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Για την εκπόνηση του «Συµπληρωµατικού Φυλλαδίου» προηγήθηκε, από οµάδα 
εργασίας εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων, διεξοδική µελέτη των κειµένων και της 
εικονογράφησης των νέων σχολικών εγχειριδίων του δηµοτικού σχολείου µε στόχο 
να εντοπιστούν περιπτώσεις που συντηρούν κοινωνικά στερεότυπα για τους ρόλους 
των φύλων. Τα σχολικά βιβλία αποτελούν τα καθηµερινά εργαλεία δουλειάς για το 
διδακτικό προσωπικό. Όταν µάλιστα, όπως συµβαίνει στη χώρα µας, υπάρχει ένα και 
µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο για κάθε γνωστικό αντικείµενο και κάθε τάξη τότε γίνε-
ται το κύριο µέσο διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Είναι σηµαντικό λοιπόν 
να εντοπιστούν και να σχολιαστούν προκειµένου να αποδυναµωθούν παραδείγµατα 
που προάγουν στερεότυπους ρόλους για τα φύλα. 

Σχολικά εγχειρίδια και διακρίσεις φύλων

— Τα σχολικά εγχειρίδια είναι ένα µέσο µεταφοράς γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά 
και ένα βασικό µέσον κοινωνικοποίησης. Με αυτή την έννοια, το εκπαιδευτικό υλικό 
µπορεί να είναι σηµαντικός παράγοντας στην επίτευξη της εκπαιδευτικής ισότητας (ή 
ανισότητας). Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων, είναι βέβαιο ότι διευκολύνει 
την επίτευξη ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση. Για την επίτευξη όµως της ισότητας 
µέσω της εκπαίδευσης, απαιτούνται και άλλα µέτρα σε θεσµικό και ατοµικό επίπεδο.

— Τα νέα σχολικά εγχειρίδια έχουν σηµειώσει θετικά βήµατα στον τοµέα των 
στερεοτύπων. Εξακολουθούν ωστόσο να αναπαράγουν έµφυλες ασυµµετρίες, γεγο-
νός που δεν συµβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

— Ο Νόµος 1566/1985, άρθρο 1, παρ. 1, ορίζει ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι 
να συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών/τριών ανεξάρτητα από φύλο, 
ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες. Η σεξιστική αντιµετώπιση 
των µαθητών και µαθητριών και ο περιορισµός τους µέσα σε αυστηρά έµφυλες οριοθε-
τήσεις, δεν είναι συµβατή µε τον παραπάνω νοµοθετηµένο σκοπό της εκπαίδευσης. Τα 
στερεότυπα που καταγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια αναστέλλουν, και σε µεγάλο 
βαθµό ακυρώνουν, την απρόσκοπτη, ολόπλευρη και ελεύθερη ανάπτυξη των παιδιών.

— Σχολικά εγχειρίδια µε παραδοσιακές διχοτοµίες ως προς το φύλο αλλά και 
γενικότερα, εκπαιδευτικό υλικό που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα του ενός 
µόνον φύλου, νοµιµοποιεί µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα για τη θέση 
του άλλου φύλου. 
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Τι ξέρουµε από έρευνες για το εκπαιδευτικό υλικό

— Η σεξιστική γλώσσα επηρεάζει τις αντιλήψεις των παιδιών για την πραγµα-
τικότητα. Τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων επηρεάζουν την αντίληψη των 
παιδιών για τον κόσµο.

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων αυξάνει τα κίνητρα των παιδι-
ών για µάθηση. Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς προκαταλήψεις που ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα και των δύο φύλων διευρύνει τις δυνατότητες αγοριών και κοριτσιών 
για µάθηση. Από ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε το ενδιαφέρον των παιδιών για 
το µη σεξιστικό υλικό προκύπτει ότι: α) τα κορίτσια προτιµούν γυναικείους κύρι-
ους χαρακτήρες, ανεξάρτητα από το ρόλο που υποδύονται, β) ενώ και τα αγόρια 
προτιµούν ανδρικούς χαρακτήρες και δείχνουν µεγαλύτερη προτίµηση σε ιστορίες 
µε παραδοσιακά ανδρικό περιεχόµενο, ανεξάρτητα από το φύλο του χαρακτήρα, γ) 
ιστορίες που εµπεριέχουν πρωταγωνιστικούς ρόλους που δεν είναι σύµφωνοι µε τα 
στερεότυπα δεν απορρίπτονται από τα παιδιά και σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα 
προτιµούνται, δ) η ύπαρξη γυναικείων κύριων χαρακτήρων και το µη σεξιστικό περι-
εχόµενο ενός εκπαιδευτικού υλικού µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος των παιδιών για το υλικό. Όταν τα κορίτσια/γυναίκες παρουσιάζονται σε µη 
στερεότυπους ρόλους, τότε αυξάνεται και το ενδιαφέρον των αγοριών για το υλικό.

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων διευρύνει τις στάσεις των 
παιδιών για τους ρόλους των φύλων. Σύµφωνα µε ερευνητικά δεδοµένα για το µη 
σεξιστικό υλικό σε έντυπη ή και άλλη µορφή: α) η επαφή των παιδιών, ιδιαίτερα των 
µικρών παιδιών, µε σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να αυξήσει τις σεξιστικές 
αντιλήψεις τους, β) η επαφή των παιδιών µε µη σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό και µε 
υλικό που εµπεριέχει χαρακτήρες του ίδιου φύλου µε αυτά έχει ως αποτέλεσµα τη 
µείωση των σεξιστικών αντιλήψεων σε άτοµα από 3 έως τουλάχιστον 22 ετών, γ) οι 
επιδράσεις του µη σεξιστικού εκπαιδευτικού υλικού συνήθως δεν γενικεύονται σε 
περιοχές που δεν καλύπτονται από το υλικό –ιδιαίτερα σε παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας– αν και µπορεί να υπάρξουν γενικεύσεις για µεγαλύτερα 
παιδιά, δ) η αλλαγή στάσεων προς µη σεξιστική κατεύθυνση είναι µεγαλύτερη στις 
περιπτώσεις που υπάρχει µεγαλύτερη έκθεση των παιδιών σε τέτοιο υλικό.

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων επηρεάζει τη γνώση των 
παιδιών για τους ρόλους των φύλων και το περιεχόµενό τους. Δηλαδή βοηθάει 
τα παιδιά να αποκτήσουν ρόλους ευέλικτους, γεγονός που επιτρέπει αργότερα να 
κάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές βασισµένες περισσότερο στα 
ενδιαφέροντά τους και όχι προκαθορισµένες µε βάση το φύλο τους.

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων συµβάλλει στην κατανόηση του 
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περιεχοµένου. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται για να βοηθά τα παιδιά, αγόρια 
και κορίτσια, στη µάθηση του περιεχοµένου του κάθε γνωστικού αντικειµένου και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων. Τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουµε σχετικά µε την 
επίδραση του µη σεξιστικού εκπαιδευτικού υλικού σε σύγκριση µε το σεξιστικό όσον 
αφορά την ανάκληση του περιεχοµένου τους, δεν είναι απολύτως σαφή έως τώρα. 
Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, η γνώση για 
το περιεχόµενο των ρόλων των φύλων, ο βαθµός των στερεότυπων αντιλήψεων κ.ά. 
που µπορεί να έχουν σχέση µε την ανάκληση του υλικού από τους µαθητές και τις 
µαθήτριες. 

Το «Συµπληρωµατικό Φυλλάδιο» έχει ως στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευ-
τικών µε:
• τον εντοπισµό σεξιστικών στοιχείων στο εκπαιδευτικό υλικό και τη σταδιακή και 

συστηµατική αποδόµησή τους, 
• την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία της θεµατικής του φύλου και τον 

εµπλουτισµό της µε πρόσθετο µη σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό που το ίδιο το 
διδακτικό προσωπικό θα επιλέγει ή/και θα παράγει. 

Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Το φύλο είναι ένα µόνο µέρος της ταυτότητάς µας. Υπάρχουν και άλλα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά που διαπλέκονται µε το φύλο και καθορίζουν την ταυτότητά µας. Για 
να κατανοήσουµε την καταπίεση, την εξουσία και τα προνόµια που συνδέονται µε το 
φύλο πρέπει να βλέπουµε και τις άλλες διαστάσεις. Σε ζητήµατα που αφορούν τα 
στερεότυπα του φύλου συναντώνται συχνά ορισµένες έννοιες όπως:

Σεξισµός: είναι το σύνολο των αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών µε βάση τις 
οποίες θεσµοθετείται η κοινωνική ανισότητα εις βάρος του ενός φύλου, καθώς και 
η µεροληπτική αντιµετώπισή του. Στις δυτικές κοινωνίες, όπου η θεσµική κυριαρχία 
ανήκει στους άνδρες, θύµατα του σεξισµού είναι κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες –ως 
κοινωνική οµάδα– θεωρούνται υποδεέστερες των ανδρών, µε αποτέλεσµα να γίνο-
νται συχνά αντικείµενα καταπίεσης ή/και εκµετάλλευσης από αυτούς. Θα πρέπει να 
σηµειώσουµε ωστόσο ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες δεν αποτελούν οµοιο-
γενείς κοινωνικές οµάδες, µε συνέπεια, να µην κυριαρχούν όλοι οι άνδρες πάνω σε 
όλες τις γυναίκες, καθώς υπάρχουν και άνδρες που καταπιέζουν ή/και εκµεταλλεύ-
ονται άλλους άνδρες, αλλά και γυναίκες που κυριαρχούν πάνω σε άνδρες.

Ο σεξισµός αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και διατήρησης της 
έµφυλης ασυµµετρίας, ερµηνεύοντας και δικαιολογώντας ως «φυσικές» πολλές 
κοινωνικές πρακτικές. Εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν αµφισβητούν το σεξισµό 
συντελούν στη διατήρηση και αναπαραγωγή αυτής της έµφυλης ασυµµετρίας. Η 
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σεξιστική αντιµετώπιση των µαθητών/τριών δεν ανταποκρίνεται στους νοµοθετηµέ-
νους σκοπούς της εκπαίδευσης καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των παιδιών µέσα 
από αυστηρές έµφυλες οριοθετήσεις. 

Έµφυλα στερεότυπα: είναι οι κοινές υπεραπλουστευµένες εικόνες που επικρα-
τούν σε µια κοινωνία για τα χαρακτηριστικά που έχουν ή θα πρέπει να έχουν τα φύλα 
–χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες έµφυλες ατοµικές διαφορές µεταξύ των 
υποκειµένων. Αυτές οι εικόνες συχνά συνοδεύονται από προκαταλήψεις, δηλαδή 
από µια ευνοϊκή ή δυσµενή προδιάθεση και στάση για το ένα φύλο. Τα στερεότυπα 
των φύλων είναι βαθιά ριζωµένα στις κοινωνικές αντιλήψεις και στις πολιτισµικές 
παραδόσεις κάθε κοινωνικής οµάδας. 

Μη σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό: θεωρείται το υλικό από το οποίο απουσιάζουν 
οι παραδοσιακοί στερεότυποι έµφυλοι διαχωρισµοί και στο οποίο (α) οι γυναίκες 
είναι παρούσες, (β) προβάλλεται η συνεισφορά τους σε όλους τους τοµείς και (γ) 
εµπεριέχονται οι µεταβαλλόµενοι ρόλοι των ανδρών και των γυναικών. Είναι το υλικό 
το οποίο παρουσιάζει ισότιµα έµφυλα µοντέλα –σε παραδοσιακούς και µη ρόλους– 
και έννοιες, κρατώντας ταυτόχρονα µια ουδετερότητα ως προς την αµφισβήτηση 
αυτών των έµφυλων στερεότυπων διακρίσεων. 

Αντι-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό: θεωρείται το υλικό από το οποίο όχι µόνο 
απουσιάζουν στοιχεία σεξισµού και έµφυλων διακρίσεων, αλλά, επιπλέον, παρέχο-
νται εναλλακτικές θεωρήσεις και προτείνονται ρόλοι έτσι ώστε να απεικονίζεται 
πιο ρεαλιστικά η πραγµατικότητα. Αντι-σεξιστικό εκπαιδευτικό υλικό είναι αυτό που 
προτρέπει µαθητές /τριες να αµφισβητήσουν κριτικά και να δράσουν συστηµατικά για 
την εξάλειψη του σεξισµού και της έµφυλης ασυµµετρίας. 

Σεξισµός στο διδακτικό υλικό

Σε ένα διδακτικό υλικό που είναι σεξιστικό, φαίνεται ότι οι ικανότητες, οι δεξιό-
τητες, οι επαγγελµατικές επιλογές, οι συµπεριφορές και γενικότερα οι δυνατότητές 
µας, ορίζονται και καθορίζονται µε βάση το φύλο µας. Αυτή η σεξιστική οπτική έχει 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φιλοδοξιών στα αγόρια και τα κορίτσια καθώς και 
στη διαµόρφωση της αυτοεικόνας τους µέσω των προτεινόµενων µοντέλων ρόλων. 
Είναι σηµαντικό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
που χρειάζονται τόσο για να ανιχνεύουν το σεξισµό όσο και για να επιλέγουν ή να 
δηµιουργούν µη σεξιστικό υλικό.

Οι πιο συχνές µορφές προκατάληψης που καταγράφονται διεθνώς στο διδακτικό 
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υλικό και αφορούν στην ποιοτική και ποσοτική εκπροσώπηση των δύο φύλων και στη 
χρήση σεξιστικής γλώσσας είναι:

— Η απουσία ή η σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία κάποιας κοινωνικής οµάδας 

— Η χρήση έµφυλων στερεότυπων (ρόλων, επαγγελµάτων, συµπεριφορών, 
δραστηριοτήτων) —θετικών ή αρνητικών— για την περιγραφή κάθε κοινωνικής 
οµάδας.

— Ανισοµέρεια και επιλεκτικότητα καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσι-
άζεται µια µόνον οπτική ή ερµηνεία ενός ζητήµατος, µιας κατάστασης, ενός κοινωνι-
κού φαινοµένου, ή µιας κοινωνικής οµάδας. Τέτοιες υπεραπλουστευµένες εκδοχές 
διαστρεβλώνουν σύνθετα ζητήµατα παραλείποντας σηµαντικές διαστάσεις τους.

— Μη ρεαλιστική εκδοχή του κόσµου µε σηµαντική «παράλειψη» θεµάτων που 
δεν θεωρούνται κατάλληλα για τα παιδιά ή είναι πιθανόν να τα στεναχωρήσουν. 
Έτσι, αποσιωπούνται συχνά ζητήµατα που έχουν σχέση µε προκαταλήψεις, ρατσι-
σµό, σεξισµό, φτώχεια, σεξουαλικότητα, εκµετάλλευση, κακοποίηση κ.ά. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο µειώνεται η δυνατότητα κατανόησης αυτών των θεµάτων από τα παιδιά και 
ενδεχοµένως η δυνατότητα κοινωνικής παρέµβασης.

— Αποσπασµατικότητα και αποµόνωση ορισµένων θεµάτων για τα οποία θε-
ωρείται σκόπιµο να υπάρξει ένα «ειδικό» κεφάλαιο στο βιβλίο ή µια «ξεχωριστή» 
παράγραφος και όχι ενσωµάτωσή τους ή διάχυσή τους στο σύνολο. Ενώ, για παρά-
δειγµα, στο βιβλίο της ιστορίας είναι προτιµότερο να υπάρχει έστω και µία µόνον 
ενότητα µε θέµα τις γυναίκες στο Βυζάντιο από το να µην υπάρχει καµιά αναφορά, 
ωστόσο ο τρόπος µε τον οποίο προβάλλεται η οµάδα των γυναικών µέσα από τη 
συγκεκριµένη επιλογή (ως ξεχωριστό θέµα) δείχνει ότι τα µέλη της συγκεκριµένης 
οµάδας διαδραµατίζουν υποδεέστερο και περιφερειακό ρόλο.

— Σεξισµός στη γλώσσα. Η γλώσσα µπορεί να είναι σηµαντική πηγή προκατά-
ληψης µε πολλούς τρόπους (αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά).

— «Ψευδαίσθηση της ισότητας των φύλων». Πρόκειται για ένα σχετικά πρό-
σφατο φαινόµενο, καθώς τα ζητήµατα αυτά τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν πιο 
συστηµατικά την εκπαιδευτική κοινότητα σε αρκετές χώρες. Αναφέρεται στο γε-
γονός της κατ’ όνοµα ή δήλωση για επικοινωνιακούς ή άλλους λόγους ενός υλικού 
ως µη σεξιστικού, ενώ στην πραγµατικότητα η λεπτοµερής ανάλυση αποδεικνύει το 
αντίθετο. Για παράδειγµα, αν και δηλώνεται στην εισαγωγή του βιβλίου ότι το βιβλίο 
απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες µιας τάξης στο κείµενο και στις εικόνες του 
βιβλίου διαπιστώνεται ότι απευθύνεται µόνον στα αγόρια. 
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Καταγραφή του σεξισµού στο διδακτικό υλικό

Ο εντοπισµός έµφυλων στερεοτύπων στο διδακτικό υλικό δεν είναι πάντα εύ-
κολος καθώς τα στερεότυπα είναι συχνά αρκετά συγκαλυµµένα. Ένας δόκιµος και 
επιτυχής τρόπος που χρησιµοποιείται διεθνώς για τον εντοπισµό του σεξισµού στο 
διδακτικό υλικό είναι η διερεύνηση µέσω ερωτηµάτων του σεξισµού στη γλώσσα, 
στην εικονογράφηση και στα κείµενα. Πιο συγκεκριµένα: 

Στη γλώσσα: Διερευνάται αν γίνεται χρήση σεξιστικής γλώσσας. 
Χρησιµοποιείται το αρσενικό γραµµατικό γένος ως αντιπροσωπευτικό και του 

θηλυκού; Αναφέρονται και οι δύο γραµµατικοί τύποι στα γένη; Υπάρχουν λέξεις/
εκφράσεις που υποτιµούν τις γυναίκες; Ποιες επικοινωνιακές στρατηγικές χρησι-
µοποιούνται ανάµεσα στα φύλα; (π.χ. ποιο φύλο ζητάει συνήθως το λόγο, θέτει τα 
θέµατα προς συζήτηση, διακόπτει µια συζήτηση;).

Στην εικονογράφηση: Διερευνάται η ύπαρξη έµφυλης ασυµµετρίας στην εικονο-
γράφηση του εξωφύλλου και του περιεχοµένου.

Υπάρχει ισορροπία στον αριθµό των αγοριών/κοριτσιών, γυναικών/ανδρών που 
απεικονίζονται; Απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια να εµπλέκονται σε δραστηριό-
τητες που δεν εµπίπτουν στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων; Σε ποιους 
χώρους εµφανίζονται κορίτσια/γυναίκες, αγόρια/άνδρες; (π.χ. εξωτερικός–εσωτερι-
κός χώρος). Απεικονίζονται έµφυλα στερεότυπα; Ποιο φύλο πρωταγωνιστεί και ποιο 
είναι αθέατο/αφανές; Όταν απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια σε κοινές δραστηρι-
ότητες τι ρόλους αναλαµβάνουν; Ποιο φύλο παρουσιάζεται ως ενεργητικό και ποιο 
ως παθητικό; Όταν ιστορικές φωτογραφίες αντανακλούν το σεξισµό µιας περιόδου, 
καταγράφεται το γεγονός στον υπότιτλο;

Στα κείµενα: Διερευνάται η ύπαρξη έµφυλης ασυµµετρίας στο περιεχόµενο 
όλων των κειµένων.

Ποιο είναι το φύλο των συγγραφέων των εγχειριδίων και των κειµένων που επι-
λέγονται; Σε τι δραστηριότητες εµπλέκεται το κάθε φύλο; Ποιος είναι ο ρόλος των 
κοριτσιών/γυναικών; Θα µπορούσε το ίδιο κείµενο να χρησιµοποιηθεί αν οι κοινωνικοί 
ρόλοι των φύλων ήταν αντεστραµµένοι, αν δηλαδή στη θέση των γυναικών ήταν άνδρες 
και το αντίστροφο; Υπο-αντιπροσωπεύεται κάποιο φύλο και ποιοι είναι οι κυρίαρχοι 
χαρακτήρες; Ποιο είναι το φύλο του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα; Ήρωες και ηρωίδες 
θαυµάζονται για τα ίδια χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούνται τα ίδια κριτήρια για την 
επιτυχία; Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι ηγετικές δεξιότητες µήπως συνδέονται µε 
κάποιο φύλο; Ποιο είναι το φύλο που φαίνεται να προτείνει αξιόπιστες και τεκµηριωµέ-
νες λύσεις και να επιλύει στη πράξη τα προβλήµατα που παρουσιάζονται; 

Υπάρχουν ερµηνείες για κοινωνικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα φύλα 
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ή µήπως αντιµετωπίζονται ως αναπόφευκτες συνέπειες του βιολογικού φύλου; 
Συνδέονται τα θέµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού µε τα φύλα 
και την κατανοµή της εξουσίας; Μήπως παρουσιάζονται ως πρόβληµα οι ίδιες οι 
γυναίκες; Το περιεχόµενο ενθαρρύνει ενεργητικές συµπεριφορές και αντίσταση ή 
παθητική αποδοχή και από ποιο φύλο; Ποιο φύλο παραλείπεται και µε ποιο σκοπό; 
Υπάρχουν έµφυλα στερεότυπα του χαρακτήρα και των δραστηριοτήτων, δηλαδή 
µήπως οι γυναίκες εµφανίζονται –επιγραµµατικά– ικανές να «φροντίζουν» και οι 
άνδρες να «αναλαµβάνουν τις ευθύνες», «να είναι πετυχηµένοι επαγγελµατικά» και 
να µην αναφέρονται συχνά σε ρόλους «συντρόφων και πατέρων»; Αναλαµβάνουν οι 
γυναίκες πρωτοβουλίες και έχουν κοινωνικά εφόδια για την επιτυχία ή η επιτυχία 
τους –όταν υπάρχει– αποδίδεται σε άλλους παράγοντες, όπως η οµορφιά ή/και η 
σχέση τους µε σηµαντικούς άνδρες στη ζωή τους (πατέρων, αδελφών, συντρόφων, 
συγγενών, επαγγελµατιών); 

Σε τι ρόλους παρουσιάζονται οι γυναίκες, σε παραδοσιακούς/στερεότυπους ή 
καινοτόµους; Ποιος τύπος ανδρικής και γυναικείας προσωπικότητας σκιαγραφείται 
µε βάση τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας (π.χ. επινοητικότητα, ανεξαρτησία, ορ-
θολογική σκέψη, δηµιουργικότητα, ευαισθησία, εξάρτηση, συναισθηµατικότητα, υπο-
χωρητικότητα, περιέργεια, φαντασία, εξυπνάδα) που αποδίδονται στους γυναικείους 
και ανδρικούς χαρακτήρες; Πόσοι διαφορετικοί χαρακτήρες ανδρών και γυναικών 
υπάρχουν και πόσο συχνά εµφανίζονται; Η ενδεχόµενη καταπίεση των γυναικών 
παρουσιάζεται ως κοινωνικό σύµπτωµα ή ως αναπόδραστη φυσική νοµοτέλεια; 

Στα επαγγέλµατα τα οποία εµφανίζονται να ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες 
διαφαίνεται κάποια κατηγοριοποίηση σε «ανδρικά» και «γυναικεία»; Περιγράφεται 
ισότιµα ο χώρος εργασίας και η επαγγελµατική συµπεριφορά των γυναικών και των 
ανδρών; Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες ισότιµα στα λεγόµενα «ανδρικά» επαγγέλ-
µατα, στις θετικές επιστήµες και στην τεχνολογία; Εµφανίζονται άνδρες σε επαγ-
γέλµατα που συνήθως παραδοσιακά ασκούνται από γυναίκες; (π.χ. γραµµατέας, νη-
πιαγωγός). Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχικής 
πυραµίδας και σε θέσεις παγκόσµιας αναγνώρισης; Αναδεικνύονται πρωτοβουλίες 
σε θέµατα προώθησης της σταδιοδροµίας των γυναικών; Προωθούνται εξίσου αγό-
ρια και κορίτσια σε µελλοντικό επαγγελµατικό προσανατολισµό; Διαφαίνεται κάποια 
σχέση στις προτεινόµενες επαγγελµατικές επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε 
στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων; 

Σε ποιο φύλο αποδίδεται δύναµη και εξουσία; Παρουσιάζονται οι γυναίκες σε 
υποδεέστερους ρόλους; Γίνονται αναφορές στην οικογενειακή ζωή των ατόµων και 
πώς κατανέµονται οι ευθύνες στα µέλη της οικογένειας; Ποιος τύπος οικογένειας 
προβάλλεται κυρίως; Πώς σκιαγραφούνται οι γονικοί ρόλοι; Πώς κατανέµεται ο 
ελεύθερος χρόνος στα µέλη της οικογένειας; Σε ποιους τοµείς της κοινωνικής 
ζωής δραστηριοποιούνται οι άνδρες και οι γυναίκες; Εµπεριέχονται εναλλακτικές 
θεωρήσεις, ακριβείς και ρεαλιστικές, χαρακτήρων των ανδρών και γυναικών και 
εναλλακτικοί τρόποι ζωής σε όλα τα επίπεδα; Αν ναι, µε ποια συχνότητα και ποιες 
αξιολογικές κρίσεις και σχόλια διατυπώνονται;
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Β.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ανάλυση 

σχολικών εγχειριδίων
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1. Εισαγωγή 

Για να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζονται τα δύο φύλα, οι ρόλοι και 
οι σχέσεις τους στα νέα σχολικά εγχειρίδια, εφαρµόστηκε η ανάλυση περιεχοµένου, 
µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως αλλά όχι µόνον στις κοινωνικές επιστήµες. 
Στην ανάλυση περιεχοµένου ο ερευνητής ακολουθεί συγκεκριµένα βήµατα. 

— ορίζει το πρόβληµα και συγκεντρώνει τις πηγές που θα χρησιµοποιήσει στην 
έρευνα,

— ορίζει τις µονάδες ανάλυσης (π.χ. λέξεις, προτάσεις, παραγράφους), της 
περιοχής του περιεχοµένου στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία που εξετάζει,

— δηµιουργεί κατηγορίες για το υλικό που συγκεντρώνει.

Το θέµα της συγκεκριµένης µελέτης, έχει ήδη συζητηθεί, είναι: «τα στερεότυπα 
του ρόλου των φύλων στα νέα σχολικά εγχειρίδια της Ε’ και Στ’ τάξης του Δ.Σ.». Ως 
πηγές χρησιµοποιήθηκαν 6 σχολικά βιβλία. Συγκεκριµένα 2 βιβλία µαθηµατικών, 1 
τεύχος για κάθε τάξη, 2 βιβλία φυσικών επιστηµών, ένα για κάθε τάξη και 2 βιβλία 
γεωγραφίας, ένα για κάθε τάξη. Χρησιµοποιήθηκαν επίσης τα τετράδια εργασιών 
καθώς και τα βιβλία για το διδακτικό προσωπικό για τα µαθηµατικά και τη φυσική. Ως 
µονάδες ανάλυσης χρησιµοποιήθηκαν το κείµενο (λέξεις, προτάσεις) και οι εικόνες 
(η κατάσταση που απεικονίζεται και το κείµενο του υπότιτλου). Δηµιουργήθηκαν 
8 κατηγορίες ανάλυσης για κάποιες από τις οποίες ορίστηκε και ένας αριθµός 
υποκατηγοριών. Συγκεκριµένα ορίστηκαν οι κατηγορίες: γλωσσικός σεξισµός, επαγ-
γέλµατα, δραστηριότητες, διάσηµα πρόσωπα, πρωταγωνιστικοί ρόλοι, στερεοτυπικά 
χαρακτηριστικά-συµπεριφορές των φύλων, φωνή και στα δύο φύλα και η εικόνα της 
οικογένειας. Για δύο κατηγορίες, το γλωσσικό σεξισµό και τις δραστηριότητες ορί-
στηκαν και υποκατηγορίες. 

Ασφαλώς η δηµιουργία των συγκεκριµένων κατηγοριών για την εξέταση των 
στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα είναι µία επιλογή που έγινε από 
την ερευνητική οµάδα, δεν είναι ούτε η µοναδική ούτε καλύτερη από άλλες επιλογές 
που άλλοι ή άλλες ερευνητές και ερευνήτριες θα έκαναν.

2. Σχολικά εγχειρίδια: Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 

Τα βιβλία του ΟΕΔΒ που αναλύονται αφορούν στα µαθήµατα θετικής κατεύθυν-
σης των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου (γενικής παιδείας).
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1α. Ανδρεαδάκης Σ., Κατσαργύρης Β., Παπασταυρίδης Σ., Πολύζος Γ., Σβέρκος 
Α.(2003). Άλγεβρα Α΄ Ενιαίου Λυκείου, έκδοση ΙΒ΄. (ΜΑ)

1β. Ανδρεαδάκης Σ., Κατσαργύρης Β., Παπασταυρίδης Σ., Πολύζος Γ., Σβέρκος 
Α.(2003). Άλγεβρα Β΄ Ενιαίου Λυκείου, έκδοση ΙΓ΄. (ΜΒ)

1γ. Αδαµόπουλος Λ., Δαµιανού Χ., Σβέρκος Α.(2003). Μαθηµατικά και στοιχεία 
Στατιστικής Γ΄ Ενιαίου Λυκείου, έκδοση Ε΄. (ΜΓ)

1δ. Αργυρόπουλος Η., Βλάµος Π., Κατσούλης Γ., Μαρκάτης Σ., Σιδέρης Π. (2002). 
Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου, έκδοση Β΄.(ΓΑΒ)

2α. Βλάχος Ι., Γραµµατικάκης Ι., Καραπαναγιώτης Β., Κόκκοτας Π., Περιστερόπου-
λος Π., Τιµοθέου Γ. (2004). Φυσική γενικής παιδείας Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 
έκδοση ΣΤ΄. (ΦΑ)

2β. Αλεξάκης Ν., Αµπατζής Σ., Γκουγκούσης Γ., Κουντούρης Β., Μοσχοβίτης Ν., 
Οβαδίας Σ., Πετρόχειλος Κ., Σαµπράκος Μ., Ψαλίδας Α. (2004). Φυσική γενικής 
παιδείας Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, έκδοση Ε΄. (ΦΒ)

2γ. Γεωργακάκος Π., Σκαλωµένος Α., Σφάρνας Ν., Χριστακόπουλος Ι. (2004). Φυσι-
κή γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, έκδοση Ε΄. (ΦΓ)

3α. Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης 
Α.(2003). Χηµεία Α΄ Λυκείου, έκδοση Δ΄. (ΧΑ)

3β. Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης 
Α.(2004). Χηµεία Β΄ Λυκείου, έκδοση Ε΄. (ΧΒ)

4α. Καψάλης Α., Μπουρµπουχάκης Ι.Ε., Περάκη Β., Σαλαµαστράκης Σ.(2003). Βιολο-
γία γενικής παιδείας Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, έκδοση 2003. (ΒΒ)

4β. 2003 Βιολογία. Γ Λυκείου (ΒΓ)

5α. Βούτσινος Γ., Ηλιάδης Ν.(2003). Τεχνολογία. Για τους µαθητές Α΄ Ενιαίου Λυ-
κείου, έκδοση ΣΤ΄. (ΤΑ)

5β. Ε. Γιακουµάκης, Κ. Γκύρτης, Β. Σ. Μπελεσιώτης, Π. Ξυνός, Ν. Στεργιοπούλου- 
Καλαντζή (2002) Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών. (ΠΑΒΓ)

3. Συντακτικές οµάδες

Οι συγγραφικές οµάδες (Σ.Ο.) αποτελούνται σχεδόν στο σύνολό τους από 
άνδρες. Στα 10 από τα 13 βιβλία είναι µόνον άνδρες ενώ οι γυναίκες συγγραφείς 
εµφανίζονται σε τρία από τα 13 βιβλία (ΒΑ, ΒΒ, ΠΑΒΓ). Στο σύνολο των συγγραφέων 
το 88% είναι άνδρες και το 12% γυναίκες. 

Στις επιτροπές κρίσης (Ε.Κ.), όπου αυτές εµφανίζονται, τα ποσοστά παραµένουν 
ίδια (87% άνδρες, 13% γυναίκες).
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1. Κατά την ανάλυση των εγχειριδίων έγινε λεπτοµερής καταγραφή όλων των περιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες ανάλυσης. Εδώ παραθέτουµε ένα πολύ µικρό αριθµό 
παραδειγµάτων για κάθε κατηγορία και υποκατηγορία προκειµένου να γίνει φανερό το περι-
εχόµενο κάθε κατηγορίας και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στον εντοπισµό αντίστοιχων 
περιπτώσεων.

2. Στην ανάλυση των συγκεκριµένων εγχειριδίων εξετάζονται µόνον οι 2 (συγκεκριµένα οι 1 και 
3) από τις 8 υποκατηγορίες γιατί για κάποιες από αυτές δεν υπήρχαν και για κάποιες άλλες 
υπήρχαν πολύ λίγα παραδείγµατα ή γιατί τα παραδείγµατα κάποιων υποκατηγοριών εντάχθηκαν 
σε επόµενες κατηγορίες. 

Η γλωσσική - φιλολογική επιµέλεια (Γ.Ε) έγινε σε ποσοστό 73% (οκτώ άτοµα) 
από γυναίκες και 27% (3 άτοµα) από άνδρες. 

Γενικά, σε ένα σύνολο 159 ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην έκδοση των 13 
βιβλίων οι 119 είναι άνδρες (ποσοστό 74,8%) και οι 40 είναι γυναίκες (ποσοστό 
25,2%).
Από τα αποτελέσµατα της ανάλυσης προκύπτει ότι: 

— δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων όσον αφορά τη συµµετοχή τους στη 
διαδικασία δηµιουργίας σχολικών εγχειριδίων του ΟΕΔΒ 

— το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών στις οµάδες συγγραφής (Σ.Ο.) και στις 
επιτροπές κρίσης (Ε.Κ.) δείχνει ότι οι άνδρες έχουν την πλειοψηφία όσον αφορά τις 
αποφάσεις σ’ αυτούς τους τοµείς και ασφαλώς είναι οι δικές τους ιδέες, απόψεις, 
πρότυπα και στερεότυπα για τα µαθηµατικά, τη φυσική, τη Χηµεία, τη Βιολογία, την 
Τεχνολογία και τον κόσµο που απεικονίζονται στα σχολικά εγχειρίδια 

— ο αριθµός των γυναικών ξεπερνά τον αριθµό των ανδρών µόνον σε τοµείς 
που αφορούν σε στερεοτυπικά γυναικείες επιστηµονικές περιοχές (Γ.Ε.). 

Δεν µπορούµε να ισχυριστούµε µε βεβαιότητα ότι αν η συµµετοχή των γυναικών 
ήταν ίση µε τη συµµετοχή των ανδρών στις διάφορες επιτροπές θα είχαµε βιβλία 
ουδέτερα ως προς το φύλο. Ασφαλώς όµως θα είχαµε ισότητα ως προς τις επαγγελ-
µατικές ευκαιρίες και περισσότερες πιθανότητες να περάσει και η γυναικεία οπτική 
στη δηµιουργία των σχολικών εγχειριδίων.

4. Κατηγορίες ανάλυσης1

Στην έρευνα των σχολικών εγχειριδίων αναλύθηκαν κείµενα και εικόνες στο 
σύνολο των σελίδων και στα εξώφυλλά τους. Χρησιµοποιήθηκαν 8 κατηγορίες ανά-
λυσης. Συγκεκριµένα:

1. Γλωσσικός Σεξισµός
Με τον όρο γλωσσικό σεξισµό υπονοείται η χρήση της γλώσσας µε τέτοιο τρόπο 

ώστε να γίνεται διάκριση σε βάρος του ενός ή του άλλου φύλου. Η κατηγορία γλωσ-
σικός σεξισµός περιλαµβάνει 8 υπο-κατηγορίες2:
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1. Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
2. Προσωποποίηση των επαγγελµάτων
3. Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί
4. Πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη ανδρικών-γυναικείων
5. Ονοµαστικές αναφορές
6. Χρήση των υποκοριστικών
7. Χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων
8. Σηµασιολογικά στερεότυπα

2. Επαγγέλµατα
Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται οι επαγγελµατικές αναφορές σε άντρες και 

γυναίκες, το είδος των επαγγελµάτων, οι οικονοµικές απολαβές από την εργασία, η 
αναφορά ή η αποσιώπηση του χώρου εργασίας, η ικανοποίηση ή η έλλειψη ευχαρί-
στησης από το επάγγελµα.

3. Δραστηριότητες
Στην κατηγορία αυτή εξετάζεται το είδος, το περιβάλλον και το περιεχόµενο των 

δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονται τα δύο φύλα. Δραστηριότητες µέσα και 
έξω από το σπίτι, δραστηριότητες που απαιτούν διανοητική ή σωµατική ενέργεια, 
που αποφέρουν οικονοµικά οφέλη ή έχουν σχέση ε κοινωνικό έργο ή συµµετοχή 
στην πολιτική-πολιτισµική ζωή του τόπου. Η κατηγορία δραστηριότητες περιλαµβά-
νει 4 υποκατηγορίες. Συγκεκριµένα:

1. Οικιακές δραστηριότητες
2. Οικονοµικές δραστηριότητες
3. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
4. Πολιτικοκοινωνικές δραστηριότητες

4. Διάσηµα Πρόσωπα
Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται οι αναφορές σε άνδρες και γυναίκες που 

έχουν γίνει διάσηµα πρόσωπα για τη σοφία τους, το επιστηµονικό και ερευνητικό 
τους έργο, τη συµβολή τους στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Οι αναφορές εξετάζο-
νται σε κείµενα και εικόνες σε όλες τις σελίδες και στα εξώφυλλα των εγχειριδίων. 

5. Πρωταγωνιστικοί Ρόλοι
Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ανδρών και γυναι-

κών. Κάποιο άτοµο θεωρείται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αν παίρνει αποφάσεις 
και δίνει λύσεις σε δύσκολα προβλήµατα, αν γύρω από αυτό εκτυλίσσεται η πλοκή 
µιας ιστορίας ή διαδραµατίζονται µερικά πολύ σηµαντικά γεγονότα. 

6. Στερεοτυπικά Χαρακτηριστικά-Συµπεριφορές των Φύλων
Με τον όρο στερεότυπα υπονοείται ένα σύνολο αντιλήψεων ή σκέψεων που 
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µοιράζονται κάποια άτοµα για µια οµάδα ατόµων. Είναι ένα σύνολο γενικεύσεων µε 
στόχο να απλουστευθεί η πραγµατικότητα. Πρόκειται για αντιλήψεις που διαµορφώ-
νονται από αλληλεπιδράσεις, από αφηγήσεις, από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, 
από την εκπαίδευση, σχετικά µε µια οµάδα ατόµων. Με βάση αυτές τις αντιλήψεις, 
που γενικεύονται, µεταφέρονται, διαιωνίζονται και γίνονται τελικά άκαµπτες, κατη-
γοριοποιούνται τα µέλη µιας οµάδας και τους συµπεριφέρονται πάντα σύµφωνα µε 
τις συγκεκριµένες προσδοκίες (προβλέψεις). Τα στερεότυπα µπορεί να αναφέρο-
νται σε φυσικά, νοητικά ή συναισθηµατικά χαρακτηριστικά των µελών µιας οµάδας ή 
σε συγκεκριµένες απόψεις για τη θέση τους στην κοινωνία. 

Συµπεριφορά είναι η φανερή αντίδραση ενός ζωντανού οργανισµού σε ένα ερέ-
θισµα. Προκαταλήψεις και στερεότυπα συντελούν στη διαµόρφωση στάσεων που 
εκδηλώνονται σε κατάλληλα πλαίσια συµφραζοµένων ως συµπεριφορές.

Στην κατηγορία στερεότυπα χαρακτηριστικά και συµπεριφορές των φύλων εξε-
τάζονται κοινωνικά διαµορφωµένες αντιλήψεις, απόψεις και προσδοκίες για τους 
ρόλους των φύλων στις οποίες τα δύο φύλα είναι αναµενόµενο να ανταποκριθούν. 

7. Φωνή και στα δύο Φύλα
Στην κατηγορία αυτή εξετάζονται περιπτώσεις εµφάνισης των δύο φύλων απαλ-

λαγµένες από στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο, τις ικανότητες και τους ρόλους 
του. Σε ρόλους, επαγγέλµατα, δραστηριότητες που τα κοινωνικά στερεότυπα ‘θέ-
λουν’ άνδρες/γυναίκες εµφανίζονται για παράδειγµα γυναίκες/άνδρες. 

8. Η Εικόνα της Οικογένειας
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ρόλοι των φύλων στην οικογένεια. Οι ρόλοι 

των παιδιών, του παππού, της γιαγιάς και κυρίως της µητέρας και του πατέρα. Πόσο 
συχνά, σε ποιες δραστηριότητες και σε τι περιβάλλον (π.χ. µέσα ή έξω από το σπίτι) 
εµφανίζονται. 

Από τις 8 αυτές κατηγορίες και τις υποκατηγορίες των κατηγοριών 1 και 3 στην 
περίπτωση των συγκεκριµένων εγχειριδίων εξετάζονται µόνον οι εξής:
1. Γλωσσικός Σεξισµός

1. Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
2. Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί

2. Επαγγέλµατα
3. Δραστηριότητες
4. Διάσηµα Πρόσωπα
5. Στερεοτυπικά Χαρακτηριστικά-Συµπεριφορές των Φύλων
6. Φωνή και στα δύο Φύλα

Δεν εξετάζονται δηλαδή οι κατηγορίες: Πρωταγωνιστικοί Ρόλοι και η Εικόνα της 
Οικογένειας καθώς και αρκετές υποκατηγορίες των κατηγοριών 1 και 3. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γλωσσικός σεξισµός

1. Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
Το αρσενικό γένος χρησιµοποιείται συχνά σε γραπτά κείµενα µε αυτονόητο 

τρόπο προκειµένου να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων (π.χ. οι µαθητές της Β’ 
τάξης, οι καθηγητές του Λυκείου, …). Ακόµη και όταν η αναφορά αφορά σε πληθυ-
σµούς που οι άνδρες ή τα αγόρια είναι µειοψηφία χρησιµοποιείται το αρσενικό γένος 
(π.χ. οι φοιτητές του Τµήµατος Νηπιαγωγών). Αυτό δεν φαίνεται να προκαλεί. Δεν 
παρατηρείται καµία περίπτωση να χρησιµοποιηθεί το θηλυκό γένος για να γίνει ανα-
φορά σε άτοµα και των δύο φύλων. Αν γινόταν κάτι τέτοιο αυτό θα θεωρείτο λάθος, 
προκλητικό ή/και προσβλητικό για το άλλο φύλο. Συχνά η αποκλειστική χρήση του 
αρσενικού γένους για να δηλωθεί αξίωµα ή επάγγελµα που θα µπορούσε εξίσου 
να ασκηθεί από άνδρα και γυναίκα υπονοεί ή/και διαµορφώνει την άποψη ότι αυτές 
οι θέσεις είναι µόνον για άνδρες. Από αυτόν τον «κανόνα» δεν ξεφεύγουν και τα 
σχολικά εγχειρίδια που εξετάσαµε. 

Αναφορές
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 
«…που διδάχθηκαν οι µαθητές στο Γυµνάσιο» (ΜΑ:5, Πρόλογος)
«Οποιοσδήποτε µαθητής, συνάδελφος καθηγητής ή οποιοσδήποτε που ενδιαφέρε-

ται για την Παιδεία στον τόπο µας..» (ΜΑ:6, Πρόλογος)
«Κάποιος έγραψε στο διαγώνισµα» (ΜΑ:49)
«Εργαζόµενοι όπως στην προηγούµενη εφαρµογή..» (ΜΑ:112)

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου
«Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας απευθύνεται στους µαθητές της Β’ Λυκεί-

ου…»(ΜΒ:5, Πρόλογος)
«Όποιος µαθητής, συνάδελφος καθηγητής ή οποιοσδήποτε που ενδιαφέρεται για 

την Παιδεία στον τόπο µας» (ΜΒ:6, Πρόλογος)

Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου3 
«Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές …» (ΜΓ:5, Πρόλογος)
«Τα οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις ή κρίσεις για το βιβλίο από συναδέλφους, 

από µαθητές και από κάθε πολίτη» (ΜΓ:5, Πρόλογος)

3. Παρατίθενται µόνον µερικά από τα πολλά παραδείγµατα που οι προσεκτικοί και οι προσεκτικές και 
ευαισθητοποιηµένοι και ευαισθητοποιηµένες στον εντοπισµό σεξιστικών στερεοτύπων αναγνώ-
στες και αναγνώστριες µπορούν να επισηµάνουν στα εγχειρίδια. Για τη συγκεκριµένη υποκατηγο-
ρία, για παράδειγµα, και στο συγκεκριµένο εγχειρίδιο υπάρχουν τουλάχιστον 65 περιπτώσεις. 
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4. Εντοπίζονται περισσότερες από 50 περιπτώσεις στη συγκεκριµένη υποκατηγορία. 

«Η έρευνα έδειξε ότι αν σε έναν ασθενή …»,«Απευθύνεται σε όλους τους µαθητές 
…» (ΜΓ:46)

«...ο Διευθυντής ενός σχολείου εξετάζοντας ένα δείγµα 100 απουσιών των µαθητών 
από το σύνολο των απουσιών αναφέρει στο σύλλογο των καθηγητών …» (ΜΓ:
56)

«… το φύλο των µαθητών (sic) της Γ’ τάξης …» (ΜΓ:58)
«… στην υγεία των καπνιστών κτλ.» (ΜΓ:58)
«...το ενδιαφέρον των µαθητών για τη Στατιστική...» (ΜΓ:58)
«Κάποιος θέλει. .Τηλεφωνεί σε συγγενείς και φίλους …» (ΜΓ:61)
«Για να δούµε πως διασκεδάζουνε οι νέοι της χώρας µας επιλέγουµε κάποιους 

µαθητές από διάφορα Λύκεια …»(ΜΓ:61)
«Η βαθµολογία 50 φοιτητών στις εξετάσεις ενός µαθήµατος...» (ΜΓ:78)
«… την επίδοση 50 υποψηφίων… γ). ..να πάρει όσους…δ)...να έχει κάποιος.. (ΜΓ:

80-81)
«Οι χρόνοι που χρειάστηκαν 55 µαθητές να λύσουν ένα πρόβληµα...» (ΜΓ:83)
«Έστω, για παράδειγµα, ένας καθηγητής …» (ΜΓ:83)
«...των 18 αγοριών της Γ΄ Λυκείου …» (ΜΓ:106)
«Από ένα σύλλογο καθηγητών µε 7 άνδρες και 6 γυναίκες....» (ΜΓ:164)

Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου 
«… να µυηθεί ο µαθητής στη συλλογιστική …» (ΓΑΒ:Πρόλογος)
«… όλοι ξέρουν τι είναι κύκλος και τι τετράγωνο …» (ΓΑΒ:3)
«Ένας µαθητής βλέπει …µετράει…το ύψος του µαθητή …» (ΓΑΒ:175)

Φυσική γενικής παιδείας. Α΄ Λυκείου4

«Οι επιστήµονες που ασχολούνται …» (ΦΑ:9)
«… κινητοποιούν τους πολίτες όλου του κόσµου …» (ΦΑ:14)
«Ξεκίνησε από τους Σουµέριους, Βαβυλώνιους, Αιγυπτίους, Έλληνες …. Άραβες, 

τους Ευρωπαίους …» (ΦΑ:21) 
«Πολλοί επιφανείς Φυσικοί ….(ΦΑ:32)
«Δύο µαθητές Α και Β συζητούν για ένα θέµα Φυσικής». (ΦΑ:64)
«Όλοι οι άνθρωποι έχουν την εµπειρία της δύναµης. Ο καθένας µας έχει σπρώξει ή 

σύρει αντικείµενα» (ΦΑ:75)
«… αν κάποιος πηδήξει από αυτήν …» (ΦΑ:112)
«Πράγµατι, ενώ όλοι µας γνωρίζουµε …» (ΦΑ:242)
«Καθισµένος, όρθιος...» (ΦΑ:277)

Φυσική γενικής παιδείας. Β΄ Λυκείου
«...να αναδείξουµε … στους µαθητές ενός σύγχρονου σχολείου» (ΦΒ: πρόλογος)
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«Κάθε ένας µας έχει γίνει µάρτυρας …» (ΦΒ: 56)
«έχει κατεύθυνση προς τον παρατηρητή» (ΦΒ: 153)
«…να προστατευτούν οι µαθητές και οι καθηγητές από πτώσεις αντικειµένων…» 

(ΦΒ: 292)

Φυσική γενικής παιδείας. Γ΄ Λυκείου
«Σε όσους καθηγητές Φυσικής διδάξουν το βιβλίο και στους µαθητές …» (ΦΓ: 

πρόλογος)
«Όσοι έχουµε βγάλει ακτινογραφία θώρακα …» (ΦΓ: 56)
«… ο προς εξέταση ασθενής …» (ΦΓ: 59)

Χηµεία Α΄ Λυκείου
«…ο µαθητής από το δίδυµο δάσκαλος-βιβλίο πρέπει να µπορεί. .» (ΧΑ: πρόλογος)
«…Όταν κανείς πρωτοµπαίνει σε µια χώρα …» (ΧΑ:3) 
«…όταν κάποιος φάει πολύ …» (ΧΑ:110)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
«…να βοηθήσουν τον αναγνώστη - µαθητή…» (ΧΒ: πρόλογος)
«…ο µαθητής από το δίδυµο δάσκαλος-βιβλίο πρέπει να µπορεί …» (ΧΒ: πρόλο-

γος)
«…την δηµιουργική συνεργασία δασκάλου -µαθητή…» (ΧΒ: πρόλογος)

Βιολογία γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Αγαπητέ µαθητή θα έχεις διαπιστώσει …» (ΒΒ:7, πρόλογος)
«. ..να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να διαπιστώνει κάθε φορά, αν οι µαθητές του 

κατανόησαν…» (ΒΒ:7, πρόλογος)
«Σε µια τάξη ο καθηγητής της Βιολογίας ζήτησε από τους µαθητές. .. (ΒΒ: 92)
«Ενηµερώστε για όλα αυτά τους υπόλοιπους συµµαθητές σας …» (ΒΒ: 106)

Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«Πολλοί θεωρούν το σύνολο των µικροβίων απειλητικό. ..» (ΒΓ:29)
«Οι καπνιστές, εκτός από τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται...» (ΒΓ:63)
«Κάθε µαθητής να επιλέξει ένα άρθρο. ..» (ΒΓ:115) 
«... τη βοήθεια του καθηγητή των Μαθηµατικών...» (ΒΓ:115)
«Πολλοί από τους µελετητές. ..» (ΒΓ:142)
«... παρατηρείται στους Αφρικανούς. ..» (ΒΓ:151)
«...έδειξε ότι οι Κρητικοί...» (ΒΓ:157)

Τεχνολογία για µαθητές Α΄ Λυκείου
«Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τον µαθητή της Α΄Λυκείου...» (ΤΕ:11)
«..µε την έγκριση του καθηγητή...» (ΤΑ:12)
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5. Οι λέξεις µαθητής/ες και χρήστης/ες συναντάται πολλές φορές στις σελίδες του συγκεκριµένου 
εγχειριδίου. Πάνω από 120 αναφορές αυτής της υποκατηγορίας συναντώνται συνολικά στο 
βιβλίο. 

Η αναφορά «µαθητής/ές», στις σελίδες 17 έως 23, συναντάται 19 φορές, στις σελί-
δες 27 έως 37, συναντάται 34 φορές, 30 φορές στις σελίδες από 61 έως 71 και 
14 φορές στις σελίδες από 72 έως 85. 

«..η τεχνολογική πρόοδος εκτοπίζει εργαζοµένους...»(ΤΑ:22)
«..Ο ρόλος του καθηγητή...»(ΤΑ:30)
«...να επηρεαστεί από τον ερευνητή..»(ΤΑ:39)
Η αναφορά «ερευνητής/ές» συναντάται 17 φορές στις σελίδες 32 έως 37, 15 φορές 

στις σελίδες 42 έως 49 και 9 φορές στις σελίδες 54 έως 71
«..ότι οι εθελοντές θα αντιδράσουν....  , µη εθελοντές.....» (ΤΑ:53)
«....από τους Έλληνες οδηγούς...»(ΤΑ:57)
«...που δείχνει σήµερα ο καταναλωτής για την θρεπτική αξία...» (ΤΑ:156)
Η αναφορά «καταναλωτής/ές» γίνεται 7 φορές στις σελίδες 158 έως 163.
«Η εικόνα του εφευρέτη που συµπτωµατικά ανακαλύπτει νέες διαστάσεις..» (ΤΑ:

161)
«Οι οδηγοί µπορούν να εισέλθουν και να αποχωρήσουν. ..» (ΤΑ:267)

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου5

«Νέοι, νέους . ..» (ΠΑΒΓ:5)
«Να ενηµερωθούν οι µαθητές...» (ΠΑΒΓ:5)
«Το βιβλίο του καθηγητή...» (ΠΑΒΓ:5)
«Ο πελάτης έχει όφελος…» (ΠΑΒΓ:19)
«Ο υπάλληλος µετά το τελευταίο προϊόν….» (ΠΑΒΓ:20)
«…οποιαδήποτε πληροφορία θα ήταν χρήσιµη στους δηµοσιογράφους…» (ΠΑΒΓ:

23)
«…Άνδρας – προσοµοίωση χειρουργικής επέµβασης, πολυµέσα» (ΠΑΒΓ:167)
«...ώστε να µη διατρέχει κίνδυνο ο εκπαιδευόµενος...»  (ΠΑΒΓ:171)
«...την τιµωρία των παραβατών...»  (ΠΑΒΓ:263)
«Ενδιαφερόµενοι- φοιτητές-σπουδαστές» (ΠΑΒΓ:290)
«...επικοινωνία ανθρώπου –υπολογιστή...» (ΠΑΒΓ:311)
«Επιτρέπει στο συνδροµητή» (ΠΑΒΓ:375)

Σχολιασµός
Η χρήση του «ισχυρού» αρσενικού γένους (µαθητής, καθηγητής, χρήστης, όλοι, 

καθένας κ.τ.ο.) για να δηλωθούν και τα δύο γένη, σε όλα ανεξαιρέτως τα βιβλία που 
εξετάσαµε, έχει την ισχύ γραµµατικού κανόνα - στον οποίο µάλιστα δεν επιτρέπεται 
καµία εξαίρεση. Είναι ενδεικτικό ότι οι πρόλογοι των βιβλίων απευθύνονται «στους 
µαθητές» της τάξης. Στον πρόλογο µάλιστα των Μαθηµατικών της Γ΄ Λυκείου οι 
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συγγραφείς απευθύνονται «...σε όλους τους µαθητές, ανεξάρτητα από την κατεύ-
θυνση που ακολουθούν» (sic) (ΜΓ:5). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα βιβλία της 
Φυσικής Α΄ Λυκείου και της Βιολογίας Γ΄ Λυκείου. Στο βιβλίο Βιολογίας διαβάζουµε 
το σωστό «Αγαπητέ µαθητή, αγαπητή µαθήτρια» ενώ σ’ αυτό της Φυσικής διαβά-
ζουµε: «Αγαπητή µαθήτρια, µαθητή». Στις σελίδες, όµως, που ακολουθούν και στα 
δύο βιβλία «η µαθήτρια» θα επιστρέψει στη θέση που την έχουν τοποθετήσει τα 
κοινωνικά στερεότυπα εδώ και χρόνια: πίσω από το «µαθητή» µέσω του οποίου και 
εκφράζεται.

Οι πρόλογοι των βιβλίων, βέβαια, σπάνια διαβάζονται από τις µαθήτριες και τους 
µαθητές, η άποψη όµως της συγγραφικής οµάδας περί ισότιµης, γραµµατικά τουλά-
χιστον, µεταχείρισης των δύο φύλων στα σχολικά εγχειρίδια κάνει την εµφάνισή της 
από την πρώτη κιόλας σελίδα.

Η ύπαρξη, η συµµετοχή και η συµβολή των γυναικών σε καταστάσεις που 
αφορούν στο δηµόσιο χώρο αποσιωπάται. Τα παιδιά «διαβάζουν» στα σχολικά τους 
εγχειρίδια ότι δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά και στις γυναίκες αφού αυτές υπο-
νοούνται όταν γίνεται αναφορά στους άνδρες. Οι γυναίκες µπορούν να απουσιάζουν 
αφού αναγνωρίζονται και εκφράζονται µέσα από την παρουσία και την προβολή των 
ανδρών.

Προτάσεις
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο εµφανίζεται, στον ηµερήσιο και περι-

οδικό τύπο σε άρθρα και γραπτές ανακοινώσεις, η χρήση των διπλών καταλήξεων 
-µαθητές/ριες, καθηγητές/ριες- των διπλών άρθρων -ο/η, του/της, τους/τις- µέσα 
από µια συνειδητή επιλογή των αρθρογράφων - συγγραφέων να απευθυνθούν µε 
έναν ισότιµο τρόπο σε άνδρες και γυναίκες αποδέκτες των µηνυµάτων τους. Η υιο-
θέτηση αυτού του γραπτού τρόπου αναφοράς και στα δύο φύλα από τις συγγραφικές 
οµάδες των σχολικών βιβλίων: 

- θα επιτρέψει στις µαθήτριες να βρουν µέσα στα βιβλία τους τις λέξεις µε τις 
οποίες θα µπορούν να ταυτιστούν θετικά µε το φύλο τους

- θα άρει την άνιση µεταχείριση των δύο φύλων (τουλάχιστον στο γραπτό λόγο)
- θα προτείνει, θα «διδάξει», στους µαθητές αλλά και στις µαθήτριες έναν άλλο 

τρόπο µε τον οποίο θα µπορούν να απευθύνονται στις συµµαθήτριες τους 
- θα δηµιουργήσει και για τους άνδρες και τις γυναίκες εκπαιδευτικούς ένα 

γλωσσικό πρότυπο το οποίο θα συνηθίσουν και ίσως θα ακολουθούν στον προφορικό 
και το γραπτό τους λόγο. 

2. Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί 
Συχνά χρησιµοποιούνται στα εγχειρίδια λέξεις όπως ‘άνθρωποι’, ‘παιδιά’ που 

εκφράζουν σύνολα ατόµων (άνθρωποι είναι άνδρες και γυναίκες, άτοµα κάθε ηλι-
κίας, χρώµατος, φυσικής κατάστασης και παιδιά είναι νέα αγόρια και κορίτσια κάθε 
ηλικίας, χρώµατος, φυσικής κατάστασης) και υπονοούνται ή απεικονίζονται µόνον 
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άτοµα του ανδρικού φύλου. Έτσι ο άνθρωπος ταυτίζεται µε τον άνδρα και το παιδί 
µε το αγόρι και διαµορφώνεται η αντίληψη ότι η γυναίκα ή το κορίτσι είναι λιγότερο 
σηµαντικά ή αξιόλογα. 

Αναφορές
Φυσική γενικής παιδείας. Α΄ Λυκείου
«Όλοι οι άνθρωποι έχουν την 

εµπειρία της δύναµης. Ο 
καθένας µας έχει σπρώξει 
ή σύρει αντικείµενα…» 
(ΦΑ:75)

«Στην εικόνα 1.2.4 φαίνεται ένα 
κιβώτιο που προσπαθούν 
να το κινήσουν δυο άνθρω-
ποι…» (ΦΑ:77)

«… ένας γίγαντας και ένα παιδί 
…» (ΦΑ:155)

Εικόνα 1.2.4 (ΦΑ:77)
«Αν φανταστούµε τον ίδιο άνθρωπο …» (φωτο µε ανδρική µορφή) (ΦΑ:168)

Φυσική γενικής παιδείας. Β΄ Λυκείου
«… ένα παιδί που κάνει κούνια…» (στη φωτο αγοράκι) (ΦΒ:218)

Φυσική γενικής παιδείας. Γ΄ Λυκείου
«… φαίνεται ότι δεν ικανοποίησε ποτέ τον άνθρωπο …Πίστευε αυτό που ο καθένας 

από µας σήµερα γνωρίζει.» (ΦΓ:114)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
«Ο άνθρωπος χρησιµοποίησε… Ο άνθρωπος για 

αιώνες ήταν ευχαριστηµένος … οι χηµικοί 
άρχισαν…» (ΧΒ:119)

Βιολογία γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«… η ανάγκη όλων των πολιτών…να κατανοούν…

η επιστήµη επηρεάζει τη ζωή τους» (ΒΒ:9)
«Είναι πλέον ανάγκη για κάθε πολίτη µιας δηµο-

κρατικής χώρας (ΒΒ:10)
«Ανθρώπινος οργανισµός - Φώτο µε άνδρα 

(ΒΒ:18)
Σκίτσο µε πρωτόγονο άνδρα (ΒΒ:34)
«Η γνωριµία του ανθρώπου µε φαινόµενα που έχουν σχέση µε διαδικασίες ζύµωσης 
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είναι πολύ παλιά…Μια ανακάλυψη …έγινε 
…από τους Γερµανούς Χ. Μπούχνερ και Ε. 
Μπούχνερ.» (ΒΒ:111) (φώτο µε άνδρα)

«Πολιτικοί, δικηγόροι, διανοούµενοι, επιχειρηµατίες αλλά και απλοί άνθρωποι µετέ-
χουν σε µια παγκόσµια συζήτηση …» (ΒΒ: 121)

Βιολογία γενικής παιδείας
Γ΄ Λυκείου
«Ο άνθρωπος, αν και ζει σε 

περιβάλλον που...» 
(ΒΓ:9)

«Τα κρούσµατα στον άνθρωπο 
είναι λίγα και παρατηρού-
νται κυρίως σε κτηνοτρό-
φους» (ΒΓ:16)

«... το θάνατο κάποιων αν-
θρώπων... στην πλειονό-
τητα των Αµερικανών... 
(ΒΓ:16).

«... οι άνθρωποι τείνουν να 
αποκτούν λιγότερα παιδιά, έστω κι αν τα επιδόµατα για τους πολύτεκνους... 
(ΒΓ:93) 

«Εξελικτικό δένδρο Ανθρωπιδών - Σκίτσο (ΒΓ:148)

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου6

«…η ικανότητα διαχείρισης, η ικανότητα να αντιλαµβάνεται ο µέσος πολίτης και να 
επιλύει τεχνολογικά προβλήµατα…» ( ΤΑ: 11)

«Έτσι είναι ένα σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των πολιτών στις σύγχρονες κοινω-
νίες» (ΤΑ:23)

«Χρειάστηκαν 2000 χρόνια περίπου 
για να φτάσει ο ανθρώπινος 
πληθυσµός το πρώτο δισεκα-
τοµµύριο..» (ΤΑ:119)

«Ο άνθρωπος πιεζόµενος από τις 
ολοένα αυξανόµενες ανάγκες 
του....»(ΤΑ:119)

«Ο άνθρωπος λοιπόν είναι υπο-
χρεωµένος να επιδιώκει τη 
µεγαλύτερη δυνατή αύξηση της 
παραγωγής...» (ΤΑ:119)

Οι ψευδορμόνες (ΧΒ:91)

6. Γύρω στις 36 αναφορές αυτής της κατηγορίας συναντώνται στις σελίδες του εγχειριδίου. 
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«Μία από τις βασικές διαφορές µεταξύ ενός πρωτόγονου και ενός πολιτισµένου 
ανθρώπου...», (ΤΑ:165)

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
«… ο άνθρωπος κατά την διάρκεια του εικοστού αι…» (ΠΑΒΓ:17)
«Ο πολίτης έχει χρέος…» (ΠΑΒΓ:266)
«…η επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή…» (ΠΑΒΓ:310)

Σχολιασµός
Η λέξη «άνθρωπος» χρησιµοποιείται τις περισσότερες φορές για να εκφράσει 

το ανδρικό φύλο παρά το ανθρώπινο είδος. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται µε 
τον καλύτερο τρόπο στα σχολικά εγχειρίδια που εξετάσαµε. Στη Φυσική της Α΄ Λυ-
κείου διαβάζουµε: «Όλοι οι άνθρωποι έχουν την εµπειρία της δύναµης. Ο καθένας 
µας έχει σπρώξει ή σύρει αντικείµενα…» (ΦΑ:75). Και για του λόγου το αληθές 
επιστρατεύεται µια φωτογραφία για να δείξει πως άνθρωπος=άνδρας. (ΦΑ:77, ΦΑ:
153, ΦΑ:173, ΦΓ:59, ΦΓ:114, ΤΑ:205, ΒΒ:18, ΒΒ:34 κ.α.). Σε γραπτό και προφορικό 
λόγο παρατηρείται επίσης η ταύτιση του «παιδιού» µε το «αγόρι» ενώ η αναφορά 
σε εκπροσώπους θηλυκού γένους γίνεται µε την ειδική αναφορά σε «κορίτσι». Αυτό 
επιβεβαιώνεται και στα σχολικά εγχειρίδια. Στη Φυσική γενικής παιδείας. Β΄ Λυκείου 
για παράδειγµα διαβάζουµε: «… ένα παιδί που κάνει κούνια…» και στη φωτογραφία 
που συνοδεύει το κείµενο βλέπουµε ένα αγόρι (ΦΒ:218).

Προτάσεις
Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν να χρησιµοποιούν τις λέξεις «άνθρωπος/οι» και 

«παιδί/ιά», έτσι ώστε να µη δηµιουργείται ασάφεια ή συγκεκριµένη εικόνα για το 
φύλο στο οποίο αναφέρεται και να αποφεύγεται η αµφισηµία άνθρωπος=ανθρώπινο 
είδος και άνθρωπος=ενήλικος άνδρας. Όταν είναι ανάγκη να δηλωθεί «το ανθρώ-
πινο είδος» µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτή ακριβώς η έκφραση αντί της λέξης «άν-
θρωπος», όταν είναι ανάγκη να δηλωθεί το ανδρικό φύλο τότε να χρησιµοποιείται η 
λέξη «άνδρας/ες» αντί της λέξης «άνθρωπος» και όταν είναι ανάγκη να δηλωθεί ένα 
σύνολο ατόµων, ανδρών και γυναικών, τότε να χρησιµοποιούνται οι λέξεις «άνδρες 
και γυναίκες» ή αν χρησιµοποιείται η λέξη «άνθρωποι», στην εικόνα που συνοδεύει 
το κείµενο να υπάρχουν άτοµα και των δύο φύλων. Για παράδειγµα, αντί της πρότα-
σης «Όλοι οι άνθρωποι έχουν την εµπειρία της δύναµης. Ο καθένας µας έχει σπρώ-
ξει ή σύρει αντικείµενα…» (ΦΑ:75). Θα µπορούσε να υπάρχει η πρόταση: «Όλοι 
οι άνθρωποι έχουν την εµπειρία της δύναµης. Ο καθένας και η καθεµία µας έχει 
σπρώξει ή σύρει αντικείµενα…». Θα πρέπει, επίσης, η απεικόνιση του «ανθρώπου» 
να γίνεται µε ισότιµο τρόπο (ίσος αριθµός φωτογραφιών-σκίτσων αδρών, γυναικών). 
Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη «παιδί/ιά». 

Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν στα σχολικά εγχειρί-

δια αυτού του είδους στερεότυπα; Μπορούν: α) Να εξηγήσουν στα παιδιά ότι όταν 
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χρησιµοποιούµε ή διαβάζουµε τη λέξη «άνθρωπος» θα πρέπει να φέρνουµε στο 
νου µας το ανθρώπινο είδος, δηλαδή κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από φύλο, χρώ-
µα, καταγωγή, και ηλικία. Το ανθρώπινο είδος δεν εκπροσωπείται κατ’ ανάγκην 
από λευκό άνδρα. Το ίδιο θα µπορούσε να είναι και µια λευκή ή έγχρωµη γυναίκα 
ή ένας έγχρωµος άνδρας, β) Να ζητήσουν από τα παιδιά να αντικαταστήσουν µερι-
κές εικόνες, σκίτσα και φωτογραφίες µε άλλες έτσι ώστε πραγµατικά µε τη λέξη 
«άνθρωπος» να εκφράζεται το ανθρώπινο είδος, γ) στον προφορικό τους λόγο 
να χρησιµοποιούν τις λέξεις άνδρες και γυναίκες ή αντίστοιχους γραµµατικούς 
τύπους ή την έκφραση «ανθρώπινο είδος» αν θέλουν να αναφερθούν στο ανθρώ-
πινο είδος. 

2. Επαγγέλµατα
Ο αριθµός των επαγγελµατικών ενασχολήσεων στις οποίες εµφανίζονται άνδρες 

είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των επαγγελµατικών ενασχολήσεων στις 
οποίες εµφανίζονται γυναίκες. 

Αναφορές7

Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 
«…πρέπει να προσθέσει ένας φαρµακοποιός…» (ΜΑ:28)
«…ο πιλότος παρατήρησε ότι …» (ΜΑ:28)
«Ένας κτηνοτρόφος έχει 240m σύρµα …» (ΜΑ:153)
«Οι µετρήσεις που έκανε ένας µηχανικός για αν βρει …» (ΜΑ:162)
«Ένας διαιτολόγος σκέπτεται …» (ΜΑ:184)

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου 
«Ένας αγρότης για να κάνει µια γεώτρηση …» (ΜΒ:100)
«Ένας υπάλληλος δανείζεται …» (ΜΒ:111)
«Ένας πωλητής αυτοκινήτων …» (ΜΒ:133)
«Οι χηµικοί χρησιµοποιούν …» (ΜΒ:139)

Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου 
«Ο διευθυντής µιας βιοµηχανίας …» (ΜΓ:57)
«Σήµερα κάθε γιατρός …. που θα τον βοηθήσουν. ..» (ΜΓ:57)
«Ένας υποψήφιος βουλευτής …» (ΜΓ:59) 
«… ένας κατασκευαστής εκρηκτικών µηχανισµών …» (ΜΓ:59)
«…στη διάθεση των επιστηµόνων - ερευνητών …» (ΜΓ:62)
«...λόγω ασθενείας 50 εργατών...» (ΜΓ:79)

7. Στα σχολικά εγχειρίδια που εξετάζονται υπάρχουν πολύ περισσότερα παραδείγµατα αυτής της 
κατηγορίας από όσα αναφέρονται εδώ. 
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«Έστω, για παράδειγµα, ένας καθηγητής …» (ΜΓ:83)
«Ένας επενδυτής επένδυσε …» (ΜΓ:100)
«… έγιναν από τους πωλητές µιας εταιρείας. ..» (ΜΓ:103)

Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου
«…να τοποθετήσει έναν τροχονόµο…Πόσοι τροχονόµοι…» (ΓΑΒ:14)
«Πως ο µηχανικός θα χαράξει …» (ΓΑΒ:117)
«Ο καπετάνιος ενός ιστιοπλοϊκού πλοίου είδε …» (ΓΑΒ:130)

Φυσική γενικής παιδείας. Α΄ Λυκείου
«Ο επιστήµονας έχοντας εντοπίσει…» (ΦΑ:11)
«Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής…» (ΦΑ:34)
«Ο αστροναύτης µέσα στο δορυφόρο …» (ΦΑ:174)
«Ένας ψαράς έχει πιασµένο …» (ΦΑ:213)

Φυσική γενικής παιδείας. Β΄ Λυκείου
«…οι µεγάλοι πειραµατικοί φυσικοί του προηγούµενου αιώνα…» (ΦΒ:62)
«Ζητάµε µόνο από αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο…» (ΦΒ:138)
Φυσική γενικής παιδείας. Γ΄ Λυκείου
«Οι αστρονόµοι ισχυρίζονται …» (ΦΓ:37)
«Σε πολλές περιπτώσεις ένας γιατρός …» (ΦΓ:56)
«Μέχρι το 1932 οι φυσικοί πίστευαν …» (ΦΓ:79)
«Οι ερευνητές ωθήθηκαν …» (ΦΓ:110)
«Μελλοντικά οι αεροναυπηγοί …» (ΦΓ:113)
«.. να µετακινηθεί ο φωτογράφος …» (ΦΓ:116)

Χηµεία Α΄ Λυκείου
«… ένας χηµικός κάνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις …» (ΧΑ:35)
«Εκεί ο σπηλαιολόγος µπορεί να παρατηρεί αλλαγές …(ΧΑ:82)
«…ο γιατρός συνέστησε …» (ΧΑ:122)
«Σε ασθενή που βρέθηκε να πάσχει … ο γιατρός συνέστησε … ενώ του απαγόρευσε 

…» (ΧΑ:122)
«…ο χηµικός επινόησε το mol …όπως ακριβώς ο έµπορος επινόησε την ντουζίνα 

…» (ΧΑ:130)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
«…οι καρδιολόγοι όλου του κόσµου συνιστούν …»(ΧΒ:110)
«Πολλοί υγιεινολόγοι συνιστούν …» (ΧΒ:133)

Βιολογία γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Ένας ερευνητής…» (ΒΒ:13)
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«Η υπάλληλος του κυλικείου του σχολείου σας, σας προτείνει ένα επιδόρπιο» (ΒΒ:
40)

«Οι φυσιολόγοι διακρίνουν …»(ΒΒ:50) 
«Στην περίοδο όµως αυτή, που οι επιστήµονες που ασχολούνται µε τη Φυσική και οι 

ειδικοί τεχνικοί προσπαθούσαν. .., οι βιολόγοι ερευνητές διαπίστωναν. ..» (ΒΒ:
77)

«Πως λοιπόν τα καταφέρνει ο ζαχαροπλάστης;. ... Αυτό το ένζυµο είναι ο “βοηθός” 
του ζαχαροπλάστη.» (ΒΒ:87)

«... των γενετιστών και των µοριακών βιολόγων» (ΒΒ:123)

Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«Ένας ερευνητής µπέρδεψε τα τρία δείγµατα. ...» (ΒΓ:30)
«Αυτή η διαφορά ερµηνεύεται από οικονοµολόγους και κοινωνιολόγους. ..» (ΒΓ:93)
«... φτάνει οι χηµικοί και οι φαρµακολόγοι. ..» (ΒΓ:100)
«Χαρακτηριστικές ήταν και οι απαντήσεις των αγροτών. ..» (ΒΓ:111)
«...το δήµαρχο της περιοχής, τον εκπρόσωπο της εταιρείας....» ( ΒΓ:116)

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου
«αποδεκτά από τον καθηγητή..»(ΤΑ:29)
«ερευνητής» (ΤΑ:σελ.32 έως 37)
Εικόνα 3.14. Σελ. 112: Το χρηµατιστήριο στο Χογκ Κογκ: Άνδρες κυρίως χρηµατιστές.
Εικόνα 4.3.Σελ.127: Καλλιέργεια τουλίπας: Παραγωγός, µαζεύει τουλίπες.
«...εξειδικευµένες εταιρίες συµβούλων, γλωσσολόγων και φυσικά οι καταναλωτές.» 

(ΤΑ:157)
«Ακόµη η διοίκηση της επιχείρησης, εφευρέτες, ερευνητικά ιδρύµατα, σύµβουλοι 

επιχειρήσεων, κλαδικός τύπος κλπ είναι πηγές που µπορούν να προτείνουν 
νέες ιδέες για προϊόντα σε µια επιχείρηση.» (ΤΑ:162)

«Τα συστήµατα παραγωγής. ... συ-
µπεριλαµβάνονται οι διευθυντές 
(Μanagers), οι µηχανικοί, οι τεχνί-
τες και οι εργαζόµενοι στην παρα-
γωγική διαδικασία.» (ΤΑ:197)

«...Οι ερευνητές µηχανικοί χρησιµο-
ποιούν την πληροφόρηση...» (ΤΑ:
213)

«..για την µεταφορά αστροναυτών...» 
(ΤΑ:213)

«Οι σχεδιαστές προϊόντων στη βιο-
µηχανία...» ΤΑ:216, «Οι χηµικοί 
µηχανικοί...» (ΤΑ:217)

«Οι βιοµηχανικοί µηχανικοί είναι ένας 
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8. Είναι παντελής η έλλειψη του θηλυκού γένους από τις 55 συνολικά αναφορές σε επαγγελµατικές 
δραστηριότητες που καταγράφονται στο βιβλίο. Μόνο στην εικόνα της σελ.23 υπάρχει µια γυναίκα 
που χειρίζεται έναν αξονικό τοµογράφο. 

κλάδος µηχανικών που ασχολείται µε τη σχεδίαση, τη λειτουργία και τη διοίκηση 
παραγωγικών – βιοµηχανικών συστηµάτων..» (ΤΑ:218)

«Οι µεταλλειολόγοι µηχανικοί ασχολούνται µε τον εντοπισµό, την εξόρυξη και τη 
επεξεργασία µετάλλων...» (ΤΑ:218)

«Οι µηχανικοί πετρελαίου ασχολούνται µε τον προσδιορισµό και την επεξεργασία 
πετρελαίου..» (ΤΑ:218)

«Οι γεωπόνοι στη βιοµηχανία τροφίµων ασχολούνται µε την αλυσίδα της επεξεργα-
σίας ενός τροφίµου...» (ΤΑ:218)

«Για παράδειγµα, οι παραγωγοί φαρµάκων, παιχνιδιών, τροφίµων, συσκευασιών...» 
(ΤΑ:226)

«Ο Manager παραγωγής εξετάζει τα στοιχεία που δείχνουν...» (ΤΑ:229)
Εικ.5.16. Σχεδιαστής κατά τη διάρκεια της εργασίας του  (ΤΑ:220)
«Έρευνα του ΤΕΕ αναφέρει ότι ενώ οι Αρχιτέκτονες και οι Πολιτικοί Μηχανικοί απο-

τελούν. ..» (ΤΑ:242)
«Μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και ενός εργολάβου/κατασκευαστή υπογράφε-

ται..» (ΤΑ:258), «Ο επιβλέπων µηχανικός έχει υποχρέωση. ...» (ΤΑ:258)
«Ο εργολάβος θα πρέπει να ασκήσει. ..» (ΤΑ:258)
«Οι µηχανικοί που µελετούν και πραγµατοποιούν τις κατασκευές....» (ΤΑ:276)

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου8

«Ο υπάλληλος µετά το τελευταίο προϊόν….» (ΠΑΒΓ:20)
«…να αποδειχτεί χρήσιµη στους δηµοσιογράφους…» (ΠΑΒΓ:23)
«...οι υπεύθυνοι τύπου…» (ΠΑΒΓ:23)
«...ο ειδικευόµενος γιατρός…, έµπειροι γιατροί,. .έτσι ο γιατρός..» (ΠΑΒΓ:24) 
«…βοηθούν τους υπεύθυνους κέντρου ελέγχου..» (ΠΑΒΓ:25)
«...γίνεται πολύτιµο εργαλείο στα χέρια του γραµµατέα, του λογιστή, του συγγρα-

φέα, του σχεδιαστή, του µηχανικού, του επιστήµονα, του εµπόρου, του καλλιτέ-
χνη, …» (ΠΑΒΓ:151)

«Συµµετείχαν πολλοί χρήστες, µηχανικοί και εταιρείες λογισµικού..» (ΠΑΒΓ:175)
«Κατασκευαστές λογισµικού, καταστηµατάρχες» (ΠΑΒΓ:185)
«..αρχιτέκτονες, συγγραφείς, λογιστές, επαγγελµατίες της πληροφορικής…» 
«Οι επιστήµονες (3 φορές)» (ΠΑΒΓ:280)
«Ο σχεδιαστής,. . σχεδιαστές και µηχανικούς...» (ΠΑΒΓ:287)
«Οι Επιστήµονες της κοινωνιολογίας» (ΠΑΒΓ:296), «Οι επιστήµονες της ανθρωπο-

λογίας» (ΠΑΒΓ:296), «Ένας µαθηµατικός» (ΠΑΒΓ:296)
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«Ο Διαχειριστής έργου» (ΠΑΒΓ:336), «Ο Γενικός διευθύνων» (ΠΑΒΓ:336)
«Ο Ηχολήπτης» (ΠΑΒΓ: 336), «Ο Φωτογράφος» (ΠΑΒΓ: 336), «Ο γραφίστας» (ΠΑΒΓ: 

336)

Σχολιασµός
Στα 12 από τα 13 βιβλία υπάρχουν µόνον άνδρες εργαζόµενοι (στο κείµενο). Στα 

λίγα παραδείγµατα, κυρίως στις ασκήσεις των µαθηµατικών, στα οποία η συγγραφι-
κή οµάδα αναφέρεται σε επαγγέλµατα, αναφέρεται µόνο σε επαγγέλµατα ανδρών: 
ένας φαρµακοποιός, ένας πιλότος, ένας κτηνοτρόφος, ένας διαιτολόγος, αγρότης, 
εφευρέτης, υπάλληλος, πωλητής, χηµικός, µηχανικός, καπετάνιος, τροχονόµος, 
αγρότης, αστροναύτης, ερευνητής, γιατρός. Γυναίκες εργαζόµενες εµφανίζονται 
µόνο στα Μαθηµατικά της Γ’ Λυκείου. Έχουµε όµως 23 αναφορές σε άνδρες εργα-
ζόµενους και µόνον 3 σε γυναίκες.

Αναφορά σε γυναίκες εργαζόµενες γίνεται, µε τη χρήση φωτογραφιών, στα 
βιβλία της Τεχνολογίας Α΄ Λυκείου (ΤΑ) (5 σε σύνολο 20 φωτογραφιών) και της 
Πληροφορικής (ΠΑΒΓ:4 φωτογραφίες).

Μολονότι εδώ και καιρό επαγγέλµατα όπως µηχανικός, δικηγόρος, επιστήµο-
νας, βουλευτής, βιολόγος, φυσικός, γιατρός, µαθηµατικός, … έπαψαν να αποτελούν 
ανδρικό προνόµιο, τα σχολικά εγχειρίδια «αντιστέκονται» ακόµη και στην απλή 
αναφορά γυναικών που ασκούν αυτά τα επαγγέλµατα. Ακόµη και όταν οι αναφορές 
αφορούν εκπαιδευτικούς, ένα χώρο στον οποίο οι γυναίκες είναι ισάριθµες µε τους 
άνδρες, ακόµη και τότε για τα εγχειρίδια οι καθηγητές Φυσικής είναι αυτοί που θα 
διδάξουν το βιβλίο (ΦΓ) ή µε τη βοήθεια του καθηγητή (ΒΓ) ο µαθητής και η µαθήτρια 
θα επεξεργαστή τα στοιχεία, ποτέ µε την καθηγήτρια.

Προτάσεις
Είναι αυτονόητο ότι στα σχολικά εγχειρίδια θα έπρεπε η αναφορά στις εργαζόµε-

νες γυναίκες να είναι σε ισότιµη, τουλάχιστον, βάση µε τους άνδρες εργαζόµενους 
και σε όλο το φάσµα των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Από τις παραπάνω 
επίσης καταγραφές, αναδεικνύεται ο σηµαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών που 
διαθέτοντας τις γνώσεις και γνωρίζοντας τις κατάλληλες τεχνικές είναι σε θέση να 
αναλύουν και να συζητούν κριτικά τα κείµενα και τις εικόνες των εγχειριδίων και να 
δηµιουργούν νέα παραδείγµατα που αντιστοιχούν στις νέες κοινωνικές και πολιτι-
σµικές συνθήκες του τόπου. 

3. Δραστηριότητες
Άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια εµφανίζονται σε διάφορες δραστηριότη-

τες κυρίως έξω από το σπίτι, σε δραστηριότητες που έχουν ψυχαγωγικό, οικονοµικό ή 
κοινωνικό περιεχόµενο. Και στη συγκεκριµένη κατηγορία παρατηρείται σαφής διαχω-
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ρισµός των δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονται άνδρες/αγόρια και σ’ αυτές που 
παίρνουν µέρος γυναίκες/κορίτσια. Όλες οι υποκατηγορίες εξετάζονται µαζί. 

Αναφορές
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 
3 σκίτσα µε αγόρι-ποδηλάτη (ΜΑ:26)
«Ένας συλλέκτης γραµµατοσήµων ….»(ΜΑ:53)
«Οι περισσότεροι συλλέκτες ταξινοµούν τις συλλογές τους …» (ΜΑ:57)
Το διάστηµα S km που διανύθηκε από ποδηλάτη …(ΜΑ:63)

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου 
Σκίτσο µε κορίτσι που κάνει κούνια (ΜΒ:10)
α) «Ο πρώτος πελάτης θέλει… β) Ο δεύτερος πελάτης θέλει... γ) Ο τρίτος πελάτης 

ζήτησε …»(ΜΒ:81)
«Ο δανειζόµενος δανείζεται από ένα πιστωτικό ίδρυµα …»(ΜΒ:111)
«Δανείζει κάποιος 5000 € …»(ΜΒ:112)
«Κάνει κάποιος ασφάλεια ζωής …»(ΜΒ:112)
«Θέλει κάποιος να αγοράσει αυτοκίνητο …»(ΜΒ:112)

Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου 
«Για να δούµε πως διασκεδάζουνε οι νέοι της χώρας µας επιλέγουµε κάποιους 

µαθητές από διάφορα Λύκεια …» (ΜΓ:61)
«Ένας µαθητής έκανε το διπλανό σχήµα» (ΜΓ:81)
«Ένας µαθητής αγόρασε 10 βιβλία …» (ΜΓ:103)
Σε έναν αγώνα η πιθανότητα να κερδίσει ο Λευτέρης είναι. .. ...ο Παύλος … ο Νίκος 

(ΜΓ:155)

Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου
«…Πως ο µηχανικός θα χαράξει …» (ΓΑΒ:117)
«Ένας µαθητής βλέπει …µετράει…το ύψος του µαθητή …» (ΓΑΒ:175)
«Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου… θέλει. . αναγκάζεται να αγοράσει από τους γείτο-

νες…» (ΓΑΒ:218)

Φυσική γενικής παιδείας Α΄ Λυκείου
«Αντίθετα για έναν παρατηρητή που βρίσκεται στο ένα από τα δύο αυτοκίνητα» (ΦΑ:

35)
«Ένας σκιέρ κινείται …» (ΦΑ:63), «Ένας ποδηλάτης λέει σε ένα φίλο του» (ΦΑ:63)
«… για δύο δροµείς που κινούνται …» (ΦΑ:67), «Ένας µοτοσικλετιστής ξεκινά …» 

(ΦΑ:69)
«Δύο µαθητές πειραµατίζονται. . Ο ένας κρατάει …πιάνει …ο δεύτερος προσπα-

θεί…» (ΦΑ:91)
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«Δύο παγοδρόµοι Α και Β» (ΦΑ:214), «… ο αθλητής της άρσης βαρών κρατώντας µε 
τα χέρια του» (ΦΑ:243)

Φυσική γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Κάποιος µπορεί να φωτογραφίσει…» (ΦΒ:264) 264
«Ένα κορίτσι στέκεται σε ορισµένη απόσταση.. και κτυπά τις παλάµες της» (ΦΒ:

289) 

Φυσική γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«… που δέχεται ο οδηγός …» (ΦΓ:29)

Χηµεία Α΄ Λυκείου
«ο χηµικός επινόησε το mol … όπως ακριβώς ο έµπορος επινόησε την ντουζίνα …» 

(ΧΑ:130)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
«Εάν ως οργανικοί χηµικοί είχατε να διαλέξετε …Τελικά, ιδρωµένοι και κουρασµένοι 

µετά από µια εξαντλητική µέρα …» (ΧΒ:80)

Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«Ο καλλιεργητής ενός αγροκτήµατος ασχολείται µε την καλλιέργεια. ..» (ΒΓ:82)
«Ένας νεαρός συνηθίζει κάθε απόγευµα να τρέχει. .» (ΒΓ:117)

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου
«....τα καθήκοντα του υπεύθυνου της 

οργάνωσης σεµιναρίου...»(ΤΑ:30)
«Μερικοί µαθητές πειραµατίστηκαν µε 

ένζυµα και µελέτησαν...»(ΤΑ:31)
Εικόνα 3.11.Σελ. 107: Κέντρο διοίκησης 

σύγχρονης παραγωγικής µονάδας: 
Στελέχη επιχείρησης συζητούν. 
Συµµετέχει και µια γυναίκα.

Εικόνα 3.14.Σελ. 112: Το χρηµατιστή-
ριο στο Χογκ Κογκ: Κυριαρχία των 
ανδρών.

Εικόνα 3.15.Σελ. 113: Ο δαίδαλος των 
τεχνοοικονοµικών αποφάσεων: 
Άνδρας σκεπτόµενος- ίσως σε 
απόγνωση.

«Πολλά συστήµατα παραγωγής άρχισαν µε τις προσωπικές οικονοµίες του ιδρυτή 
της εταιρείας.» (ΤΑ:204)
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Εικόνα 5.12.Σελ. 205: Ο χρόνος είναι χρήµα ιδιαίτερα στο σηµερινό διεθνοποιηµένο 
και ανταγωνιστικό περιβάλλον: Τρείς άνδρες- στελέχη επιχειρήσεων σε.. «αγώ-
να δρόµου».

Εικόνα 5.16.σελ. 220: Σχεδιαστής κατά την διάρκεια της εργασίας του: Άνδρας 
σχεδιάζει...

Εικόνα6.14.Σελ.257:Εφαρµογή των σχεδίων µελέτης στην πράξη για την πραγµατο-
ποίηση της κατασκευής: Δύο άνδρες µηχανικοί στο χώρο εργασίας.

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Φωτογραφία µε άνδρες που πειραµατίζονται µε εξοµοιωτή πτήσης (ΠΑΒΓ:26)
«Τα παιχνίδια δράσης και περιπέτειας, όπου συνήθως ο χρήστης ταυτίζεται µε έναν 

«ήρωα», ο οποίος µάχεται εναντίον πολλών εχθρών...» (ΠΑΒΓ:28).
«ο κάθε παίκτης συνδέεται στον εξυπηρετητή του παιχνιδιού...» (ΠΑΒΓ:395),

Σχολιασµός
Οι δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν τα άτοµα που εµφανίζονται στο 

κείµενο, στις ασκήσεις των βιβλίων, στις φωτογραφίες είναι αποκλειστικά ανδρική 
υπόθεση. Αυτό διαπιστώνεται πολύ εύκολα αφού οι γυναίκες απλώς απουσιάζουν. 
«Κάποιος έγραψε στο διαγώνισµα …», «Ένας διαιτολόγος σκέπτεται. ..», «Δανείζει 
κάποιος. ..», «Πόσα χρήµατα πρέπει να τοκίσει κάποιος. ..;», «... όπως τις χάραξε 
“µε το µάτι” ένας µαθητής», «Ρίχνει κάποιος ένα ζάρι …», «Οι χρόνοι που χρειάστη-
καν 55 µαθητές να λύσουν ένα πρόβληµα...». Οι µαθητές λοιπόν σκέφτονται, χαράσ-
σουν, παρατηρούν, λύνουν προβλήµατα – οι µαθήτριες όµως; Οι άνδρες τοκίζουν, 
δανείζουν, κάνουν γεωτρήσεις, διασκεδάζουν, παίζουν σκάκι – οι γυναίκες όχι. 

Γιατί δεν συναντώνται στα εγχειρίδια παραδείγµατα όπως: «δυο παίκτριες 
αποφασίζουν να παίξουν σκάκι. ..», «Η διευθύντρια ενός Λυκείου αποφάσισε να 
καταγράψει. ..», «Κάποια θέλει να σχηµατίσει µια ιδέα για το αποτέλεσµα των επερ-
χόµενων βουλευτικών εκλογών. Τηλεφωνεί λοιπόν σε συγγενείς και φίλες της και 
τις ρωτάει σχετικά. ..»;

Από τις 22 αναφορές που γίνονται σε γυναίκες στα Μαθηµατικά της Γ’ Λυκείου 
(στις 11 από αυτές µαζί µε άνδρες) µόνο σε µία από αυτές - σελ. 129, άσκηση 10β,γ 
– η γυναίκα αναλαµβάνει δράση. Ας τη δούµε: «β) Μια υπάλληλος της εταιρείας έχει 
ηµερήσιο εισόδηµα 50 ευρώ. Πόσο εκτιµάτε εσείς ότι θα ξοδεύει για διατροφή την 
ηµέρα; γ) Αν γνωρίζετε ότι µια υπάλληλος ξοδεύει 30 ευρώ για διατροφή µπορείτε, 
µε βάση τα παραπάνω, να προβλέψετε το ηµερήσιο εισόδηµά της;». Ακόµη και αυτό 
το µοναδικό παράδειγµα «ενεργούς» γυναίκας δύσκολα ξεφεύγει από τη στερεο-
τυπική εικόνα που έχει η κοινωνία για τη γυναίκα. Ο άνδρας σκέφτεται, αγοράζει, 
τοκίζει, επενδύει, χαράζει, παρατηρεί, παίζει σκάκι, η γυναίκα ξοδεύει, έστω κι αν 
είναι για διατροφή. 
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Προτάσεις
Οι µαθήτριες, εδώ και πολλά χρόνια, αποτελούν το ήµισυ, αν όχι λίγο παρα-

πάνω, του µαθητικού πληθυσµού των λυκείων. Συµµετέχουν εξίσου και ενεργά σε 
όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. Οι διάφορες οµάδες µάλιστα, περιβαλλο-
ντικής αγωγής, αγωγής υγείας, αγωγής καταναλωτή, που λειτουργούν τα τελευταία 
χρόνια στο λύκειο, πλαισιώνονται σε µεγάλο βαθµό τους από µαθήτριες. Από την 
άλλη, οι γυναίκες εδώ και αρκετά χρόνια έχουν κατακτήσει, και στην ελληνική 
κοινωνία, όλους σχεδόν τους τοµείς δραστηριοτήτων στους οποίους πριν πολλά 
χρόνια πρωταγωνιστούσαν οι άνδρες. Παρόλα αυτά τα σχολικά εγχειρίδια εµµένουν 
σε στερεότυπα άλλων εποχών. Αν µάλιστα τα σχολικά εγχειρίδια παρουσιάζουν 
σε µαθητές και µαθήτριες την πραγµατικότητα, τότε από την πραγµατικότητα που 
εµφανίζεται στις σελίδες τους, από τις θετικές επιστήµες και από θέσεις εργασίας 
και δραστηριότητες που έχουν σχέση µε τις θετικές επιστήµες απουσιάζουν πα-
ντελώς οι γυναίκες. 

4. Διάσηµα πρόσωπα
Τα σχολικά εγχειρίδια γενικά δεν έχουν πολλές αναφορές σε διάσηµα πρόσω-

πα της ελληνικής ή της παγκόσµιας παλαιότερης και σύγχρονης ιστορίας. Από τα 
παραδείγµατα που αναφέρονται λείπουν σχεδόν τελείως αναφορές σε γυναικεία 
πρόσωπα. 

Αναφορές 
Άλγεβρα Α΄ Λυκείου 
Πυθαγόρας, Ίππασος, Φιλόλοας, Εύδοξος (ΜΒ:55)
«Σύµφωνα µε το µεγάλο µαθηµατικό Cantor…» (ΜΒ:57)
René Descartes, Pierre de Fermat (ΜΒ:96)
Wessel, Gauss, Vieta, Thomas Hariot (ΜΒ:154-6), Ίππαρχος, Μενέλαος, Πτολεµαίος 

(ΜΒ:175)

Άλγεβρα Β΄ Λυκείου 
«Ο Ζήνων ο Ελεάτης, τον 5ο π.Χ. αιώνα …» (ΜΒ:117)
Πυθαγόρειοι, Scipio del Ferro, Niccolo Fontana, Niels Abel, Evariste Galois (ΜΒ:86-

88)
Chuquet, Stifel, Jobst Burgi, John Napier, N. Mercator, E. Weber, G. Fechner (ΜΒ:

154)

Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου 
Newton, Leibniz, Bernoulli, Lagrange, Bolzano, Cauchy, Weierstrass (ΜΓ:9)
Σωκράτης, Αριστοτέλης (ΜΓ:55), Pascal, Fermat, Laplace (ΜΓ:137)
Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου



42 43

9. Και άλλες αναφορές όπως: Gauss, Fermat (ΓΑΒ:231), «Ο Ιπποκράτης ο Χίος … Ο Αρχιµήδης 
χρησιµοποιούσε …» (ΓΑΒ:243), Ιστορική αναφορά (Ιπποκράτης ο Χίος) (ΓΑΒ:248), «Όµως ο Γερ-
µανός Μαθηµατικός Lindemann …» (ΓΑΒ:249), Ευκλείδης, Πλούταρχος, Ίππαρχος ο Χίος, Ευτό-
κιος, Αρχιµήδης -Ιστορικό σηµείωµα(ΓΑΒ:252-4), «Μελετήθηκαν στην Ακαδηµία του Πλάτωνα, 
στη Σχολή του Πυθαγόρα και ο Ευκλείδης ασχολείται» (ΓΑΒ:322), Ευκλείδης, Θεαίτητος, Πάππος, 
Πιέρο ντελλα Φραντσέσκα -Ιστορικό σηµείωµα (ΓΑΒ:324), Ιστορικό σηµείωµα (ΓΑΒ:325-7). 

10. Και άλλες αναφορές όπως: «..διατύπωσε ο Αριστοτέλης. Ο Γαλιλαίος …(ΦΑ:82), Αϊνστάιν, 
Γαλιλαίος(ΦΑ:89), Ιστορικό σηµείωµα Αριστοτέλης, Αϊνστάιν(ΦΑ:93), Ιστορικό σηµείωµα Αριστο-
τέλης, Αϊνστάιν, da Vinc, Buridan, Descartes, Galilei, Newton (ΦΑ:141), Ο νοµελίστας Paul Dirac 
… ο Νεύτωνας … (ΦΑ:164), «Brahe..Kepler..Νεύτωνας …» (ΦΑ:170) ….

11. Και άλλες αναφορές όπως: δανός φυσικός Bohr (ΦΓ:47), απόσπασµα του Hawking (ΦΓ:67-68), 
Becquerel, Rutherford, Marsden (ΦΓ:71), «…πρότεινε ο Pauli …» (ΦΓ:86), «Ο Rutherford ήταν ο 
πρώτος που … (ΦΓ:90), «Η πρώτη πυρηνική σχάση παρατηρήθηκε το 1939 από τους Otto Hahn, 
Fritz Strassman (ΦΓ:91), Casimir, Hertz, Maxwell (ΦΓ:101), Einstein, Schawlow, Towns, Mainman 
(ΦΓ:122).

«Από την εποχή του Αρχιµήδη και του Ήρωνα …» (ΓΑΒ:3)
Ιπποκράτης ο Χίος, Ευκλείδης, Αρχιµήδης, Όιλερ, Μονζ, Πασκάλ, Λοµπατσέφσκι 

(ΓΑΒ:6)
Οµάρ Χαχιάµ, Θαµπιτ ιµπν Κούρρα, Λάµπερτ, Μπόυλαϊ (ΓΑΒ:90-92)
Αλ-Χουαρίζµι, Πρόκλος, Πέτρος Ράµου (ΓΑΒ:119), Εύδοξος - Ιστορικό σηµείωµα 

(ΓΑΒ:165,6)
Ιστορική αναφορά (Φειδίας, Αρχαίοι ΄Ελληνες) (ΓΑΒ:203)
Φιµπονάτσι, Φ. Λούκας, Λ. ντα Βίντσι (ΓΑΒ:206)
Ιστορική αναφορά (Ιπποκράτης ο Χίος, Αρχηµίδης, Gauss) (ΓΑΒ:119)9

Φυσική γενικής παιδείας. Α΄ Λυκείου
«Ο J. Bernal στο βιβλίο … ο Β. Φάρριγκτον …» (ΦΑ:10)
«Ο Γαλιλαίος τον 16ο αιώνα …»(ΦΑ:11)
«Ο φιλόσοφος P. Feyerabend στο έργο του …» (ΦΑ:12)
Αριστοτέλης “Τα Φυσικά” (ΦΑ:19)
Το θεώρηµα Merton (εκτός κειµένου) (ΦΑ:59)
«Το 1687, ο Άγγλος Φυσικός και Μαθηµατικός Ισαάκ Νεύτων» (ΦΑ:81)10

Φυσική γενικής παιδείας. Β΄ Λυκείου
Θαλής, Oersted, Faraday, Ampere, Maxwell (ΦΒ:13)
Βενιαµίν Φραγκλίνος (ΦΒ:57), Μάρβιν Κέλυ, Ράσελ Ολ (ΦΒ:139)

Φυσική γενικής παιδείας. Γ΄ Λυκείου
«Ο Αριστοτέλης αναφέρει: Ο Εµπεδοκλής έλεγε …» (ΦΓ:13), Newton, Huygens, 

T. Young, (ΦΓ:13), Maxwell, Planck, Einstein (ΦΓ:14), Roemer, Fizeau (ΦΓ:16), 
Λεύκιππος, Επίκουρος, Δηµόκριτος, Πλάτωνας, Αριστοτέλης (ΦΓ:43), Dalton, 
Thomson, Rutherford (ΦΓ:44)11
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Χηµεία Α΄ Λυκείου
Δηµόκριτος, Αριστοτέλης, Dalton, Avogadro, Rutherford, Bohr (ΧΑ:13)
Γνωρίζεις ότι …(ένθετο) (ΧΑ:23-25)
Δηµόκριτος, Bohr, Rutherford, (ΧΑ:44)
Newlands, Mendeleev, Meyer, Moseley (ΧΑ:47), Φιλόσοφοι - Ερευνητές (άσκηση) 

(ΧΑ:80)
Lemery, Lavoisier, Arrhenius (XA:84), Dalton, Avogadro (ΧΑ:155)
Ostwald, Einstein, Brown (ΧΑ:156), Rutherford (ΧΑ:169)
Bequerel (ΧΑ:171), Ζεύγος Curie (ΧΑ:171)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
Scheele, Wöhler (ΧΒ:3) 
Γκόντγουιν Οµπάσι (ΧΒ:32)
«Ο Lister, βαρόνος Άγγλος χειρούργος, ανακάλυψε…» (ΧΒ:79)
Βρετανό καθηγητή John Sumpter (ΧΒ:91), «Ο L. Pauling πήρε το βραβείο Νόµπελ…» 

(ΧΒ:130)

Βιολογία γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Το 1953 οι Τ. Γουάτσον και Φ. Κρικ. .. (BB:28) 
«Γουάτσον, Κρικ, Πάουλινγκ, Χαργκραφ (BB:31)
«Ρ. Χουκ, Μ. Σλάιντεν, Τ. Σβαν, Ρ. Βίρχοφ (BB:45), «Σ. Σίνγκερ και Τ. Νίκολσον (BB: 

48)
«καθιερώθηκε από το Φ. Κ ίνε (F. Kuhne) το 1878 (BB: 83)
«Εκείνη τη χρονία,. ..., ο Σ. Άλτµαν,. .. (BB: 84)
«Οι Σ. Ρούµπεν (S. Ruben) και Μ. Κάµεν (M. Kamen) (BB: 98)12

Βιολογία γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«Ο Ρόµπερτ Κοχ, εργαζόµενος. ..» (ΒΓ:15), «Το 1881 ο Λουί Παστέρ...» (ΒΓ:16)
«Ο Θουκυδίδης, το 429 π.Χ.,. ..Το 1762 ο Μ.Α. Πλέντσιζ..., Το 1798 ο Ε. Τζένερ..., Ο 

Λουί Παστέρ, Ο Ρ. Κοχ,. ..απο τους Επου και Α. Τζέρσιν.» (ΒΓ:17)
«... ο Φράνσις Κρικ στους φοιτητές του. ..» (ΒΓ:19)
«. ..από τον Αλεξάντερ Φλέµινγκ το 1929. ..» (ΒΓ:25)13

12. Και άλλες αναφορές όπως: «Το πείραµα του Τ. Ένγκελµαν(BB: 100), «... από τους Γερµανούς Χ. 
Μπούχνερ και Ε. Μπούχνερ. .., Παστέρ, (BB111: ), «... ο Αυστριακός µοναχός Γ. Μέντελ έθεσε 
τις βάσεις. . (BB: 121) …

13. Και άλλες αναφορές όπως: Ιπποκράτης, Γαληνός (ΒΓ:53), Γιώργος Παπανικολάου (ΒΓ:58), «ο 
καρδιοχειρούργος Μαγκντί Γιακούµπ....» (ΒΓ:100), «ο Γάλλος µαθηµατικός Φουριέ...» (ΒΓ:104), 
«. .. τα λόγια του Θεοδόσιου Ντοµπζάνσκυ. ..) (ΒΓ:120), «. .. του Σουηδού φυσιοδίφη Λινναίου. 
..» (ΒΓ:122), «. .. Η θεωρία του Λαµάρκ» (ΒΓ:123), «... Το 1809,. .. γεννήθηκε στην Αγγλία ο 
Κάρολος Δαρβίνος.» (ΒΓ:124) …
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14. Και άλλες αναφορές όπως: John McCarthy(ΠΑΒΓ: 202), Seymour Papert (ΠΑΒΓ: 203), Niclaus 
Wirth (ΠΑΒΓ: 203), Brian Kernighan (ΠΑΒΓ: 204), Dennis Ritchie (ΠΑΒΓ205: ), Bjarne Stroustrup 
(ΠΑΒΓ: 205), Polo Alto (ΠΑΒΓ: 206), Theodor Nelson (ΠΑΒΓ: 306), Μικαλάντζελο (ΠΑΒΓ333: ), Ντα 
Βίντσι (ΠΑΒΓ: 333), Δ. Σολωµός (ΠΑΒΓ: 341), Faraday (ΠΑΒΓ: 357), Samuel Morse (ΠΑΒΓ: 357).

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου
Δηµόκριτος (ΤΑ:15), Rutherford (TA:15)
«Ο Dr Clement Merkert (βιολόγος στο Πανεπιστήµιο του Yale)...» (ΤΑ:22)
«κατά τον Toffler …» (ΤΑ:117)
«... στο τέλος του προηγούµενου αιώνα, ο F. TAYLOR …» (ΤΑ:206)
«Ένας άλλος ερευνητής, ο Frank Gilberth, …» (ΤΑ:207)
Henry Ford (παραγωγή αυτοκινήτων) (ΤΑ:209)

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
John von Neumann (ΠΑΒΓ: 31), George Boole (ΠΑΒΓ: 64)
C. Shannon(ΠΑΒΓ: 66), John von Neumann (ΠΑΒΓ: 194)
Kemeney, Kurtz, Dahl, Nygaard (ΠΑΒΓ201:), Ada Byron (η µόνη γυναίκα) (ΠΑΒΓ: 

206)14

Σχολιασµός
Από τον Αριστοτέλη µέχρι τον Αϊνστάιν, τον Χόκινς, τους Κρικ και Γουάτσον 

η ιστορία της επιστήµης µοιάζει, χωρίς καµία αµφιβολία, να είναι η ιστορία της 
εξέλιξης της ανδρικής σκέψης. Δεκάδες, πολλές δεκάδες, άνδρες επιστήµονες 
παρελαύνουν από τα εγχειρίδια Θετικών Επιστηµών του Λυκείου. Η αναφορά των 
ονοµάτων, στα βιβλία, κυρίως της Φυσικής, της Χηµείας και της Βιολογίας, συνο-
δεύεται και από εικόνες στις οποίες απεικονίζονται οι µορφές των συγκεκριµένων 
ανδρών. Το όνοµα και η φωτογραφία της Marie Curie, µόνη της αλλά και µε τον 
άντρα της Πιερ, εµφανίζεται στις τελευταίες σελίδες της Χηµείας Α΄ Λυκείου (ΧΑ:
171).

Τα τελευταία χρόνια, γυναίκες αλλά και άνδρες επιστήµονες και ερευνήτριες 
και ερευνήτριες υποστηρίζουν πως ένας λόγος που όσο πηγαίνουµε προς τα πίσω 
η παρουσία των γυναικών στο χώρο των επιστηµών είναι µικρή έως ανύπαρκτη είναι 
επειδή την ιστορία των επιστηµών αλλά και της ανθρωπότητας την έχουν γράψει, 
µέχρι σήµερα τουλάχιστον, άνδρες. Η απουσία δηλαδή των γυναικών από το χώρο 
των επιστηµών δεν αποτελεί αντικειµενική αλήθεια αλλά κοινωνική κατασκευή. 

Προτάσεις
Πριν από δύο χρόνια, στο πλαίσιο ενός αφιερώµατος µε τίτλο «Το άλλο ήµισυ 

της επιστήµης» κυκλοφόρησε στα σχολεία µια σειρά αφισών (15 τον αριθµό) µε 
κείµενα και φωτογραφίες των ανά τους αιώνες γυναικών επιστηµόνων. Το αφιέρωµα 
αυτό έγινε µε αφορµή την «Εβδοµάδα του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πολι-
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τισµού» που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιστήµη, Έρευνα και Ανάπτυξη) 
- Νοέµβρης 1995. Τα στοιχεία των αφισών προέρχονται από έκθεση του Ιδρύµατος 
IDIS (www.cittadellascienza.it.)

Η ανάρτηση αφισών και γενικώς υλικού µε παρόµοιο περιεχόµενο, στο σχολείο, 
µέσα στην τάξη, εν αναµονή της αλλαγής των σχολικών βιβλίων, βοηθάει στην ανά-
πτυξη ενός γόνιµου προβληµατισµού καθηγητών και καθηγητριών και µαθητών και 
µαθητριών, γύρω από τη θέση της γυναίκας στο χώρο της επιστήµης και δηµιουργεί, 
πιθανόν, τους όρους για την αµφισβήτηση κατεστηµένων αντιλήψεων.

5. Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά - Συµπεριφορές των φύλων
Στα σχολικά εγχειρίδια ενισχύονται και διαιωνίζονται κοινωνικά διαµορφωµένες 

αντιλήψεις, απόψεις και προσδοκίες για τους ρόλους των φύλων. Ο κόσµος που 
περιγράφεται στο γραπτό κείµενο και τις εικόνες των εγχειριδίων διαµορφώνει 
διαφορετικές προσδοκίες για τα δύο φύλα στις οποίες είναι αναµενόµενο να αντα-
ποκριθούν. 

Αναφορές 
Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου 
«την επίδραση της επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών στην οικογενειακή 

ζωή …» (ΜΓ:57)
«Κάποιος θέλει να σχηµατίσει µια ιδέα για τα αποτελέσµατα των επερχόµενων βου-

λευτικών εκλογών. Τηλεφωνεί λοιπόν σε συγγενείς και φίλους και τους ρωτάει 
σχετικά.» (ΜΓ:61)

«Τα δηµοφιλέστερα ξένα µουσικά συγκροτήµατα των 18 αγοριών του πιν 4...» (ΜΓ:
79)

«Από 8 γάµους που έγιναν σε µια εκκλησία κατά τη διάρκεια ενός µηνός, οι ηλικίες 
των ανδρογύνων ήσαν: …..β) Να βρείτε την αναµενόµενη ηλικία του γαµπρού 
για µια υποψήφια νύφη 25 ετών. γ) Για κάθε έτος που µια γυναίκα καθυστερεί 
να παντρευτεί πόσο αυξάνεται η ηλικία του υποψήφιου γαµπρού. Να βρείτε … 
την αναµενόµενη ηλικία της νύφης για έναν υποψήφιο γαµπρό 28 ετών. Για κάθε 
έτος που ένας άνδρας καθυστερεί να παντρευτεί πόσο αυξάνεται η ηλικία της 
υποψήφιας νύφης.» (ΜΓ:117)

«Τα παρακάτω δεδοµένα παριστάνουν τους δείκτες ευφυΐας (I.Q.) 10 µητέρων (Χ) 
και των θυγατέρων τους (Υ):…Να κατασκευάσετε το διάγραµµα διασποράς…» 
(ΜΓ:125)

«Επιλέγουµε µια γυναίκα. Α το ενδεχόµενο να έχει ηλικία άνω των 30 και Β το εν-
δεχόµενο να είναι παντρεµένη πάνω από 30 χρόνια. Επιλέγουµε κάποιον µε ένα 
αυτοκίνητο…» (ΜΓ:145)
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Ευκλείδεια Γεωµετρία Α΄ και Β΄ Λυκείου
«Δύο αδέλφια κληρονόµησαν ένα χωράφι …..µεταξύ των δύο αδελφών…» 

(ΓΑΒ:117)
«Ο ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου… θέλει. .. αναγκάζεται να αγοράσει από τους γείτο-

νες…» (ΓΑΒ:218)

Φυσική γενικής παιδείας Α΄ Λυκείου
 «Όλοι οι άνθρωποι έχουν την εµπειρία της δύναµης. Ο καθένας µας έχει σπρώξει ή 

σύρει αντικείµενα.» (ΦΑ:75)
«Ένας ποδοσφαιριστής δίνει µια “δυνατή κλωτσιά” (ΦΑ:203)
«Ένα βαρύ κιβώτιο µάζας 200kg ωθείται από έναν εργάτη» (ΦΑ:217)
«Μια µητέρα λέει στο παιδί της: α) Κλείσε το ψυγείο …»(ΦΑ:268)

Φυσική γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Ευχαριστηµένος που έγινε το χατίρι του για πολλοστή φορά. Βλέπει τον κόσµο 

κάτω από τα πόδια του, να κινείται πέρα-δώθε, κλαίγοντας αν χρειαστεί, να τον 
σπρώξουν πάλι, κάθε φορά που διαπιστώνει ότι η κίνηση ατονεί. Κάνει ταλάντω-
ση.» (ΦΒ:206)

Φυσική γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου

Σκίτσο (ΦΓ:113)

Χηµεία Α΄ Λυκείου
«Το χλώριο, ακριβώς νότια, βρίσκεται σε µεγάλη αφθονία στο θαλασσινό νερό. 

Εκεί αγκαλιά µε το νάτριο, αποτελούν το επιτραπέζιο αλάτι. Το χλώριο υπάρχει 
άφθονο και στο σώµα µας, ο ρόλος του όπως και στις θάλασσες, είναι κάπως πα-
θητικός. Αποτελεί την ερωτική σύντροφο του νατρίου, και ο ρόλος του περιορίζεται 
σ’ αυτό. (ΧΑ:68)

Χηµεία Β΄ Λυκείου
«Εάν ως οργανικοί χηµικοί είχατε να διαλέξετε δέκα αλειφατικές ενώσεις τις 

οποίες θα θέλατε να είχατε µαζί σας σ’ ένα έρηµο νησί … Τελικά, ιδρωµένοι και 
κουρασµένοι µετά από µια εξαντλητική µέρα …και πιθανόν να ξεκουραστείτε µε ένα 
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δροσερό αλκοολούχο ποτό.» (ΧΒ:80)
«Ένας ενήλικας …. καταναλώνει 6 ποτήρια κρασί …» (ΧΒ:98)

Βιολογία γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Θυµάµαι µια τραγουδίστρια σε ένα νυχτερινό κέντρο στη Χονολουλού, που µου έλε-

γε πως, όταν ήταν µαθήτρια, καταράστηκε το Γουάτσον κι εµένα για τα δύσκολα 
πράγµατα που έπρεπε να µάθει για το DNA.» (ΒΒ:31) 

Εικονογράφηση ενέργειας (ανδρική µορφή στο σκίτσο) (ΒΒ:82)
«Στη συνέχεια, όταν την πλησιάζει ο δυστυχής αρσενικός του άλλου είδους, αυτή 

τον τρώει !» (ΒΒ:112)

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου
Εικ. 3.11 «Κέντρο διοίκησης µεγάλης σύγχρονης παραγωγικής µονάδας» (ΤΑ:

107)

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Διατρέχοντας το βιβλίο διαπιστώνεται ότι, το υποκείµενο που δρα, είναι µόνο άν-

δρας. Αυτός “παίζει” ηλεκτρονικά παιχνίδια, αυτός πειραµατίζεται µε τα πολυµέσα, 
αυτός είναι “ο οδηγός” “ο πιλότος”, “ο χειρούργος”, ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος 
κ.λ.π. Όλα όµως έχουν συµπεριληφθεί στις παραπάνω κατηγορίες

Σχολιασµός
Τα σχολικά εγχειρίδια περνούν µε κάθε τρόπο το 

µήνυµα ότι οι θετικές επιστήµες είναι καθαρά, πεντα-
κάθαρα ανδρική περιοχή. Αποκλειστική χρήση του 
αρσενικού γένους όταν µιλούν για έρευνα, πειράµατα, 
δραστηριότητες το επιβεβαιώνει. Μαθητές πειραµα-
τίζονται, ερευνητές ερευνούν, χρήστες προγραµµα-
τίζουν, ποδοσφαιριστές κλωτσούν µπάλες, εργάτες 
σπρώχνουν κιβώτια, δροµείς τρέχουν, οδηγοί φρενά-
ρουν, διευθυντές διευθύνουν.... Πέρα από αυτό όµως 
υπάρχουν και παραδείγµατα - ΜΓ:117, ΜΓ:125, ΜΓ:
145, ΧΑ:68, ΦΓ:113, ΒΒ:31- που είναι χαρακτηριστικά 
των κοινωνικών στερεοτύπων που επικρατούν, και 
που τα σχολικά εγχειρίδια προάγουν, για τους ρόλους 
των φύλων. Τρία µάλιστα από αυτά (ΜΓ:117, ΧΑ:68, 
ΦΓ:113) θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως δείγ-
µατα αρνητικών προτύπων για τις σχέσεις των φύλων. Η επιστήµη της Στατιστικής 
στην υπηρεσία εξεύρεσης της κατάλληλης νύφης για νεαρούς η ώριµους άνδρες, 
ιδρωµένοι ροβινσώνες που αποµονώνονται σε ερηµικά νησιά µε 10 αλειφατικές 
ενώσεις, το χλώριο ως η παθητική ερωτική σύντροφος του νατρίου και τελικά ο Κρικ 

Εικ. 3.11 (ΤΑ:107)
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ο µεγάλος αυτός βιολόγος ο οποίος αναπολεί τα λόγια, 
αφελούς προφανώς, τραγουδίστριας στη Χονολουλού, 
η οποία τόσο ταλαιπωρήθηκε από τη µεγαλύτερη ίσως 
ανακάλυψη στο χώρο της βιολογίας, το DNA, ώστε µό-
λις είδε τον Κρικ άρχισε να καταριέται, αυτόν και τον 
Γουάτσον. 

Στο βιβλίο της Γεωµετρίας έχουµε τρία σκίτσα που 
επαναλαµβάνονται πολλές φορές. Τα δύο από αυτά 
παριστάνουν άνδρες (καθηγητές) και το τρίτο γυναίκα 
(καθηγήτρια). Τα σκίτσα των ανδρών εµφανίζονται συ-
νολικά 60 φορές ενώ της γυναίκας 20. 

Πέραν του µεγαλύτερου αριθµού εµφα-
νίσεων των ανδρικών σκίτσων δεν µπορούµε 
να µη σχολιάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 
παριστάνονται οι άνδρες και η γυναίκα. Οι 
µεν άνδρες ενεργούν: κρατούν χάρακα στο 
τεντωµένο δεξί τους χέρι δείχνοντας τις 
προς λύση ασκήσεις. Η δε γυναίκα εµφανί-
ζεται σεµνή και µαζεµένη δεξιά και πίσω από 
τον πίνακα, δεν µας δείχνει τίποτα, κρατάει 
όµως ένα σφουγγάρι στο αριστερό της χέρι 
για να σβήσει προφανώς τον πίνακα µόλις 
λύσουµε την άσκηση. Η γυναίκα-µαθηµατι-
κός χρειάστηκε πιθανόν να παλέψει παραπά-
νω από τον άνδρα 

συνάδελφό της, λόγω των προκαταλήψεων που υπάρχουν 
ακόµη στο χώρο των µαθηµατικών ως επιστήµη στην οποία 
σταδιοδροµούν κυρίως οι άνδρες, για να µπει στην αίθου-
σα διδασκαλίας ως ισότιµη επιστήµονας-εκπαιδευτικός. 
Είναι τουλάχιστον άνιση η µεταχείριση που της επιφυλάσ-
σουν τα σχολικά εγχειρίδια. Προβάλλουν για τους άνδρες 
το ρόλο του εν δράση εκπαιδευτικού ενώ στη γυναίκα µα-
θηµατικό –αν και επιστήµων– αποδίδουν το στερεοτυπικό 
ρόλο που θέλει γι’ αυτήν η κοινωνία: σεµνή, µαζεµένη και 
«πίσω από τον πίνακα». 

Προτάσεις
Το δίπολο ενεργητικός άνδρας - παθητική γυναίκα 

είναι παρωχηµένο. Στα σχολικά εγχειρίδια θα πρέπει να 
αναδεικνύεται η συµµετοχή της µαθήτριας, της γυναίκας 
(τόσο µέσα στο κείµενο όσο και στην εικονογράφηση) στα 
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πειράµατα, στην παραγωγή έργου, στην έρευνα, στη διοίκηση, στην παραγωγή. Η 
«παραγωγή έργου», η «άσκηση δύναµης», µόνο από τους άνδρες είναι κοινωνική 
κατασκευή (σεξιστική). Παραδείγµατα που θέλουν τη γυναίκα, µητέρα, σύζυγο, πα-
θητική ερωτική σύντροφο (!) πρέπει να αποφεύγονται. Η προβολή τέτοιων εικόνων 
δεν προάγει την ισότητα των φύλων, αντίθετα αδικεί και τα δύο φύλα. Στο βιβλίο της 
Χηµείας Α’ Λυκείου εµφανίζονται για παράδειγµα, 5 φορές (ΧΑ:28,70,112,158,186), 
οι διπλανές φωτογραφίες οι οποίες καµία σχέση δεν έχουν µε το αντικείµενο του µα-
θήµατος, απλώς απεικονίζουν άνδρες. Η εξεύρεση των κατάλληλων παραδειγµάτων 
χρειάζεται ασφαλώς δεν είναι εύκολη δουλειά, χρειάζεται γνώσεις, διάθεση ίσως 
τόλµη, κυρίως όµως προϋποθέτει τη σε βάθος συνειδητοποίηση της αντίστασης που 
φέρνουν οι ιδέες, και η γλώσσα που τις εκφράζει, για τις σχέσεις των δύο φύλων σε 
σχέση µε τις τυπικές εξελίξεις. 

6. Φωνή και στα δύο φύλα
Στα εγχειρίδια υπάρχουν και παραδείγµατα µη στερεοτυπικής προβολής των δύο 

φύλων. Είναι φανερή η προσπάθεια των συγγραφικών οµάδων σε κάποιες περιπτώ-
σεις να αποφύγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους και τις ικανότητες των 
δύο φύλων, τα επαγγέλµατα στα οποία δραστηριοποιούνται και τις δραστηριότητες 
στις οποίες εµπλέκονται άνδρες και γυναίκες. 

Αναφορές
Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής Γ΄ Λυκείου 
«Για να βρούµε τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών.» (ΜΓ:61)
«Παρατηρούµε ότι στο γυναικείο πληθυσµό υπάρχει συστηµατικά µεγαλύτερο πο-

σοστό ανεργίας, γύρω στις 8 εκατοστιαίες µονάδες. Στο διάστηµα 1993-95 το 
ποσοστό έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 6,5% για τους άνδρες και στο 15% για 
τις γυναίκες.» (ΜΓ:71)

«… της συστολικής πίεσης 50 γυναικών …» (ΜΓ: 82)
«Το παρακάτω χρονόγραµµα δίνει τη σχετική συχνότητα των νέων πτυχιούχων Μα-

θηµατικών σε όλη την Ελλάδα από το 1930 έως το 1995 ανάλογα µε το φύλο… 
Πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες πήραν πτυχίο Μαθηµατικών στην Ελλάδα το 
1985;» (ΜΓ:82)

«Η µέση ηλικία 18 αγοριών και 12 κοριτσιών µιας τάξης» (ΜΓ:100)
«… των 40 µαθητών και µαθητριών της Γ’ Λυκείου…» (ΜΓ:101)
«Το µέσο ύψος 30 µαθητών και µαθητριών µιας τάξης …» (ΜΓ:101)
«… της συστολικής πίεσης και της ηλικίας 10 γυναικών» (ΜΓ116: )
«..οι χρόνοι των νικητών … ανδρών και γυναικών. Να δώσετε κατά φύλο …» (ΜΓ: 

128)
«… να µπουν σε µια σειρά 4 αγόρια και 3 κορίτσια …» (ΜΓ: 164)
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«Δέκα παιδιά µεταξύ των οποίων ο Κώστας και η Ελένη» (ΜΓ164: )
«Από µια τάξη στην οποία φοιτούν 10 κορίτσια και 12 αγόρια» (ΜΓ: 165)
«Για το διοικητικό συµβούλιο µιας επιχείρησης θα εκλεγεί ένας αντιπρόσωπος. 

Υποψήφιοι είναι 7 άνδρες και 8 γυναίκες. Από τους υποψήφιους 3 άνδρες και 6 
γυναίκες είναι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ 4 άνδρες και 2 γυναίκες είναι τεχνικοί 
υπάλληλοι.» (ΜΓ:165)

Φυσική γενικής παιδείας Α΄ Λυκείου
«Αγαπητή µαθήτρια, µαθητή» (ΦΑ: Πρόλογος)
«Δύο κορίτσια αγόρασαν ένα πεπόνι και θέλουν να το ζυγίσουν…» (ΦΑ:76)

Φυσική γενικής παιδείας Β΄ Λυκείου
«Οι υπέρηχοι χρησιµοποιούνται για να δούµε τα έµβρυα στην κοιλιά της µητέρας 

τους» (ΦΒ:255)
«Ένα κορίτσι στέκεται σε ορισµένη απόσταση.. και κτυπά τις παλάµες της.» (ΦΒ:

289)

Φυσική γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου
«Ποιος θυγατρικός πυρήνας σχηµατίζεται ;» (ΦΓ:85)

Χηµεία Α΄ Λυκείου
Ζεύγος Curie (ΧΑ:171)

Τεχνολογία Α΄ Λυκείου
«Για παράδειγµα ‘άνδρας’ ή ‘γυναίκα’ αποτελούν διαφορετικά επίπεδα της µεταβλη-

τής ‘φύλο’» (ΤΑ:38)
«...την πρώτη µορφή εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε άνδρες εργαζοµένους και τη 

δεύτερη σε γυναίκες.» (ΤΑ:48)
..ίσο αριθµό ανδρών και γυναικών...» (ΤΑ:49)
«Η αναλογία ανδρών και γυναικών στις δύο οµάδες θα ήταν η ίδια...» (ΤΑ:49)
«Για παράδειγµα: ας θεωρήσουµε δύο κατηγορίες ατόµων: άνδρες και γυναί-

κες.»(ΤΑ:58)
Εικόνα 3.1. σελ. 90: Τα συστήµατα επικοινωνίας στέλνουν µηνύµατα σχετικά µε τον 

νέο τρόπο ζωής: κοριτσάκι παρακολουθεί τηλεόραση
Εικόνα 3.2. σελ. 91: Η εµπλοκή σε τεχνολογικές εφαρµογές για όλους και σε όλες 

τις ηλικίες: κορίτσι διορθώνει ποδήλατο
Εικόνα 3.3. σελ. 91: Η χρήση των υπολογιστών αρχίζει σε πολύ µικρή ηλικία: κορι-

τσάκι µπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Εικόνα 3.7. σελ. 102: Η εξίσωση των φύλων στο τεχνολογικό περιβάλλον: Γυναίκα 

αλλάζει λάστιχο σε αυτοκίνητο.
Εικόνα 4.12. Σελ. 142: In vitro επιλογή: Γυναίκες ερευνήτριες.
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Εικόνα 6.6. σελ. 245: Οµάδα για τη σχεδίαση και µελέτη µιας κατασκευής: Τέσσερις 
άνδρες και δύο γυναίκες µέλη της οµάδας µελετούν µια κατασκευή.

Εικόνα 6.25.Σελ. 277: Μοντέλο της µορφολογίας του εδάφους που θα γίνει κάποια 
κατασκευή: Οµάδα ανδρών και γυναικών µηχανικών εξετάζει το µοντέλο.

Εικόνα 6.27. Σελ. 282: Οµάδα µηχανικών διαµορφώνει κατασκευαστικά σχέδια µε τη 
βοήθεια υπολογιστή: Στην οµάδα συµµετέχει και µία γυναίκα.

Εφαρµογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου
Εικόνα-ΓΥΝΑΙΚΑ: αξονικός τοµογράφος (ΠΑΒΓ: 23)
Εικόνα-ΚΟΡΙΤΣΙ: πειραµατίζεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή(ΠΑΒΓ: 29)
Εικόνα-ΓΥΝΑΙΚΑ, µοντέλο: παραγωγή ψηφιακού βίντεο(ΠΑΒΓ166: )
Εικόνα-Φωτο: Ada Byron(ΠΑΒΓ: 190,194)
Εικόνα-Ζευγάρι παρακολουθεί τηλεόραση (ΠΑΒΓ255: )
Εικόνα-Ο υπολογιστής στο εργαστήριο: και γυναίκα και άνδρες(ΠΑΒΓ: 282)

Σχολιασµός
Μόνο στο βιβλίο των Μαθηµατικών της Γ’ τάξης και σε 11 συνολικά περιπτώσεις 

αναφέρονται και τα δυο φύλα µαζί. Στις 8 µάλιστα από αυτές η αναφορά γίνεται µε 
τρόπο ισορροπηµένο και φυσικό: «Για να βρούµε τα ποσοστά των ανδρών και γυναι-
κών …» (ΜΓ:61), «άνδρες και γυναίκες πτυχιούχους Μαθηµατικών από το 1930 ως 
το 1955. (ΜΓ:81), «..κατανοµή του βαθµού των Μαθηµατικών της Β’ τάξης των 40 µα-
θητών και µαθητριών της Γ’ Λυκείου. .» (ΜΓ:101), «Το µέσο ύψος 30 µαθητών και µα-
θητριών µιας τάξης …» (ΜΓ:101), «…οι χρόνοι των νικητών … ανδρών και γυναικών. 
Να δώσετε κατά φύλο..» Ακόµα και σ’ αυτή την περίπτωση, βέβαια, οι γυναίκες δεν 
µπορεί να είναι νικήτριες… (ΜΓ:128), «Δέκα παιδιά µεταξύ των οποίων ο Κώστας και 
η Ελένη..» (ΜΓ:164), «Σε ένα εργοστάσιο το 60 % των εργαζοµένων είναι άνδρες και 
το 40% είναι γυναίκες…». (ΜΓ:173), «Για το διοικητικό συµβούλιο µιας επιχείρησης 
θα εκλεγεί ένας αντιπρόσωπος. Υποψήφιοι είναι 7 άνδρες και 8 γυναίκες. Από τους 
υποψήφιους 3 άνδρες και 6 γυναίκες είναι διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ 4 άνδρες και 
2 γυναίκες είναι τεχνικοί υπάλληλοι». (ΜΓ:165). Παρότι η πιθανότητα να εκλεγεί γυ-
ναίκα αντιπρόσωπος (το παράδειγµα είναι από τις δεσµευµένες πιθανότητες) είναι 
µεγαλύτερη εντούτοις ο αντιπρόσωπος που θα εκλεγεί θα είναι ένας.

Παρά το γλωσσικό σεξισµό που παρεισφρέει παντού και πάντα τα επτά αυτά 
παραδείγµατα δείχνουν πως αν οι συγγραφείς ξέρουν και θέλουν µπορούν να χει-
ριστούν το µη σεξιστικό λόγο και να δώσουν ρόλους και φωνή στο άλλο µισό της 
κοινωνίας. 

Στα άλλα τρία παραδείγµατα στα οποία υπάρχει αριθµητική αναφορά σε αγόρια 
και κορίτσια, τα αγόρια είναι, σταθερά, περισσότερα: «Η µέση ηλικία 18 αγοριών 
και 12 κοριτσιών µιας τάξης. ..» (ΜΓ:100), «…να µπουν σε µια σειρά 4 αγόρια και 3 
κορίτσια …» (ΜΓ:164), «Από µια τάξη στην οποία φοιτούν 10 κορίτσια και 12 αγόρια 
…» (ΜΓ:165)
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Υπάρχει επίσης µια θετική αναφορά στις γυναίκες: «Παρατηρούµε ότι στο 
γυναικείο πληθυσµό υπάρχει συστηµατικά µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας, γύρω 
στις 8 εκατοστιαίες µονάδες. Στο διάστηµα 1993-95 το ποσοστό ανεργίας έχει 
σταθεροποιηθεί γύρω στο 6,5% για τους άνδρες και γύρω στο 15% για τις γυναίκες. 
(Πηγή ΕΣΥΕ)».(ΜΓ:71). Έχουµε επιτέλους ένα παράδειγµα µε πραγµατικά στοιχεία 
το οποίο µαζί µε την εξάσκηση των µαθητών και των µαθητριών στην επίλυση προ-
βληµάτων στατιστικής τους/τις καλεί να προβληµατιστούν πάνω σε ένα υπαρκτό 
πρόβληµα της κοινωνίας, αυτό της ανεργίας. Ένα πρόβληµα το οποίο όπως φαίνεται 
και από το παράδειγµα είναι πολύ πιο έντονο στο γυναικείο πληθυσµό της χώρας 
– ένα πρόβληµα δηλ. που έχει και έµφυλα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν πάρα πολλά 
παρόµοια παραδείγµατα –παραδείγµατα που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
προβληµατισµού πάνω στις διακρίσεις που υφίστανται κυρίως οι γυναίκες στην εκ-
παίδευση, στην απασχόληση, στην οικογένεια. Η στατιστική είναι µάλιστα το κατεξο-
χήν εργαλείο µε το οποίο όχι µόνο οι στατιστικολόγοι αλλά και οι κοινωνιολόγοι και οι 
παιδαγωγοί προσεγγίζουν τα προβλήµατα αυτά. Μακριά από τον πραγµατικό κόσµο 
οι συγγραφείς των Μαθηµατικών, και όχι µόνον, αντλούν συνήθως τα στοιχεία για 
τις ασκήσεις και τα παραδείγµατά τους από τον αφηρηµένο και «ουδέτερο»; κόσµο 
«της τάξης», «του σχολείου», «της εταιρείας» αποφεύγοντας έτσι κακοτοπιές. Ο 
«ουδέτερος» κόσµος που περιγράφουν έχει όµως µόνο µαθητές, καθηγητές, υπαλ-
λήλους, διευθυντές.

Προτάσεις
Η ισότιµη αναφορά και στα δύο φύλα και εύκολη είναι και άµεσα υλοποιήσιµη. 

Εκείνο που φαίνεται ότι είναι δύσκολο είναι η συνειδητή επιλογή για τις αλλαγές που 
µπορούν και πρέπει να γίνουν και η πολιτική απόφαση για την υλοποίησή τους. 
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Γ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Επίλογος
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Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ένα δοµικό στοιχείο διδασκαλίας και τη ση-
µαντικότερη γραπτή πηγή που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Τα εγχειρίδια των 
Μαθηµατικών, της Φυσικής, της Πληροφορικής, υπαγορεύουν το περιεχόµενο του 
γνωστικού αντικειµένου για κάθε τάξη, τη σειρά µε την οποία θα αναπτυχθεί και τις 
διδακτικές ενέργειες µε τις οποίες θα διδαχθεί. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η µάθηση των διαφόρων εννοιών, οι συγγραφείς 
των βιβλίων δηµιουργούν ένα ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι εµπλέ-
κονται σε καταστάσεις και δραστηριότητες που οι µαθητές και οι µαθήτριες αναγνω-
ρίζουν και µε τις οποίες εύκολα ταυτίζονται. Έτσι, µαθητές και µαθήτριες παράλληλα 
µε τις ειδικές γνώσεις που µαθαίνουν µε εργαλείο το εγχειρίδιο, µαθαίνουν έµµεσα 
για τον κόσµο, τις ανθρώπινες σχέσεις και δραστηριότητες, τις συνήθεις και τις αξί-
ες, τα ‘πρέπει’ και τα ‘µπορείς’ της κοινωνίας στην οποία ζουν. Τα βιβλία, λειτουρ-
γούν κατ’ αυτόν τον τρόπο ως ένας παράγοντας κοινωνικοποίησης. Ο ρόλος αυτός 
των σχολικών εγχειριδίων, και ειδικότερα των εγχειριδίων των θετικών επιστηµών, 
ελάχιστα αναγνωρίζεται από ειδικούς επιστήµονες, συγγραφείς και εκπαιδευτικούς 
γι’ αυτό και ελάχιστη σηµασία δίνεται στα πλαίσια συµφραζοµένων που χρησιµοποι-
ούνται στα παραδείγµατα και τα προβλήµατα καθώς και στην εικονογράφηση των 
βιβλίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προβάλλονται και να προάγονται µέσα από τα 
εγχειρίδια στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων που θέλουν τη γυναίκα παθητική, 
λιγότερο έξυπνη, λιγότερο ικανή και οικονοµικά εξαρτηµένη από τον άνδρα. Ο ρόλος 
της νοικοκυράς, µητέρας και συζύγου προβάλλεται ως πρότυπο και ο επαγγελµατι-
κός χώρος για τις γυναίκες περιορίζεται σε µετρηµένα στα δάκτυλα παραδοσιακά 
κατά κύριο λόγο επαγγέλµατα. Η εικόνα και οι ρόλοι που προβάλλονται για τα φύλα 
στα σχολικά εγχειρίδια επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των παιδιών 
για το φύλο τους καθώς και τις µεταξύ τους σχέσεις. 

Ασφαλώς τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει 
τη δηµιουργία της ταυτότητας του ρόλου των φύλων στα παιδιά. Άλλοι παράγοντες 
όπως η οικογένεια, η τηλεόραση και τα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η παιδική 
λογοτεχνία επηρεάζουν τον τρόπο που τα παιδιά ‘βλέπουν’ τα φύλα και τη µεταξύ 
τους σχέση. Τα σχολικά βιβλία όµως έχουν µαζική, σχεδόν αναπόδραστη επιρροή στα 
παιδιά, γι’ αυτό και έχει σηµασία η ανάλυση του περιεχοµένου τους. Η ανάλυση του 
περιεχοµένου των εγχειριδίων των θετικών επιστηµών παρέχει ισχυρές ενδείξεις 
για πιθανά αποτελέσµατα από τη χρήση των κειµένων στην τάξη. Από την ανάλυση 
του περιεχοµένου ωστόσο δεν µπορεί κανείς να συµπεράνει µε βεβαιότητα ότι η 
ιδεολογική φόρτιση του κειµένου, µε τον τρόπο που ερµηνεύεται από τον ερευνητή ή 
την ερευνήτρια, θα πραγµατοποιηθεί µε τον ίδιο τρόπο στο λόγο που θα αναπτυχθεί 
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στην τάξη. Το κείµενο επηρεάζει τα θέµατα που αναπτύσσονται και τον τρόπο µε τον 
οποίο συζητούνται στην τάξη και επηρεάζεται αντίστοιχα από τη διαδικασία παρου-
σίασης και διαπραγµάτευσής του µέσα στην τάξη. Πέρα δηλαδή από τον τρόπο που 
διαχειρίζονται την πραγµατικότητα τα σχολικά εγχειρίδια, τα ιδεολογικά, πολιτικά και 
πολιτισµικά στοιχεία που αναδεικνύουν, παίζει µεγάλο ρόλο ο τρόπος µε τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα κείµενα στην τάξη. Η ανάλυση, ο σχολιασµός, οι 
προτάσεις και οι παρεµβάσεις που προηγήθηκαν έχουν στόχο να ενηµερώσουν και 
να ενισχύσουν άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς ώστε:

να κατανοούν τη διαδικασία που οδηγεί στη δηµιουργία της ταυτότητας του ρόλου 
του φύλου και της αυτοαντίληψης, 

να αναγνωρίζουν πως διακρίσεις ως προς το φύλο έχουν ως αποτέλεσµα τη δια-
µόρφωση αρνητικής αυτοαντίληψης για τα κορίτσια (χαµηλή αυτο-εκτίµηση και 
χαµηλή αυτο-εικόνα),

να αντιλαµβάνονται τις δικές τους αντιλήψεις σχετικά µε τους κοινωνικούς ρόλους 
ανδρών και γυναικών ως διακεκριµένους από το βιολογικό τους φύλο

να εξετάζουν κριτικά τα στερεότυπα των φύλων στα διάφορα εκπαιδευτικά υλικά 
που επιλέγουν, στα αναλυτικά προγράµµατα και τα σχολικά εγχειρίδια, και 

να είναι σε θέση (να έχουν τις γνώσεις και να κατέχουν τις τεχνικές µε τις οποίες) 
να επιλέγουν κατάλληλα υλικά, να αποφασίζουν, να σχεδιάζουν και να προβαί-
νουν σε παρεµβάσεις µε στόχο αλλαγές στους κοινωνικούς ρόλους αγοριών και 
κοριτσιών για µια αρµονική ισότιµη συµβίωση. 
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Δ.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προτεινόµενη 

Βιβλιογραφία
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www.auth.gr/genderstudies (Διατµηµατικό Προπτυχιακό Πρόγραµµα για Θέµατα 
Φύλου και Ισότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

www.genderpanteion.gr (Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνι-
κές Επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο) 

www.fylo.theol.uoa.gr (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Φύλο και Θρησκεία» 
Τµήµατος Θεολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών)

www.aegean.gr/gender-postgraduate (Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: 
«Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» στο Πανε-
πιστήµιο Αιγαίου)

www.gender.uth.gr (Διατµηµατικό Προπτυχιακό Πρόγραµµα για Θέµατα Φύλου και 
Ισότητας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας)

www.soc.uoc.gr/gender (Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών: «Το Φύλο στις Κοι-
νωνικές Επιστήµες» Πανεπιστηµίου Κρήτης)

www.genderissues.org.gr/Diotima (Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών 
Διοτίµα)

www.kethi.gr (Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας)

www.isotita.gr (Γενική Γραµµατεία Ισότητας)

www.europa.eu.int (Δικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκής Ένωσης)

www.eoc.org.uk (Equal Opportunities Commission)
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