κοινωνική τάξη, στη θρησκεία, στο βάρος κλπ.
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Τα «στερεότυπα φύλου» είναι κοινωνικές αντιλήψεις για µορφές
συµπεριφοράς που αποδίδονται στα άτοµα, ανάλογα µε το φύλο τους. Αυτά
κατανέµουν τον πληθυσµό και τον κατηγοριοποιούν σε δυο οµάδες, αυτή των αντρών
και αυτή των γυναικών.
Η έννοια του «φύλου» αναφέρεται στις βιολογικές και κοινωνικές διαφορές
που παρατηρούνται µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το βιολογικό φύλο [sex] ενός
ατόµου είναι γενετικά καθορισµένο, ενώ το κοινωνικό φύλο [gender] είναι
πολιτισµικά και κοινωνικά κατασκευασµένο. Το φύλο συνδέεται σηµαντικά µε την
εκπαίδευση όπως έχει επισηµανθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία και είναι εµφανές στις
κοινωνικές µελέτες, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο
διαπλέκονται µια σειρά από εκπαιδευτικές διακρίσεις και ανισότητες.
Τα εκπαιδευτικά συστήµατα αντανακλούν και αναπαράγουν την ανισότητα
των φύλων που υπάρχει στην κοινωνία και λειτουργεί εις βάρος των γυναικών (Cole,
1989; Delamont, 1980; Kessler et al, 1985; Robinson, 1992). Στο σηµερινό
εκπαιδευτικό σύστηµα η διάκριση των φύλων γίνεται ορατή όχι µόνο από τις
δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, αλλά
και από τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές. Με άλλα λόγια,
εµφανίζονται διακρίσεις στους τοµείς και κλάδους σπουδών που επιλέγονται, και
βάσει στερεοτύπων «ταιριάζουν» ή απορροφούν αποκλειστικά ή σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα το ένα από τα δύο φύλα.

2. Εκπαιδευτικοί, µαθητές και στερεότυπα.
2.1. Θεωρίες σχετικές µε τη διαµόρφωση του ρόλου του φύλου
Η συµµετοχή της παραµέτρου «φύλου» στην εκπαίδευση και ειδικότερα οι
ανισότητες που παρατηρούνται ακόµα και σήµερα στην πρόσβαση και τη συµµετοχή
των γυναικών, είναι κρίσιµα ζητήµατα που απασχολούν την παγκόσµια εκπαιδευτική
κοινότητα. Η άρση αυτών των ανισοτήτων στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες,
είναι αποτέλεσµα σχετικά πρόσφατων ιστορικών και κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων
Πολλοί επιστήµονες ανέπτυξαν θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να
ερµηνεύσουν τις διαφορές των φύλων. Οι υποστηρικτές του βιολογικού φύλου,
θεωρούν ότι είναι αυτό που υπερτερεί του κοινωνικού φύλου και καθορίζει τη
συµπεριφορά του ατόµου στην συναναστροφή του µε τους άλλους.
Οι υποστηρικτές του κοινωνικού φύλου(gender), θεωρούν ότι η υιοθέτηση
συγκεκριµένης συµπεριφοράς, διαφορετικής για τους άντρες και τις γυναίκες, είναι
κοινωνική κατασκευή.
Σύµφωνα µε τους υποστηρικτές του βιολογικού φύλου(sex) (Β. ∆εληγιάννηΚουιµτζή, 1994:48-51), αυτό που υπερτερεί του κοινωνικού φύλου και καθορίζει τη
συµπεριφορά του ατόµου στην συναναστροφή του µε τους άλλους και τα άτοµα
κληρονοµούν ατοµικά χαρακτηριστικά από τους γονείς τους και τους προγόνους
τους, µέσω των σπερµατοζωαρίων και ωαρίων. Οι βιολογικές θεωρίες προσπαθούν
να ερµηνεύσουν τις διαφορές των φύλων µε βάση την κληρονοµικότητα.
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Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης, το παιδί, µαθαίνει µέσω της
ενίσχυσης και της παρατήρησης, υιοθετεί δηλαδή συµπεριφορές που επιβραβεύονται
από τους ενήλικους, αλλά και τους συνοµηλίκους του, αλλά και µιµείται τη
συµπεριφορά των ενηλίκων (γονείς, εκπαιδευτικοί, άλλοι ενήλικες)
Ο Kohlberg, εκφραστής της αναπτυξιακής- γνωστικής θεωρίας, βασιζόµενος
σε όσα γράφει ο Piaget σχετικά µε τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, υποστηρίζει
ότι το παιδί, πρώτα αντιλαµβάνεται ότι υπάρχουν δυο διαφορετικά φύλα και
αναγνωρίζει σε ποιο από αυτά ανήκει. Στη συνέχεια προσπαθεί να µιµηθεί τη
συµπεριφορά προσώπων που ανήκουν στο ίδιο φύλο. Η συνειδητοποίηση αυτή
αρχίζει από την ηλικία των 2-3 ετών και εδραιώνεται στην ηλικία των 6-7 ετών. Όσο
το παιδί µεγαλώνει επιλέγει µόνο του ποιες από τις συµπεριφορές των προτύπων θα
µιµηθεί.
Σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής µάθησης, το παιδί, µαθαίνει µέσω της
ενίσχυσης και της παρατήρησης, υιοθετεί δηλαδή συµπεριφορές που επιβραβεύονται
από τους ενήλικους, αλλά και τους συνοµηλίκους του και µιµείται τη συµπεριφορά
των ενηλίκων (γονείς, εκπαιδευτικοί, άλλοι ενήλικες).
Ιστορικά το κίνηµα του φεµινισµού (feminism) καθιέρωσε την αντίληψη ότι πολλοί
ρόλοι που αναφέρονται στο φύλο είναι κοινωνικά προσδιορισµένοι και δεν µπορούν
να καθοριστούν µε καθαρά βιολογικά κριτήρια. Στα πλαίσια των ερευνών σχετικά µε
το φύλο (gender studies) ο όρος «φύλο» αναφέρεται ειδικά στις πολιτισµικές και όχι
στις βιολογικές διαφορές. Αυτό ισχύει από την δεκαετία του 1950 και εξής, σε
ποικίλους επιστηµονικούς κλάδους όπως η κοινωνιολογία , η κοινωνική
ανθρωπολογία και η ψυχανάλυση µε τις θεωρίες του Jacques Lacan, την έρευνα των
Γάλλων ψυχαναλυτών όπως η Julia Kristeva, ο Luce Irigaray και ο Bracha L.
Ettinger, και των Αµερικανών φεµινιστών όπως η Judith Butler. Ειδικά αυτή η
τελευταία, σηµαντική εκπρόσωπος του σύγχρονου αµερικανικού φεµινισµού, θεωρεί
τους ρόλους που αναφέρονται στο φύλο ως µια κοινωνική πρακτική η οποία συχνά
αποκαλείται «επιτελεστική» (performative). Σηµειώνεται ότι η χρήση του όρου
«φύλο» στην κοινή γλώσσα αναφέρεται κυρίως στην διάκριση µεταξύ αρσενικού και
θηλυκού. Αντίθετα, στις κοινωνικές επιστήµες ο όρος «φύλο», εκφράζει µια
κοινωνική, πολιτισµική ή ψυχολογική κατάσταση, διαφορετική από εκείνη του
βιολογικού φύλου
Το σχολείο οφείλει να λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και
να προάγεται η ισότιµη µεταχείριση των δύο φύλων. Οι στάσεις και η συµπεριφορά
των εκπαιδευτικών στις αλληλεπιδράσεις τους µε τους µαθητές, η σχολική οργάνωση,
η δοµή του αναλυτικού προγράµµατος, τα σχολικά εγχειρίδια, οι τρόποι διδακτικής
προσέγγισης πρέπει να αντανακλούν και να παρέχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους
µαθητές ανεξάρτητα από φύλο. Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της Παιδαγωγικής
Ατµόσφαιρας της Σχολικής Τάξης αποτελεί η στάση του δασκάλου απέναντι στον
κάθε µαθητή.
Η στάση, η διάθεση, η προδιάθεση ή η προκατάληψη του δασκάλου απέναντι
στο µαθητή του έχει βρεθεί ότι επηρεάζει καθοριστικά την ποιότητα της αγωγής και
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της µάθησης του παιδιού, τις διαδικασίες της κοινωνικοποίησης και οικοδόµησης της
προσωπικότητάς του, την ποιότητα του πλέγµατος των διαµαθητικών σχέσεων και ως
συνέπεια όλων αυτών τη συµπεριφορά του µαθητή και τη σχολική του επίδοση.
Στο σηµερινό εκπαιδευτικό, σύστηµα η διάκριση των φύλων γίνεται ορατή
παρόλο που οι γυναίκες έχουν κατακτήσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο πολύ
υψηλούς δείκτες εκπαίδευσης όχι πια στις δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών
στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες, όσο στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές
τους επιλογές. Με άλλα λόγια, εµφανίζονται διακρίσεις στους τοµείς και κλάδους
σπουδών που επιλέγονται, και βάσει στερεοτύπων «ταιριάζουν» ή απορροφούν
αποκλειστικά ή σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα το ένα από τα δύο φύλα.
Καθώς το σχολείο αποτελεί ένα µικρόκοσµο της ευρύτερης, πατριαρχικά
δοµηµένης, κοινωνίας, διαιωνίζει την ανδρική ηγεµονία.
H εσωτερίκευση της σεξιστικής ιδεολογίας αρχίζει στο σπίτι, όπου µε την υιοθέτηση διαφόρων αξιών και τρόπων κοινωνικοποίησης τα παιδιά «διδάσκονται» τους
ρόλους του φύλου τους.
Αυτό, όµως, συνεχίζεται και µέσα στο σχολείο το οποίο αποτελεί την πλέον, ίσως, επίσηµη κοινωνικοεκπαιδευτική δοµή, όπου οι ρόλοι των φύλων αποκτούν
κοινωνικό περιεχόµενο και τα στερεότυπα των ρόλων που αφορούν τον άνδρα Και τη
γυναίκα γίνονται όλο και πιο αυστηρά (Payne, 1988; Romao, 1985).
Η αλλαγή στάσεων είναι µια επίπονη προσπάθεια και τα κατάλληλα
προγράµµατα ευαισθητοποίησης όλων των εκπαιδευτικών αλλά παράλληλα και των
γονέων θα συµβάλλουν σε αυτό τα µέγιστα. Πολύ λίγα προγράµµατα έχουν
πραγµατοποιηθεί για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, ιδίως της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, σε θέµατα ισότητας φύλων και πολύ λίγοι είναι οι εκπαιδευτικοί που τα
έχουν παρακολουθήσει.
Θετικό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στα Πανεπιστηµιακά
Τµήµατα γίνονται προγράµµατα που σχετίζονται µε τα θέµατα ισότητας των φύλων
και οι νέοι εκπαιδευτικοί αναµένεται να είναι περισσότερο ενήµεροι,
ευαισθητοποιηµένοι και απαλλαγµένοι από σεξιστικές προκαταλήψεις και
συµπεριφορές.
2.2. Απόψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα φύλα
Το θέµα των διακρίσεων στην εκπαίδευση έχει πολλές προσεγγίσεις όπως:
1) το θέµα της σύνθεσης του εκπαιδευτικού προσωπικού και του
καταµερισµού εργασίας, δηλ. τα ποσοστά των διάφορων ειδικοτήτων µε βάση το
φύλο καθώς και της κατανοµής τους ανάλογα µε την εκπαιδευτική βαθµίδα,
2) το θέµα της συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης µε βάση το
φύλο τους,
3) το θέµα του αναλυτικού προγράµµατος και του περιεχοµένου του
µαθήµατος,
4) το θέµα του «κρυφού» αναλυτικού προγράµµατος,
5) των στάσεων και των προσδοκιών των εκπαιδευτικών,
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6) της οργάνωσης της τάξης και της σχολικής ζωής,
7) των εξετάσεων και της Αξιολόγησης και
8) του κόσµου της εργασίας και του σχολικού
προσανατολισµού.

επαγγελµατικού

2.3. Αντιλήψεις, προσδοκίες και στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στα φύλα.
Το επάγγελµα της γυναίκας Εκπαιδευτικού κυρίως της Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, συµπίπτει µε την έξοδο της γυναίκας από το σπίτι και την είσοδό της
στον εργασιακό χώρο και θεωρήθηκε ότι είναι η «φυσική» συνέχεια του ρόλου της
ως µητέρας. Υπάρχει η αντίληψη και µέχρι τις µέρες µας ότι το επάγγελµα της
δασκάλας «ταιριάζει» περισσότερο στις γυναίκες, αφού το ένστικτο της µητρότητας
πιστεύεται ότι µπορεί να τις βοηθήσει να ανταπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις
της δουλειάς τους.
Από µελέτες και έρευνες που έχουν διεξαχθεί φαίνεται ότι οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί, περιορίζονται στα διδακτικά τους καθήκοντα και δεν διεκδικούν
θέσεις εξουσίας, διοικητικές
δηλαδή θέσεις(Ε. Μαραγκουδάκη (1997), Π.
Χατζηπαναγιώτου, 1997:293-302). Αν και ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς ιδιαίτερα
της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κυριαρχούν ως προς τον αριθµό οι γυναίκες από τους
άντρες συναδέλφους τους, δεν διεκδικούν θέσεις διευθυντού σχολικής µονάδας,
Συµβούλου ή Προϊσταµένου εκπαίδευσης. Τις θέσεις αυτές καταλαµβάνουν συνήθως
οι άντρες αν και συχνά οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, έχουν πολύ περισσότερα τυπικά
προσόντα. Ο αποκλεισµός των γυναικών από τις θέσεις ιεραρχίας στερεί την
κοινωνία από ένα αξιόλογο δυναµικό που πολλά θα µπορούσε να προσφέρει. Η
συµµετοχή των γυναικών στα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων έχει επίπτωση
όχι µόνο στον εκπαιδευτικό χώρο αλλά και στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων
του ευρύτερου κοινωνικού χώρου και γενικότερα στην αλλαγή των κοινωνικών
δοµών και της κοινωνικής οργάνωσης.
Φαίνεται ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, φορείς στερεοτυπικών αντιλήψεων για
τη θέση της γυναίκας, αφήνουν το χώρο της διοίκησης στους άντρες συναδέλφους
τους, προβάλλοντας εµπόδια για τη διεκδίκηση τέτοιων θέσεων. Τέτοια εµπόδια
είναι οι αυξηµένες ευθύνες µιας τέτοιας θέσης , και οι δικές τους οικογενειακές
υποχρεώσεις που δεν τους αφήνουν ελεύθερο χρόνο . Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η
προσπάθεια των γυναικών να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς τους ρόλους, συχνά
τις δεσµεύει στην διεκδίκηση χρόνου για δική τους επαγγελµατική εξέλιξη. Όπως
αναφέρει η Κατή (2002:242): «Ο διπλός και τριπλός φόρτος εργασίας της
εργαζόµενης- νοικοκυράς- µητέρας είναι ένας σοβαρότατος ανασταλτικός
παράγοντας για µια καριέρα». Είναι όµως και η δική τους πεποίθηση, πως πρέπει να
δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των µελών της οικογένειάς τους, γι αυτό άλλωστε
συχνότερα οι γυναίκες αναλαµβάνουν τις µικρές τάξεις του ∆ηµοτικού σχολείου,
επειδή δεν χρειάζεται να αφιερώσουν πολύ χρόνο για διορθώσεις στο σπίτι. Επιπλέον
καταλαµβάνοντας θέσεις εξουσίας, οι γυναίκες υποσυνείδητα θεωρούν ότι
παραβιάζουν το χώρο που παραδοσιακά ανήκει στους άντρες. Η παραβίαση αυτή
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δηµιουργεί στις γυναίκες ψυχικές συγκρούσεις τις οποίες δυσκολεύονται να
χειριστούν.
Πολλές γυναίκες ακόµη αναγκάζονται να ανακόψουν την επαγγελµατική τους
εξέλιξη καθώς έρχονται αντιµέτωπες µε το δίληµµα «καριέρα ή οικογένεια», δίληµµα
όµως το οποίο σε ουδεµία περίπτωση βιώνουν οι άνδρες. Η εκπαίδευση είναι ένα
θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα και παράλληλα ένας παράγοντας καθοριστικός για
την επίτευξη των στόχων της ισότητας, της ανάπτυξης και της ειρήνης. Οι στόχοι
αυτοί επιτυγχάνονται πρωτίστως µέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που δεν κάνει
διακρίσεις και που είναι ανοιχτό σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικότητας,
γλώσσας, θρησκείας, κοινωνικής τάξης, ηλικίας και ικανότητας.
2.4. Εκπαίδευση και ανισότητες
Υπάρχουν πολλές ανισότητες στο χώρο της εκπαίδευσης, αφού όπως
αναφέρουν οι Φρειδερίκου- Φολερού (2004:33) «το σχολείο ακόµα και στην εποχή
µας, ευθύνεται σηµαντικά για τη διατήρηση των στερεοτύπων που αφορούν στη
θηλυκότητα και στον ανδρισµό». Οι εκπαιδευτικοί, φορείς των στερεοτυπικών
αντιλήψεων, ως πρότυπα, µεταφέρουν τα στερεότυπα στα παιδιά, αλλά και
αντιµετωπίζουν οι ίδιοι τα παιδιά στερεοτυπικά, έχουν δηλαδή διαφορετική στάση
όταν απευθύνονται σε αγόρια και διαφορετική όταν απευθύνονται σε κορίτσια.
Σύµφωνα µε τον Bernstein (1977) το σχολείο αναπαράγει κοινωνικούς κώδικες και
ιδεολογίες.
Σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια-δηµοτική εκπαίδευση προκύπτει ότι, ενώ
αρχικά και σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, υπάρχει µεγάλη ανισότητα στην
πρόσβαση και τη συµµετοχή των κοριτσιών σε αυτή καθώς η προτεραιότητα δίνονταν
στην εκπαίδευση των αγοριών, από τις αρχές του 20ου αιώνα και ειδικότερα µετά το
1929 η εικόνα αρχίζει να αλλάζει. Η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 που
καθιέρωσε το µικτό εξατάξιο δηµοτικό σχολείο, καθώς και η προσπάθεια για
ουσιαστική εφαρµογή του νόµου περί υποχρεωτικής φοίτησης σε αυτό, οδήγησαν στο
να εκλείψει σταδιακά το φαινόµενο της ανισότητας και να έχει επέλθει σήµερα µια
κατάσταση ισορροπίας, µε την έννοια ότι η συµµετοχή των αγοριών και των
κοριτσιών στη δηµοτική εκπαίδευση είναι ανάλογη της συµµετοχής τους στις
αντίστοιχες ηλικιακές οµάδες του πληθυσµού.
Ο ρόλος του σχολείου για την καταπολέµηση των ανισοτήτων είναι
καταλυτικός. Μέσα από την εκπαίδευση µπορούν να ανατραπούν θεωρίες, να
εξαλειφθούν στερεοτυπικές αντιλήψεις και να επαναπροσδιοριστούν οι στάσεις και οι
αξίες. Αν δεχθούµε ότι το σχολείο είναι ο προποµπός της κοινωνίας, ο χώρος όπου
αναπαράγονται αξίες, διαµορφώνονται απόψεις και χαράσσονται πολιτικές, τότε θα
πρέπει να παραδεχτούµε ότι το σχολείο προάγει µάλλον την ανισότητα παρά την
ισότητα. Παρόλο που οι σχολικές τάξεις είναι αυτόνοµες δοµές, αποτελούν το
µικρόκοσµο της κοινωνίας όπου η κοινωνικοποίηση των παιδιών λαµβάνει χώρα και
πολλές φορές ανάλογα µε τις αρχές που διέπουν την οργάνωσή τους, ενισχύουν τις
ανισότητες και καλλιεργούν τη διαφορετική αντιµετώπιση αγοριών και κοριτσιών .

ISSN 1790-8574

-7-

Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9
Μαΐου 2010

2.5. Ο/Η Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και το φύλο
Το επάγγελµα του Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ακόµα και
σήµερα παραµένει γυναικοκρατούµενο. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αποτελούν την
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. H κυριαρχία αυτή των γυναικών στο χώρο της
εκπαίδευσης κυρίως της Πρωτοβάθµιας είναι κάτι που το συναντάµε σε όλες σχεδόν
τις ευρωπαϊκές χώρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στις χώρες της Ευρώπης από το 1970
ως το 1990 υπήρξε µια αλµατώδης αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην
Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1994, σ. 52-62).
Πολλές έρευνες και συγγραφείς προσπάθησαν να ερµηνεύσουν το γεγονός της
υψηλής εκπροσώπησης των γυναικών στην εκπαίδευση, γεγονός το οποίο έχει ως
συνέπεια να θεωρείται το επάγγελµα «γυναικείο», καθώς ταυτίζεται περισσότερο µε
κοινωνικά στερεότυπα για τις γυναίκες και τους ρόλους τους. Φαίνεται λοιπόν ότι το
επάγγελµα της εκπαιδευτικού θεωρείται επάγγελµα που συνάδει µε το ρόλο της
γυναίκας ως µητέρας και ως υπεύθυνης για τη φροντίδα και την ανατροφή των
παιδιών (Αναγνωστοπούλου κ.ά., 2004). Η διδασκαλία γενικά θεωρείται ότι είναι ένα
καλό επάγγελµα για τις γυναίκες, ενώ θεωρείται µέτριο για έναν άνδρα.
Για τις γυναίκες λοιπόν το επάγγελµα της δασκάλας θεωρείται ότι είναι και
υψηλού γοήτρου αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα επάγγελµα, το οποίο λόγω του
ωραρίου του µπορεί να συνδυασθεί µε τη δηµιουργία οικογένειας και τη φροντίδα
παιδιών και της οικογένειας γενικότερα(Βασιλού-Παπαγεωργίου, 1992, σ. 114-127).
Αν και ο αριθµός λοιπόν των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελµα θεωρείται
πολύ υψηλός, εντούτοις παρατηρούνται διαφοροποιήσεις µεταξύ ανδρών και
γυναικών στην κατανοµή των ανδρών και των γυναικών στις διάφορες βαθµίδες της
εκπαίδευσης, στη συµµετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στους
συνδικαλιστικούς φορείς, στην ιεραρχία του προσωπικού και την κατάληψη
διευθυντικών θέσεων. Οι γυναίκες βρίσκονται περιθωριοποιηµένες ως συνέπεια της
µηδαµινής εκπροσώπησής τους στη διοικητική ιεραρχία αλλά και λόγω της έλλειψης
ευκαιριών να κερδίσουν την πρόσβαση σε τέτοιους χώρους (Μαραγκουδάκη, 1997).
Πραγµατικά ο αντίστοιχος αριθµός των γυναικών σε θέσεις κύρους και
εξουσίας, είναι σηµαντικά µικρότερος σε σύγκριση µε αυτόν των ανδρών (ΒασιλούΠαπαγεωργίου, 1995, σ. 495-514).
Έτσι η πλειονότητα των ∆ασκάλων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
εξακολουθούν να είναι γυναίκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το επάγγελµα αυτό
ακόµη θεωρείται ότι ανήκει στη γυναίκα και ταιριάζει µε το ρόλο της να φροντίζει
τους άλλους . Όπως παρατηρεί η Η. Βadley(1989), η διδασκαλία των µικρών παιδιών
συνδέεται παγκόσµια µε το ένστικτο της µητρότητας, ενώ ο χώρος της γνώσης ανήκει
στους άντρες. Το µεγάλο αυτό ποσοστό γυναικών στο επάγγελµα του/ της
Νηπιαγωγού το καθιστά αυτόµατα υποδεέστερο σε σχέση µε άλλα επαγγέλµατα, µε
αποτέλεσµα οι Νηπιαγωγοί να νιώθουν κατώτερες, αλλά και να αντιµετωπίζονται
ανάλογα. Βρίσκονται έτσι στη δυσάρεστη θέση να πρέπει συνεχώς να αποδεικνύουν
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ότι αξίζουν την αναγνώριση και την αποδοχή της κοινωνίας ως άτοµα και
επαγγελµατίες. Όπως αναφέρουν οι Βιτσιλάκη , Μαράτου- Αλιµπράντη και Καπέλλα
(2001:68) η συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγών, που έχουν χαµηλότερο
κοινωνικο-οικονοµικό κύρος από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι γυναίκες, ενώ στο
δηµοτικό σχολείο οι γυναίκες συνωστίζονται στις µικρότερες τάξεις» . Η µη αποδοχή
της αξίας τους , τους δηµιουργεί αισθήµατα µειονεξίας και ανεπάρκειας.
2.6. Η έννοια της σταθερότητας του φύλου και το ∆ηµοτικό Σχολείο
Το ∆ηµοτικό Σχολείο είναι ο χώρος στον οποίο τα παιδιά ηλικίας 6 έως 12
χρόνων έρχονται σε επαφή µε τους συνοµηλίκους τους και τους/τις δασκάλους τους.
Είναι µια µικρογραφία της κοινωνίας , όπου τα παιδιά µαθαίνουν να συνυπάρχουν µε
τους άλλους και υιοθετούν στάσεις και συµπεριφορές. Το σχολείο θεωρείται ως τόπος
µάθησης, ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης, συγκρότησης ταυτοτήτων αλλά και
προστασίας της παιδικής αθωότητας.
Πριν ακόµα την είσοδό τους στο ∆ηµοτικό τα παιδιά έχουν παρατηρήσει τις
συµπεριφορές των γονέων τους, αλλά και άλλων ενηλίκων του οικογενειακού και
του κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Επιπλέον έχουν παρακολουθήσει µέσα από τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, άντρες και γυναίκες σε παραδοσιακούς ρόλους. Έχουν
ήδη επιβραβευθεί για συµπεριφορές που αντιστοιχούν στον κοινωνικό ρόλο του
φύλου τους. Ερχόµενα λοιπόν στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι και εκείνα φορείς
στερεοτυπικών αντιλήψεων , στάσεων και συµπεριφορών.
Όπως αναφέρει οι Φρόση , Κουιµτζή και Παπαδήµου ,(2001:4)«η
εσωτερίκευση της σεξιστικής ιδεολογίας αρχίζει στο σπίτι, όπου µε την υιοθέτηση
διαφόρων αξιών και τρόπων κοινωνικοποίησης τα παιδιά “διδάσκονται” τους ρόλους
του φύλου τους».
Το φύλο είναι ένας σηµαντικότατος παράγοντας της παιδικής ηλικίας, ο
οποίος επηρεάζει και ως ένα βαθµό καθορίζει τις διατοµικές και διοµαδικές σχέσεις
των µαθητών της σχολικής ηλικίας. Η ανάπτυξη του ρόλου του φύλου στο παιδί είναι
το αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Οι
βιολογικές διαφορές των δύο φύλων συνθέτουν το µισό κοµµάτι της αντίληψης του
του φύλου από το παιδί και οι διαφορετικοί ρόλοι, τους οποίους αναθέτει η κοινωνία
στα δύο φύλα, συνθέτουν το άλλο µισό.
Στο σχολικό περιβάλλον αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στη µάθηση και στην
κοινωνικοποίηση, σηµαντικά ζητήµατα όµως, όπως η επίλυση των συγκρούσεων και
η συνεργατικότητα, ως στάση ζωής, πολλές φορές µένουν στο περιθώριο.
Παρατηρούµε όµως ότι και τα δύο, δηλαδή σύγκρουση και συνεργατικότητα έχουν
ως στοιχείο αναφοράς τη µάθηση και την κοινωνικοποίηση µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τον αυτοέλεγχο, τη γνώση, τις
πεποιθήσεις και τις ικανότητες, των ατόµων του σχολικού περιβάλλοντος που
διαµορφώνεται ούτως ή άλλως από κοινωνικές νόρµες, ιστορικό σχέσεων, δοµές
καθηκόντων και ανταµοιβών, κουλτούρα κ.λ.π. (στον ίδιο).
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Οι ταυτότητες του φύλου είναι νοητικές και κοινωνικές κατασκευές που
διαµορφώνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες. Οι ταυτότητες φύλου
διαµορφώνονται νωρίς στη ζωή του παιδιού, σε µια φάση κατά την οποία το παιδί
συνειδητοποιεί τις διαφορές των φύλων και κατατάσσει τον εαυτό του στη µια ή την
άλλη κατηγορία
Το σχολείο, όπως αναφέρει η Κανταρτζή (1996 :1) «µέσα από την οργάνωση
και το περιεχόµενο του προγράµµατός του καθώς και των σχέσεων δασκάλωνµαθητών διδάσκει στάσεις και προσδοκίες τόσο για τα αγόρια, όσο και για τα
κορίτσια»
Άµεσα σχετιζόµενο µε αυτά και εξίσου σηµαντικό και σοβαρό είναι και το
ζήτηµα της προσδοκίας του δασκάλου για το µαθητή του. Γιατί έχει βρεθεί ότι η
στάση του δασκάλου προς το µαθητή αποτελεί το πρωτογενές συστατικό στοιχείο
οικοδόµησης της προσδοκίας του δασκάλου για το µαθητή, η οποία εµπεριέχει την
εκτίµηση του δασκάλου σχετικά µε τις δυνατότητες του παιδιού και την προοπτική
του στο µέλλον. Εποµένως στην προσδοκία του δασκάλου για το µαθητή
εµφιλοχωρεί το στοιχείο της πρόβλεψης σχετικά µε την αναµενόµενη δυνατότητα
επίδοσης του συγκεκριµένου µαθητή. Ο δάσκαλος σχηµατίζει µια γενική εικόνα για
τον κάθε µαθητή του και κάνει ορισµένες προβλέψεις σχετικά µε την επίδοση που
πρέπει να αναµένει από τον καθένα χωριστά.
Οι προβλέψεις του δασκάλου για τους µαθητές του λαµβάνουν χαρακτήρα
αυτό-εκπληρούµενης προφητείας και καθίστανται προσδοκίες µε βεβαιότητα σχετικά
µε την αποτελεσµατικότητά τους. Αυτές είναι εκείνες που στη συνέχεια καθορίζουν ή
προσδιορίζουν τη συµπεριφορά του δασκάλου απέναντι στο µαθητή. Σ’ αυτές, τις
προσδοκίες, οφείλεται και η διαφοροποίηση της συµπεριφοράς του δασκάλου προς
τους µαθητές της τάξης του.
Η αναπαραγωγή των ανισοτήτων εντοπίζεται στο λεγόµενο «κρυφό αναλυτικό
πρόγραµµα»: στο περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων, στις στιχοµυθίες µεταξύ
εκπαιδευτικών και µαθητών/ -τριών και στη γλώσσα που χρησιµοποιείται για τη
µεταξύ τους επικοινωνία (Frazier & Sadker, 1973). Η επίδραση που ασκείται από τον/
την εκπαιδευτικό στους/ τις µαθητές /-τριες είναι συνήθως έµµεση και όχι άµεση.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας»
(Rosenthal & Jacobson,1968). Η µελέτη των Rosenthal και Jacobson, γνωστή ως «το
πείραµα του Oak School», έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί συµπεριφέρονται συχνά εν
αγνοία τους µε διαφορετικό τρόπο στους µαθητές και τις µαθήτριες σύµφωνα µε τις
προσδοκίες που έχουν αναπτύξει γι’ αυτούς/ -ές όσον αφορά τη νοηµοσύνη και τις
ικανότητές τους.
Η προσδιορισµένη συµπεριφορά του δασκάλου προς τον κάθε µαθητή του
από τις προσδοκίες που έχει οικοδοµήσει γι αυτόν έχει επίσης βρεθεί ότι επηρεάζει
καθοριστικά την εξελικτική µαθησιακή του σταδιοδροµία σε βαθµό που να µπορεί να
ισχυριστεί κανείς ότι κάθε µαθητής θα είχε τη δυνατότητα και την προοπτική να γίνει
άριστος, φτάνει να το πίστευε ο δάσκαλός του. Βρέθηκε ότι ο δάσκαλος διαµορφώνει
άποψη και γνώµη για τον κάθε µαθητή του βασιζόµενος στην προηγούµενη πείρα του
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(στερεότυπα συµπεριφορών που έχει βιώσει ή αποδεχτεί) και σε κάποια δεδοµένα του
µαθητή που τις περισσότερες φορές δεν είναι αντικειµενικά. Η εκτίµηση αυτή του
δασκάλου είναι εκείνη που στη συνέχεια ρυθµίζει τη συµπεριφορά του προς το
µαθητή.
Η/Ο ∆άσκαλος υπενθυµίζει συνεχώς στα παιδιά ότι είναι αγόρια ή κορίτσια,
οπότε τα παιδιά ανταποκρίνονται, µε ανάλογη συµπεριφορά. Έτσι τα κορίτσια
συµπεριφέρονται µε δειλία, είναι πιο υπάκουα για να έχουν την αποδοχή και την
επιβράβευση της /του ∆ασκάλου, προσπαθούν να είναι πιο τακτικά , δεν φωνάζουν,
δεν προκαλούν, ενώ αντίθετα τα αγόρια καυγαδίζουν πιο εύκολα, είναι ανήσυχα,
διεκδικούν την προσοχή, διακόπτουν εκείνον που µιλάει, χωρίς να νιώθουν ένοχα,
είναι πιο ακατάστατα, παραπονούνται όταν δεν είναι αρχηγοί στο παιχνίδι στην αυλή,
µιλούν πιο άσχηµα. Όσον αφορά το παιχνίδι των παιδιών ο ∆άσκαλος χωρίς να το
συνειδητοποιεί, αφού είναι φορέας των κοινωνικών στερεοτύπων, ενισχύει τα αγόρια
να ασχολούνται µε τις κατασκευές, το παιχνίδι µε την µπάλα, ενώ τα κορίτσια
επιβραβεύονται όταν ασχολούνται ήσυχα.. Η επιβράβευση αυτή µπορεί να είναι
λεκτική ή µη λεκτική. Ένα χαµόγελο, ένα χάδι ή ακόµα και η σιωπή συχνά
µεταφέρουν µηνύµατα ενίσχυσης ή απόρριψης εκ µέρους του εκπαιδευτικού. Έτσι τα
παιδιά υιοθετούν την αναµενόµενη για το φύλο τους συµπεριφορά, µε αποτέλεσµα
να έχουµε το φαινόµενο της «αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Έχοντας δηλαδή την
πεποίθηση η Εκπαιδευτικός ότι τα κορίτσια είναι (για παράδειγµα) πιο τακτικά,
ενισχύει την συγκεκριµένη συµπεριφορά και µε την πάροδο του χρόνου και την
επανάληψη, αποδεικνύεται ότι επιβεβαιώνονται οι αρχικές της «προβλέψεις».Μη
έχοντας τις γνώσεις δε να προβληµατιστεί πάνω στη συµπεριφορά του παιδιού, νιώθει
ότι ήταν σωστή η αρχική της υπόθεση και επαναλαµβάνει την ίδια συµπεριφορά σε
κάθε αντίστοιχη περίπτωση.
Το σχολείο έχει τη δυνατότητα: α) να συµβάλει στη διαµόρφωση µιας
κοινωνίας πολιτών ευαίσθητης απέναντι στο ζήτηµα της συνύπαρξης µε το
διαφορετικό, β) να ξεκαθαρίσει τους στόχους του για τις γνώσεις, τις αξίες και τις
δεξιότητες που θα µεταδίδει στους νέους γ) να αναπτύξει τον προβληµατισµό για την
ύπαρξη στερεοτύπων και διακρίσεων που αφορούν το φύλο, µε στόχο την επίτευξη
αµοιβαίας αποδοχής, εκτίµησης και κατανόησης και όχι απλώς της ανοχής ή της
ανεκτικότητας, και δ) να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους κανόνες δικαίου
και την κοινή πολιτισµική κληρονοµιά, εµπλουτισµένη από τη διαφορετικότητά της
(Batelaan, 1999).)

2.7. Η αλλαγή της στάσης των ∆ασκάλων.
Σηµαντικό συστατικό στοιχείο της Παιδαγωγικής Ατµόσφαιρας της
Σχολικής Τάξης αποτελεί η στάση του δασκάλου απέναντι στον κάθε µαθητή. Ως
στάση του δασκάλου προς το µαθητή εννοείται ο τρόπος που αντιµετωπίζεται ο
δεύτερος από τον πρώτο. Η στάση εµπεριέχει το χαρακτήρα της συναισθηµατικής,
ασυνείδητης (ενστικτικής) ή συνειδητής (εξορθολογισµένης), διάθεσης του δασκάλου
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προς το µαθητή, η οποία εξελισσόµενη λαµβάνει τη διάσταση προδιάθεσης ή
προκατάληψης του εκπαιδευτικού που γεννιέται, αναπτύσσεται και εκδηλώνεται στο
πλαίσιο της δυναµικής αλληλεπίδρασης και αλληλόδρασης µεταξύ δασκάλου και
µαθητών µέσα στη σχολική τάξη. Η στάση, η διάθεση, η προδιάθεση ή προκατάληψη
του δασκάλου απέναντι στο µαθητή του έχει βρεθεί ότι επηρεάζει καθοριστικά την
ποιότητα της αγωγής και της µάθησης του παιδιού, τις διαδικασίες της
κοινωνικοποίησης και οικοδόµησης της προσωπικότητάς του, την ποιότητα του
πλέγµατος των διαµαθητικών σχέσεων και ως συνέπεια όλων αυτών τη συµπεριφορά
του µαθητή και τη σχολική του επίδοση.
Η αλλαγή στάσης των εκπαιδευτικών είναι σήµερα απαραίτητη, γιατί η
παγίωση των στερεοτυπικών συµπεριφορών καθηλώνει τις γυναίκες στους
παραδοσιακούς τους ρόλους, µε αποτέλεσµα ο µισός πληθυσµός να µένει
αναξιοποίητος. ∆εν διεκδικούν έτσι το δικαίωµά τους στην προσωπική τους
ολοκλήρωση, µε αποτέλεσµα οι ίδιες να νιώθουν ελλιπείς.
Με την παρακολούθηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης σε θέµατα φύλου,
µπορούν να αναθεωρηθούν απόψεις για τις συµπεριφορές που θεωρούνται επιτρεπτές
για τα αγόρια και τα κορίτσια. Όπως αναφέρει η Κλαδούχου (2005:21) είναι βασικό
να γίνει κατανοητό ότι στην ουσία οι εκπαιδευτικοί προβάλλουν στους µαθητές/τριες
και ενσωµατώνουν στην εκπαιδευτική τους πρακτική το περιεχόµενο των
προσωπικών τους εσωτερικεύσεων ως προς το φύλο» .
Η αλλαγή της δικής τους στάσης θα τους βοηθήσει να είναι καλύτερα
πρότυπα προς µίµηση για τα παιδιά. Θα είναι σε θέση να εκτιµήσουν τα παιδιά ,
άσχετα από φύλο ή καταγωγή. Η ευαισθητοποιηµένη Εκπαιδευτικός γνωρίζει ότι
πρέπει να επιβραβεύει και να ενισχύει τα παιδιά, ώστε να συµβάλει στη
συναισθηµατική τους ωρίµανση. Βοηθά έτσι στην καλλιέργεια του αυτοσεβασµού
των µαθητών της, αλλά και του σεβασµού προς τον άλλον. Η ώθηση εκ µέρους της
των κοριτσιών να δραστηριοποιηθούν σε συµπεριφορές που παραδοσιακά
θεωρούνται ότι είναι χαρακτηριστικές του αντρικού φύλου, όπως ανάληψη
πρωτοβουλιών για την επίλυση προβληµάτων, διεκδίκηση της προσοχής, έκφραση
των θετικών αλλά και των αρνητικών συναισθηµάτων, βοηθά στη δηµιουργία
υπεύθυνων µελλοντικά ενηλίκων, οι οποίοι/ες θα είναι απαλλαγµένοι από κοινωνικές
προκαταλήψεις. Ενηλίκων οι οποίες θα µπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στην αγορά
εργασίας, που θα ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις δυνατότητές τους.
Τα τελευταία χρόνια οι επιστήµονες µελετούν τη συµπεριφορά των ατόµων,
εστιάζοντας σε εκείνους που έχουν χαρακτηριστικά των δύο παραδοσιακών φύλων.
∆ιαπιστώνεται ότι τα άτοµα που έχουν υψηλή αυτοεκτίµηση, αντιµετωπίζουν
ευκολότερα τις δυσκολίες και γενικά, ανταπεξέρχονται καλύτερα στις σχέσεις τους µε
το περιβάλλον. Τα άτοµα που έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, προσπαθούν,
διατηρώντας παραδοσιακούς ρόλους να έχουν την κοινωνική αποδοχή, για να
νιώθουν ασφαλή. Τα άτοµα αυτά, διατηρούν τους παραδοσιακούς τους ρόλους,
επειδή φοβούνται την µοναξιά και την αποµόνωση. Αυτή η ανάγκη για ασφάλεια,
δικαιολογεί τους διαφορετικούς κοινωνικούς ρόλους. Αυτά όλα πρέπει να τα γνωρίζει
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η Εκπαιδευτικός για να µπορεί να είναι αποτελεσµατική στα πλαίσια της
αντισεξιστικής αγωγής.
Η συµπεριφορά της πρέπει να είναι ανάλογη και όταν επικοινωνεί µε τους
γονείς των παιδιών στις ενηµερωτικές συναντήσεις για την πρόοδό τους. Γιατί
συχνότατα οι Εκπαιδευτικοί µιλούν στους γονείς για τα παιδιά τους, µε βάση τις
προκαταλήψεις τους σχετικά µε το φύλο των παιδιών. Η αυτοαξιολόγηση είναι µια
καλή πρακτική , που βοηθά τους Εκπαιδευτικούς στην αυτοβελτίωση και η υιοθέτησή
της κρίνεται απαραίτητη.
2.8. Αντισεξιστική αγωγή
Είναι γεγονός ότι η γυναικεία χειραφέτηση αποτελεί ζητούµενο για τις
κυβερνητικές πολιτικές των κρατών που σχεδιάζουν ποικίλα προγράµµατα
προκειµένου να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και οι νέες µορφές
εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν αποτελούν πανάκεια για τη µείωση ή την άρση των
ευρύτερων κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι γεγονός ότι η γυναίκα συναντά πολλά
εµπόδια στην προσπάθειά της να εισαχθεί ή να εξελιχθεί επαγγελµατικά, σε δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα απασχόλησης. Αν σε αυτήν την καθηµερινή πρακτική αθροίσουµε
α)τους πολλαπλούς ρόλους που πρέπει ταυτόχρονα σχεδόν να «υπηρετεί» µια
γυναίκα και β) το γεγονός ότι προσφάτως τα όρια συνταξιοδότησης είναι από τα
ελάχιστα θεσµικά νοµοθετηµένα µέτρα που εξασφαλίζουν «ισότητα» και για τα δύο
φύλα τότε µπορούµε να καταλάβουµε όλοι και όλες µας ότι µάλλον στο µέλλον οι
γυναίκες θα συναντούν ακόµη περισσότερα εµπόδια και πιθανότατα δεν θα νιώθουν
ούτε και θα είναι χειραφετηµένες.
Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών, µέσα από
την ανάγνωση παραµυθιών µε αντιστροφή των ρόλων και ερωτήσεις του τύπου «τι θα
έκανες εσύ αν ήσουν στη θέση του/της», βοηθά τα παιδιά να διαµορφώσουν στάσεις
και απόψεις απέναντι στους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων.
Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι φέρονται µε τον ίδιο
τρόπο στα αγόρια και στα κορίτσια, στην πραγµατικότητα αφιερώνουν περισσότερο
χρόνο και προσοχή στα αγόρια (Sadker & Sadker, 1994).
Οι Sadker & Sadker επισκέφτηκαν πάνω από 100 σχολικές τάξεις
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και παρακολούθησαν τη διδασκαλία διάφορων
µαθηµάτων. Η έρευνά τους κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται και
ενθαρρύνουν περισσότερο τα αγόρια κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Πιο
συγκεκριµένα, οι ερευνητές (Sadker &Sadker, 1994) αναφέρουν ότι οι εκπαιδευτικοί
δίνουν τέσσερα είδη ερεθίσµατος στους µαθητές και τις µαθήτριές τους:
επιβράβευση, ενθάρρυνση, κριτική και αποδοχή. Τα αγόρια ήταν αποδέκτες και των
τεσσάρων µορφών ερεθίσµατος, ενώ τα κορίτσια αρκέστηκαν σε µια απλή κατάφαση
στις ερωτήσεις τους ή ένα απλό νεύµα του κεφαλιού. Η ενθάρρυνση και η
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στη µαθησιακή προσπάθεια των παιδιών, είναι
εξίσου σηµαντική για τα αγόρια και για τα κορίτσια και τονώνει την αυτοπεποίθησή
τους (AAUW, 1992). Η αγνόηση των κοριτσιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,
αυτοµάτως, θέτει τις µαθήτριες σε µειονεκτική θέση. Οι συζητήσεις στη σχολική
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τάξη γίνονται το εφαλτήριο για την προσπάθεια απόσπασης της προσοχής του/ της
εκπαιδευτικού, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να ανταγωνίζονται ως προς τις ικανότητές
τους να µονοπωλήσουν τη συζήτηση.
Η έρευνα των Sadker & Sadker κατέδειξε ότι τα αγόρια κυριαρχούν στο
διάλογο, «πετάγονται», αψηφούν τον/ την εκπαιδευτικό και δεν περιµένουν να τους
δοθεί ο λόγος για να εκφέρουν την άποψή τους (Sadker & Sadker, 1994). Ωστόσο,
από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι τόσο ανεκτικοί απέναντι
στις µαθήτριές τους. Έτσι, όταν τα κορίτσια επιδεικνύουν παρόµοια συµπεριφορά και
παίρνουν το λόγο χωρίς να τους έχει δοθεί, τότε οι εκπαιδευτικοί τις επαναφέρουν
στην τάξη και τους υπενθυµίζουν τους κανόνες σωστής συµπεριφοράς.
Μια δεύτερη µελέτη καταδεικνύει ότι τα αγόρια µιλούν οχτώ φορές
περισσότερο στην τάξη χωρίς να τους έχει δοθεί ο λόγος (AAUW,1992). Αυτός ο
τρόπος σχολικής συµπεριφοράς φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ασυναίσθητα από τον/ την
εκπαιδευτικό, ο/ η οποίος/- α βρίσκεται σε θέση ισχύος και µε τη στάση του/ της
υποδηλώνει την πρέπουσα συµπεριφορά για τους µαθητές και τις µαθήτριες (Αλτάνη,
1992).
Έτσι, τα παιδιά εσωτερικεύουν το µοντέλο σωστής συµπεριφοράς που τους
υποδεικνύει εµµέσως ο/ η εκπαιδευτικός της τάξης τους, µε αποτέλεσµα τα κορίτσια
να γίνονται παθητικοί δέκτες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ τα αγόρια
αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές της τάξης.
Είναι προφανές πως η παθητικότητα που επιδεικνύουν τα κορίτσια στη
σχολική τάξη, αποτελεί έναν παράγοντα που ζηµιώνει τη µετέπειτα εξέλιξή τους.
Κάθε φορά που ο/ η εκπαιδευτικός αγνοεί την άποψή τους και ενθαρρύνει τη
συµµετοχή των αγοριών, δηλώνει µε τη στάση του/ της, ότι η γνώµη των µαθητριών
του/ της είναι λιγότερο σηµαντική από τη γνώµη των µαθητών του/ της. Έτσι τα
κορίτσια που κοινωνικοποιούνται στην υιοθέτηση παθητικής συµπεριφοράς από πολύ
νεαρή ηλικία, συνεχίζουν να ακολουθούν το ίδιο µοτίβο συµπεριφοράς και στην
ενήλικη ζωή τους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διαφορετικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για
τα δύο φύλα δηµιουργούν κατά την άποψη της Evans, «ιδεώδη αρρενωπότητας και
θηλυκότητας» (2004: 141) τα οποία καταπιέζουν τους άνδρες και τις γυναίκες τόσο
σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Τα πρότυπα αυτά που ενθαρρύνουν τον ανταγωνισµό και την κυριαρχία των
αγοριών στη σχολική τάξη, ενώ παράλληλα καλλιεργούν την παθητικότητα των
κοριτσιών, τροφοδοτούν κατά τον Κακαβούλη (1997) το συναίσθηµα της
«αποκτηµένης αποθάρρυνσης» στα κορίτσια. Το εν λόγω συναίσθηµα καλλιεργείται
λόγω του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί χειρίζονται την αποτυχία των αγοριών και των
κοριτσιών και τους λόγους µε τους οποίους την ερµηνεύουν. Ειδικότερα,
αντιµετωπίζουν την αποτυχία των αγοριών ως έλλειψη προσπάθειας που δεν αναιρεί
την πίστη τους στις ικανότητες τους, ενώ αντίθετα αντιµετωπίζουν την αποτυχία των
κοριτσιών ως απόρροια µειωµένης ικανότητας ή συγκυριών, γεγονός που επηρεάζει
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µε διαφορετικό τρόπο την αυτό εικόνα και την αυτό εκτίµηση των µαθητών και των
µαθητριών και τη διεκδίκηση από πλευράς τους υψηλών στόχων (Φρόση,2005).__
Τέλος, µια σειρά µελετών ασχολήθηκε µε τη σεξιστική γλώσσα που
χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί- τις περισσότερες φορές χωρίς να έχουν επίγνωση
του γεγονότος αυτού- στη σχολική τάξη (Farley,1999, Richmond & Dyba, 1982). Με
τον όρο σεξιστική γλώσσα εννοούµε: «λέξεις, φράσεις και σχήµατα λόγου που
διαφοροποιούν αναίτια το αρσενικό από το θηλυκό ή που αποκλείουν και µειώνουν
κάποιο από τα δύο φύλα» (Parks &Robertson, 1998:455). Παραδείγµατα σεξιστικής
γλώσσας στο χώρο της σχολικής τάξης από τους/ τις εκπαιδευτικούς, αποτελεί η
χρήση του αρσενικού γένους ουσιαστικών και επιθέτων για να συµπεριλάβει και τα
δύο φύλα σε φράσεις όπως: «Είστε όλοι έτοιµοι;», «Υπάρχει κάποιος που δεν
κατάλαβε αυτό που είπα;», «Ποιος µαθητής θα απαντήσει στην ερώτησή µου;»
Όσον αφορά την ελληνική, σχολική πραγµατικότητα, εντοπίζονται παρόµοιες
διαφορέςστον τρόπο αντιµετώπισης των µαθητών και των µαθητριών. Η εµπειρική
µελέτη της Αλτάνη σε δηµόσια σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο
πολεοδοµικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας, διερεύνησε τις ευκαιρίες που δίνονται
στα αγόρια και στα κορίτσια να εκφράσουν την άποψή τους στην τάξη και ποιο από
τα δύο φύλα τείνει να κυριαρχεί στη συζήτηση (Αλτάνη, 1992). Τα αποτελέσµατα της
µελέτης φανερώνουν ότι τα αγόρια σε ποσοστό 90% εκφράζουν τη διαφωνία τους µε
τα λεγόµενα του/ της εκπαιδευτικού και κατά κάποιο τρόπο ανθίστανται στην
εξουσία του/ της. Η ίδια η ερευνήτρια ερµηνεύει αυτό το γεγονός µε βάση τα
κοινωνικά πρότυπα που απαιτούν από τα κορίτσια να έχουν καλούς τρόπους και να
µην προσβάλλουν τους συνοµιλητές και τις συνοµιλήτριές τους, αλλά να διατηρούν
ένα θετικό κλίµα στη συζήτηση (Αλτάνη, 1992). Επίσης, η ερευνήτρια αναφέρει την
περίπτωση ενός δασκάλου, που πήρε µέρος στην έρευνα και εξέφρασε διαφορετική
άποψη για τη συµπεριφορά των µαθητών και των µαθητριών του στην τάξη από αυτή
που διατύπωσε η ερευνήτρια µετά από την παρατήρηση του τρόπου διδασκαλίας του.
Οι ενστάσεις του αφορούσαν στη διαπίστωση της ερευνήτριας πως οι µαθητές του
τον διέκοπταν πιο συχνά από τις µαθήτριές του την ώρα της παράδοσης.
Ωστόσο, παραδεχόταν πως τα κορίτσια είναι ως επί το πλείστον πιο ευγενικά
από τα αγόρια. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαµβάνονται ότι πολλές φορές
αποδίδουν εν αγνοία τους στερεοτυπικά χαρακτηριστικά στους µαθητές και τις
µαθήτριές τους, µε αποτέλεσµα να πιστεύουν ότι καλλιεργούν για τους µαθητές και
τις µαθήτριές τους ένα περιβάλλον συνδιαλλαγής βασισµένο στις αρχές της ισότητας.
Οι πεποιθήσεις τους, όµως, σχετικά µε την ιδιοσυγκρασία των µαθητών και των
µαθητριών τους όπως αποδεικνύει το παράδειγµα του εκπαιδευτικού στην έρευνα της
Αλτάνη, αποκαλύπτουν µια σοβαρή αντίφαση ανάµεσα στη θεωρία και την πράξη
(Κανταρτζή, 1996)
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3. Συµπεράσµατα
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 έγιναν εκτεταµένες έρευνες σε θέµατα
που αφορούσαν την άνιση µεταχείριση των δύο φύλων. Πολλές από τις έρευνες
αυτές εξετάζουν το πώς η οικογένεια και το σχολείο αναπαράγουν τα κοινωνικά
στερεότυπα. Η αναπαραγωγή των στερεοτύπων αυτών οδηγεί στη διαιώνιση των
ανισοτήτων ανάµεσα στα δύο φύλα.
Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα φύλου, µπορεί να αµβλύνει τις διαφορές
ανάµεσα στα φύλα, έτσι ώστε οι γυναίκες, να µπορούν να απολαµβάνουν όλα τα
προνόµια που απολαµβάνουν και οι άντρες , έχοντας ίσες ευκαιρίες στην εργασία και
στην κοινωνική ζωή.
Οι εκπαιδευτικοί φορείς στερεοτυπικών αντιλήψεων µεταφέρουν
στερεοτυπικές αντιλήψεις στα παιδιά . Η δική τους στάση απέναντι στα παιδιά
λειτουργεί ανασταλτικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάµεσα στα αγόρια και τα
κορίτσια.
Το σχολείο µπορεί να λειτουργήσει αντισταθµιστικά, για να γίνει όµως αυτό,
θα πρέπει να επιµορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Είναι απαραίτητη η διοργάνωση
σεµιναρίων ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέµατα φύλου, για να µπορούν
να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Επιπλέον, η γενίκευση της υλοποίησης
προγραµµάτων που περιέχουν δραστηριότητες που προωθούν την ισότητα των δύο
φύλων στο Νηπιαγωγείο, θα βοηθήσει στη εξάλειψη των ανισοτήτων και θα
εστιάσει στην µοναδικότητα του κάθε παιδιού άσχετα από το βιολογικό του φύλο.
Ο/η εκπαιδευτικός, θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από προκαταλήψεις, για
να µπορεί να σταθεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού, χωρίς να τα κατηγοριοποιεί.
Μόνον έτσι θα µπορεί να είναι ένα καλό πρότυπο προς µίµηση για τους µαθητές του
και δεν θα κάνει διακρίσεις ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια, επιβραβεύοντας ή
επικρίνοντας συµπεριφορές που αντιστοιχούν στο φύλο τους.
Η ηλικία των τεσσάρων έως έξι χρόνων είναι καθοριστική για την παγίωση
σεξιστικών στάσεων και αντιλήψεων. Οι Εκπαιδευτικοί µε τη στάση τους ενισχύουν
αυτή την παγίωση, όταν δεν είναι ενηµερωµένες/οι πάνω σε θέµατα φύλου. Οφείλουν
να αντιµετωπίσουν τη δουλειά τους µε διαφορετικό τρόπο, µέσα από πλαίσια
εκπαιδευτικής αυτογνωσίας αλλά και προσωπικής αναζήτησης, ώστε να είναι πλήρως
συνειδητοποιηµένοι/ες για το λειτούργηµα που εξασκούν και τον τρόπο που αυτό
πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες. Οφείλουν δε να συνεχίζουν την
επιστηµονική και επαγγελµατική τους κατάρτιση και να υιοθετούν νέες διδακτικές
προσεγγίσεις σύµφωνα µε τις επιταγές της επιστήµης. Η συνεχής ενηµέρωση και
επιµόρφωση θα συνδράµει στην αύξηση του αυτοσυναισθήµατος και της
αυτοπραγµάτωσής τους, αλλά και τα παιδιά, ώστε να έχουν ένα καλό πρότυπο προς
µίµηση.
Φιλοδοξία των αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών αποτελεί στο µέτρο των
δυνατοτήτων τους, η δηµιουργία µιας κοινωνίας µε νέα, πιο δηµοκρατικά πρότυπα
ανδρών και γυναικών και η αποδόµηση των έµφυλων κοινωνικά στερεοτύπων και
προκαταλήψεων.
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Παρόλα αυτά όµως ακόµα και σήµερα µε τις τόσες προόδους σε όλη τη
διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα, τα κοινωνικά φαινόµενα, την ανάπτυξη των
διάφορων επιστηµονικών θεωριών, την πρόοδο των επιστηµών, οι κοινωνίες
ανδροκρατούνται. Πολλές φορές τροχοπέδη στην βελτίωση της θέσης της γυναίκας
είναι τα ήθη και τα έθιµα κάθε τόπου, οι θρησκευτικές αντιλήψεις, οι παραδόσεις. Τα
διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, των συµπεριφορών,
των στάσεων, αντιλήψεων και των ικανοτήτων των δυο φύλων υπάρχουν από τη
γέννηση του παιδιού και µε την κοινωνικοποίησή του οι επιδράσεις είναι τόσο
άµεσες, βαθιές και εσωτερικές που θεωρούνται φυσικές, ή και βιολογικές και
χαρακτηρίζουν το φύλο.
Η γυναίκα στις ανεπτυγµένες χώρες βρίσκεται σήµερα στη δυσάρεστη θέση
να νιώθει ανεπαρκής, στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του
πολλαπλού της ρόλου, στην προσπάθειά της δηλαδή, να συνδυάσει την οικογενειακή
ζωή µε την επαγγελµατική. Η αυστηρά πατριαρχική δοµή της κοινωνίας, όχι µόνο δεν
διευκολύνει τις γυναίκες να απεγκλωβιστούν από την καταπιεστική θέση στην οποία
έχουν βρεθεί, αλλά αντίθετα τους προσάπτει ότι αυτή η θέση είναι καθαρά δική τους
επιλογή.
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