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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 
2.1. Θεωρίες κοινωνικοποίησης 
 

Το θέµα που θα µας απασχολήσει στο κεφάλαιο αυτό είναι το 
πώς τα άτοµα, από πολύ πρώιµη ηλικία, µέσα από το διαφορετικό 
τρόπο αντιµετώπισης, αναγνώρισης και αλληλεπίδρασης µε το κοι-
νωνικό τους περιβάλλον, το οικογενειακό αρχικά και το ευρύτερο 
στη συνέχεια, φτάνουν να ανταποκριθούν στις σχετικές µε το φύλο 
τους κοινωνικές προδιαγραφές, παραδοχές και προσδοκίες. Με 
άλλα λόγια θα εξετάσουµε πώς τα παιδιά καλούνται να 
εσωτερικεύσουν, να αφοµοιώσουν και να κάνουν αναπόσπαστο 
µέρος της προσωπικότητας τους ό,τι και όσα εµπεριέχονται στο 
κοινωνικό στερεότυπο του φύλου τους και να αποδεχτούν τις 
δραστηριότητες, τους ρόλους και γενικά τη διαφορετική και άνιση 
θέση τους στους διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής, έτσι όπως 
τα περιγράψαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ως «φυσικά» και 
αναπόφευκτα. 

Όπως είναι γνωστό και ευρύτατα παραδεκτό, η εσωτερίκευση, 
η αφοµοίωση και η εκδήλωση των αποδεκτών κοινωνικά τρόπων 
συµπεριφοράς, στάσεων, κανόνων, αξιών κτλ., η διαµόρφωση δη-
λαδή και η συγκρότηση της προσωπικότητας των ατόµων, είναι κυ-
ρίως αποτέλεσµα µιας σύνθετης και πολύπλοκης διαδικασίας, γνω-
στής µε τον όρο κοινωνικοποίηση. Η διαδικασία µέσα από την 
οποία το άτοµο διαµορφώνει τη συµπεριφορά του, µαθαίνει τους 
τρόπους ζωής που η κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκει του µε- 
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ταβιβάζει, άµεσα και έµµεσα, ονοµάζεται «κοινωνικοποίηση»1. 
Μέσα λοιπόν στο ευρύτερο πεδίο της διαδικασίας της κοινωνι-

κοποίησης στα πλαίσια της οποίας το κοινωνικό µέλος προάγεται σε 
ανθρώπινο υποκείµενο, ικανό να ενεργεί»2, τα µικρά αγόρια και 
κορίτσια συνειδητοποιούν την κατηγοροποίηση-διαχωρισµό των αν-
θρώπων σε δύο φύλα, εντάσσουν τον εαυτό τους σ' ένα από τα δύο 
και οικειοποιούνται, εσωτερικεύουν και ενθαρρύνονται να εκ-
δηλώνουν τα κοινωνικά προσδιορισµένα και αποδεκτά για το φύλο 
τους χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τρόπους συµπεριφοράς, 
ικανότητες, στάσεις κτλ. 
Τόσο η συνειδητοποίηση του φύλου όσο και η εσωτερίκευση και 
αφοµοίωση του περιεχοµένου του αντίστοιχου κοινωνικού στερεό-
τυπου είναι αποτέλεσµα από τη µια µεριά του διαφορετικού τρό 
που, που το κοινωνικό περιβάλλον αντιµετωπίζει, αναγνωρίζει και 
αλληλεπιδρά µε τα αγόρια και τα κορίτσια και από την άλλη της 
γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, η οποία του δίνει τη δυνατότητα 
να αντιλαµβάνεται και να κατανοεί ό,τι και όσα οι γύρω του άλλοτε 
άµεσα και άλλοτε έµµεσα «του λένε» για το φύλο του3. 
Η όλη αυτή διαδικασία που αρχίζει από τις πρώτες στιγµές της 

γέννησης του παιδιού, αν όχι και πιο πριν4, αποτελεί µια από τις πιο 
κρίσιµες και σηµαντικές πλευρές της ευρύτερης κοινωνικοποί- 

 
 
 

1 Μαρία Νασιάκου, Η ψυχολογία σήµερα: Ι. Γενική Ψυχολογία, εκδ. Παπαζήση, 
Αθήνα, 1978:62. Ο ορισµός αυτός δεν είναι φυσικά ο µόνος. Είναι γε 
γονός ότι ο όρος κοινωνικοποίηση, αν και χρησιµοποιείται ευρύτατα στις κοινωνι 
κές επιστήµες, έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και διαφωνίες µεταξύ των επι-
στηµόνων σχετικά µε τον ορισµό και τη σηµασία του. Βλ. π.χ. Gr. White, 
Socialization, Logman, London, 1977: 1-8. Ι. Πυργιωτάκης, Κοινωνικοποίηση και εκ-
παιδευτικές ανισότητες,, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα, 1985:9-14, K.R. Mühlbauer, 
Κοινωνικοποίηση: Θεωρία και έρευνα, µετφρ., ∆. ∆ηµοκίδη, εκδ. Αφών Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη, 1985:13-16. Α.Ε. Γκότοβος, Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, εκδ. 
Gutenderg, Αθήνα, 1990:32. 

2 L. Hurrelmann, όπως αναφέρεται στο K.R. Mühlbauer, 1985, ό.π., σ. 13. 
3 Βλ. σχετικά Ε.Ε. Maccoby/C. Jacklin, The psychology of sex differences, 

Stanford University Press, California, 1974. Μ. Νασιάκου, 1979, ό.π., Ζ. 
Μπαµπλέκου 1992, ό.π. 

4 Η Ε. Τζιανίνι Μπελόττι στο βιβλίο της Απ' την πλευρά των κοριτσιών, µετ 
φρ. Λήδα Μοσχονά, εκδ. Βέργος, Αθήνα, 1977, υποστηρίζει ότι η διαδικασία δια-
φορετικής αντιµετώπισης των φύλων αρχίζει στην περίοδο της εγκυµοσύνης µε τις 
ενδείξεις που χρησιµοποιούνται για να µαντεύουν το φύλο του αναµενόµενου παι-
διού, τις προτιµήσεις για αγόρι ή κορίτσι και, πολύ περισσότερο, τις προσδοκίες των 
γονέων. 
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ησής του γνωστή µε τον όρο κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του 
φύλου (sex role socialization). 

Η κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του φύλου περιλαµβάνει 
τις «διαφορετικές διαδικασίες και µέσα που χρησιµοποιούνται για 
να προετοιµάσουν τα αρσενικού και θηλυκού γένους άτοµα για τους 
ρόλους που η κοινωνία ορίζει ως κατάλληλους για το φύλο τους»5. 
Η διαδικασία αυτή, όπως υποστηρίζεται6, είναι πολύ σύν 
θετη και αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους ρόλους που η 
κοινωνία αποδίδει (ascription act) και στην αποδοχή και εκτέλε 
ση (role performance) των ρόλων αυτών από τα άτοµα-µέλη της. 
Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, οι τρόποι συ-

µπεριφοράς, οι ικανότητες κτλ. των φύλων και κατ' επέκταση οι 
ρόλοι και η θέση τους στους διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής 
δεν είναι κυρίως συνέπεια βιολογικών διαφορών και προδια 
θέσεων, όπως έχει υποστηριχτεί7, αλλά µάλλον «µια σειρά πο-
λιτισµικών προδιαγραφών που υπάρχουν έξω από το παιδί πολύ 
προτού γίνουν µέρος της προσωπικότητας του»8 και οι οποίες µε τη 
διαδικασία κοινωνικοποίησης του ρόλου του φύλου εγχαράσσο- 
νται και εσωτερικεύονται από τα άτοµα, τόσο βαθιά και αµετά-
κλητα, ώστε να θεωρούνται «φυσικές». Η παραπάνω εκδοχή τεκ-
µηριώνεται αν λάβουµε υπόψη: 

 
1. Τα ευρήµατα ανθρωπολογικών ερευνών9 που τεκµηριώνουν 
 
 

5 Resource Center on Sex Roles in Education. Basic Terminology, όπως 
αναφέρεται από την S.L. Tibbetts, Sexism in children's magazines, Unpublished 
Doctor's Dissertation, University of Pennsylvania, 1979. 

6 Robert Sears, «Development of gender role», in Frank A.Beach (Ed.), Sex and 
Behavior, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1965, pp. 133-175. 

7 Σχετικά µε το ποιοι/ες ερευνητές/τριες δέχονται τις βιολογικές διαφορές των 
φύλων ως καθοριστικό παράγοντα για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικό-
τητας (τρόπους συµπεριφοράς, ικανότητες κτλ.) τι υποστηρίζουν, αλλά και για µια 
κριτική και ανασκευή των απόψεων τους, βλ. John Archer, «Biological explanations 
of psychological sex differences», , στο B. Lloyd and J. Archer (Eds), Exploring sex 
differences, Academic Press, London, 1976, σ. 241-266. ∆. Κατή 1990, ό.π. 

8 Patrick Lee, «Reinventing sex roles in the early childhood setting», Childhood 
Education, 52, 1976, p. 187-191:188. Επίσης; J. Lipman-Blumen and Ann R. 
Tickamger, 1975, ό.π.. 

0 M. Mead, Sex and temperament in three primitive societies, William Morrow 
and Co., New York, 1935. Ethel M. Albert, «The roles of women: A question of 
values», in S.M. Farber and R.H.L. Wilson (Eds), The Potential of Women, McGraw-
Hill Book Company, New York, 1963. 
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την απόκλιση και σε µερικές περιπτώσεις αντίθετη τάση ως προς τα 
κοινωνικά στερεότυπα των φύλων, τις δραστηριότητες και τους 
ρόλους που οι άντρες και οι γυναίκες θεωρούν κατάλληλα και 
«φυσικά» για το φύλο τους σε ορισµένες κοινωνίες. Το γεγονός 
όµως ότι η ανατοµική κατασκευή, οι βιολογικές διαφορές και ο 
βιολογικός ρόλος των φύλων στη λειτουργία αναπαραγωγής του εί-
δους είναι σε παγκόσµια κλίµακα κοινός και πανοµοιότυπος, ενι-
σχύει την άποψη ότι ο τρόπος και η έκταση διαφοροποίησης και 
διάκρισης των φύλων στις δυτικές, αλλά και στις ανατολικές κοι-
νωνίες, είναι µια πολιτισµική επινόηση και ένα σχεδόν εξ ολοκλή-
ρου κοινωνικό, πολιτισµικό και ψυχολογικό γεγονός. Η «επινόηση» 
ή το «γεγονός» αυτό είναι συνέπεια ιστορικών, κοινωνικών, πολι-
τικών και οικονοµικών συνθηκών, αποφάσεων, επιλογών και ανα-
γκαιοτητών10, που καλύπτονται πίσω από τις µετρήσεις ορµονών, 
σωµατικής δύναµης, βάρους και πλευρίωσης του εγκεφάλου, που 
έχουν κατά καιρούς προταθεί για να δικαιολογήσουν το status quo 
της κοινωνικής διάκρισης και ανισότητας των φύλων. 
Οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτισµικές αυτές αποφάσεις και 

επιλογές υπαγορεύουν τον τρόπο ανατροφής, διαπαιδαγώγησης και 
κοινωνικοποίησης των φύλων προκειµένου να αποδεχτούν τις µε-
ταξύ τους διαφορές και διακρίσεις ως «φυσικές» και αναπόφευκτες 
και να ανταποκριθούν στις σχετικές µε το φύλο τους κοινωνικές 
προδιαγραφές και προσδοκίες. «Το βρέφος αναγνωρίζεται ως αγό 
ρι ή κορίτσι αµέσως και αντιµετωπίζεται µε όποιο τρόπο ο πολι-
τισµός προδιαγράφει και επιβάλλει ως κατάλληλο για το φύλο 
αυτό»11. 

2. Τις περιπτώσεις παιδιών που γεννήθηκαν µε αµφίβολη βιο-
λογική ταυτότητα12 ή τις περιπτώσεις αγοριών και µάλιστα µονο-
ωογενών διδύµων που στο ένα έγινε από λάθος πεοεκτοµή κατά 
 
 
 

10 Για µια αναφορά και ανάλυση των ιστορικοκοινωνικών και οικονοµικοπο-
λιτικών συνθηκών, που επέδρασαν αρχικά στην εµφάνιση αλλά και επιδρούν στην 
αναπαραγωγή της διάκρισης και ανισότητας των φύλων, βλ. R. Dale et al., 1981, ό.π., 
pp. 115-211, όπου εµπεριέχεται µια σειρά σχετικών άρθρων από διάφορους 
συγγραφείς. S. Sharpe, Just like a girl! How girls learn to be women, Penguin Books, 
1978. M. Barrett, 1980, ό.π. και Ν. Σκουτέρη-∆ιδασκάλου, 1991, ό.π. 

11 Robert Sears, 1965, ό.π. σ.. 133. 
12 Joan Hampson and John Hampson, «Determinants of psychosexual orientation», 

in Frank Beach (Ed.), Sex and Behavior, John Wiley and Sons, Inc., New York 1965, 
pp. 30-45. 
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την ώρα της περιτοµής13. Με τον ανάλογο τρόπο ανατροφής, αλ-
ληλεπίδρασης και αντιµετώπισης από το κοινωνικό τους περιβάλ-
λον τα παιδιά αυτά εσωτερίκευσαν, αφοµοίωσαν και εκδήλωσαν 
ό,τι και όσα εµπεριέχονται στο κοινωνικό πρότυπο του φύλου, που 
είτε τους αποδόθηκε αυθαίρετα, είτε προέκυψε µοιραία, χωρίς ιδι-
αίτερες δυσκολίες, παρόλο που σε µερικά από τα παιδιά της πρώτης 
περίπτωσης το φύλο που τους αποδόθηκε, αποδείχτηκε στη συ-
νέχεια ότι δεν ήταν το βιολογικά σωστό. Αργότερα, µε τις απα-
ραίτητες χειρουργικές επεµβάσεις αποδόθηκαν στα παιδιά και των 
δύο περιπτώσεων τα ανατοµικά χαρακτηριστικά του φύλου, σύµ-
φωνα µε τα πρότυπα του οποίου είχαν µεγαλώσει και κοινωνικο-
ποιηθεί. 
Τα περιστατικά αυτά, αν και σπάνια, αποδεικνύουν ότι στις πα-

ρατηρούµενες διαφορές στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, και 
τους τρόπους συµπεριφοράς των αγοριών και των κοριτσιών, που 
παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες και σταθερές και στην ενηλικίωση 
των ατόµων14, αποφασιστική και καθοριστική σηµασία έχει ο δια-
φορετικός τρόπος αντιµετώπισης, αναγνώρισης και αλληλεπίδρα 
σης τους µε το κοινωνικό τους περιβάλλον παρά η ανατοµική κα-
τασκευή και η βιολογική σύσταση. 

Αυτό που κυρίως αναγνωρίζεται σήµερα στις ανατοµικές 
και βιολογικές διαφορές των φύλων, από συγγραφείς σχετικών µε 
το θέµα αυτό µελετών, είναι η έµµεση συµβολή και σηµασία τους 
στη διαµόρφωση και εσωτερίκευση των τυπικών για κάθε φύλο τρό-
πων, συµπεριφοράς, δραστηριοτήτων κτλ. «Οι βιολογικές διαφορές 
ανάµεσα στα φύλα δεν επηρεάζουν άµεσα την ανάπτυξη του ρόλου 
του φύλου. Η επίδραση είναι έµµεση, αποτέλεσµα των τυπικών κοι-
νωνικών αντιδράσεων στις διαφορές αυτές»15. 
 
 
13 John Money and Anke Ehthardt, «Rearing of a sex-reassigned normal male infant 
after traumatic loss of penis», in Jack Petras (Ed), Sex: Male/Gender: masculine, Port 
Washington, Alfred Pupl. Co., New York, 1975, pp. 46-51. Βλ. Επίσης Μ. Νασιάκου, 
1979, ό.π., σ. 362, για ανάλογη περίπτωση από τη µυθολογία. 
14 Jerom Kagan and H.A. Moss, Birth to maturity: A study in psychological 
development, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1962. 
15 Spencer E.Cahill, «Reexamining the acquisition of sex roles: A social interactionist 
approach*, Sex Roles, Vol.9, no 1, 1983, pp. 1-15:2.Τις ίδιες απόψεις υποστηρίζουν 
οι Sue Sharpe, 1978, ό.π., σ. 65. και Michael Lewis and Marsha Weinraub, «Origins 
of early sex role developments, Sex Roles, Vol. 5, No 2, 1979, pp. 135-139. 
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Η διαφοροποίηση αυτή της συµπεριφοράς, της αντιµετώπισης 

και αντίδρασης των ενηλίκων προς τα παιδιά των δύο φύλων, σε 
συνδυασµό µε ποικίλες άλλες πρακτικές και µέσα, όπως θα δούµε 
παρακάτω, συνιστούν τη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως προς το 
ρόλο του φύλου. 

Για το πώς συντελείται η διαδικασία αυτή, νια το πώς δηλαδή 
τα παιδιά φτάνουν να συνειδητοποιήσουν το φύλο τους, να εν-
στερνιστούν, να αναπτύξουν και να εκδηλώνουν ό,τι και όσα - ρό-
λους, δραστηριότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας κτλ. θε-
ωρούνται τυπικά, κατάλληλα και κοινωνικά αποδεκτά για το φύλο 
τους, έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες. Οι θεωρίες αυτές στηρίζο-
νται και υιοθετούν αρχές και έννοιες που χρησιµοποιούνται για να 
εξηγήσουν την κοινωνικοποίηση και τη διαµόρφωση της προσωπι-
κότητας του ατόµου ευρύτερα. Φυσικά οι θεωρίες και τα µοντέλα 
κοινωνικοποίησης είναι πολλά και µε σηµαντικές ανάµεσα τους 
διαφορές16. Οι θεωρίες που αναφέρονται ειδικά στο πώς τα παιδιά 
εσωτερικεύουν και αφοµοιώνουν τα κοινωνικά στερεότυπα του φύ-
λου τους και που απαντώνται συνηθέστερα στη σχετική µε το θέµα 
αυτό αγγλοσαξωνική βιβλιογραφία είναι η ψυχαναλυτική θεωρία, η 
θεωρία της κοινωνικής µάθησης, η αναπτυξιακή γνωστική θεωρία 
και η θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. 

Οι τρεις από τις θεωρίες αυτές -εκτός από την ψυχαναλυτική- 
αν και δέχονται και υποστηρίζουν την καθοριστική σηµασία και 
συµβολή των κοινωνικών επιδράσεων, οικογενειακών και ευρύτε-
ρων, στη διαδικασία κοινωνικοποίησης ως προς το ρόλο του φύ 
λου, διαφοροποιούνται µεταξύ τους ως προς τις αρχές και τις έν-
νοιες που χρησιµοποιούν για να εξηγήσουν πώς αυτό συντελείται 
και επιτυγχάνεται. Ας δούµε όµως πώς εξηγούν και τι υποστηρί 
ζουν οι παραπάνω θεωρίες για την κοινωνικοποίηση ως προς το 
ρόλο του φύλου. 
 
 
16 Βλ. π.χ. K.R. Mühlbauer, 1985, ο.π. 



user
Text Box
2003



2.2.2. Ταυτότητα φύλου και κοινωνικά στερεότυπα στην προσχολική 
ηλικία 
 
Η αντίληψη του παιδιού ότι είναι αγόρι ή κορίτσι και οι προ-
εκτάσεις αυτής της αντίληψης θεωρούνται από τις πιο σηµαντικές 
πλευρές της γενικότερης αυτοαντίληψής του68. Επειδή ακριβώς το 
φύλο είναι ένα εµφανές γνώρισµα του παιδιού από τις πρώτες 
στιγµές της γέννησης του και επειδή οι γονείς και γενικά οι γύρω 
του το ανακοινώνουν και του το γνωστοποιούν ποικιλότροπα, όπως 
ήδη αναφέραµε προηγουµένως, δεν είναι να µας εκπλήσσει το 
γεγονός ότι το πρώτο κοινωνικό χαρακτηριστικό που µαθαίνει το 
παιδί για τον εαυτό του είναι το φύλο του. 

Όπως έχει διαπιστωθεί69, τα παιδιά ήδη από την ηλικία των 2-
21/2 χρόνων φαίνεται να έχουν κάποιες γνώσεις για το φύλο τους και 
το φύλο των άλλων αν και είναι ακόµα θολές και συγκεχυµένες. 
Στην ηλικία ωστόσο των 3 χρόνων, τα παιδιά αναγνωρίζουν µε 
ακρίβεια τα δύο φύλα και µπορούν να εντάσσουν σωστά τον εαυτό 
τους και τους άλλους γύρω τους στο ανάλογο φύλο. Ακόµη, 
φαίνεται ότι γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες εκτελούνται και ποια 
αντικείµενα χρησιµοποιούνται από τα φύλα π.χ. περιποίηση βρε-
φών, κέντηµα = µαµά, οδήγηση αυτοκινήτου = µπαµπάς, κοσµήµα-
τα, καλλυντικά = µαµά, γραβάτα = µπαµπάς. Παρόλο που στην 
ηλικία των 3 χρόνων τα παιδιά έχουν κατανοήσει ότι οι άνθρωποι 
χωρίζονται σε φύλα, σε ποιο τα ίδια ανήκουν κτλ., όµως δεν έχουν 
συνειδητοποιήσει από πού κυρίως ξεκινά και πού βασίζεται ο δια-
χωρισµός αυτός. Με άλλα λόγια στην απόφαση-απάντησή τους για 
τα παραπάνω στηρίζονται περισσότερο στα εξωτερικά και κοινω-
νικά προσδιορισµένα διαφορετικά γνωρίσµατα των φύλων, π.χ. 
ντύσιµο, µήκος µαλλιών, κοσµήµατα κτλ. και όχι στην ανατοµική 
κατασκευή του σώµατος τους70. Σε έρευνες71 δόθηκε σε παιδιά ηλι- 
 
 

68 Βλ.σχετικά D. Ausubel and E. Sullivan, Theory and problems of child 
development, Grune and Stratton, Publ., New York, 1970 (2η  ΕΚ∆ΟΣΗ) και E.E. 
Maccoby, Social development, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 1980. 

69 S. Thomson, «Sex label and early role development», Child Development, 46, 
1975, pp. 339-347. R.G. Slaby and K.S. Frey, «Development of gender constancy 
and selective attention to same-sex models», Child Development, 46, 1975, pp. 849-
856. 

70 Σχετικά µε το θέµα αυτό απ’ τους B.W. Eakins and R.G. Eakins, Sex 
differences in human communication, Houghton Mifflin Comp., Boston, 1978. 
Αναφέρεται το εξής χαρακτηριστικό ανέκδοτο. ∆υο µικρά παιδιά κοίταζαν απ’ την 
τρύπα ενός φράχτη µέσα σε ένα στρατόπεδο γυµνιστών. Το ένα από τα δυο ρώτησε 
το άλλο µε απορία: «Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες;», και το άλλο 
απάντησε: «∆εν µπορώ να σου πως γιατί δεν φορούν ρούχα». 

71 S. Thomson and P. Bentler, «The priority of cues in sex discrimination by 
children and adults», Developmental Psychology, 5, 1971, pp.181-185. M. 
McConaghy, «Gender permanence and the genital basis of gender: Stages in the 
development of constancy of gender identify», Child Development, 50, 1979, pp. 
1223-1226. 
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κίας 3 και 4 χρόνων η δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν ως κριτήρια 
το µήκος των µαλλιών, τον τρόπο ντυσίµατος, τα πρωτεύοντα και 
τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά µιας κούκλας ή ενός παιδιού για 
το φύλο τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα παιδιά χρησιµοποίησαν ως 
κριτήρια το µήκος των µαλλιών και τα ρούχα και όχι την ανατοµική 
κατασκευή του σώµατος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα παιδιά στην 
ηλικία αυτή και µέχρι περίπου την ηλικία των 7 χρόνων, όπως 
βρέθηκε από σχετική έρευνα72, θεωρούν ότι οποιαδήποτε αλλαγή 
στην εξωτερική εµφάνιση ή στις δραστηριότητες των ατόµων 
συνεπάγεται αυτόµατα και αλλαγή στο φύλο του. ∆εν έχουν κατα-
νοήσει δηλαδή την έννοια της σταθερότητας του φύλου, την οποία 
όπως ήδη αναφέρθηκε73 ο Kolhberg θεωρεί αποφασιστικής σηµα-
σίας για την κοινωνικοποίηση του παιδιού ως προς το ρόλο του 
φύλου. ∆εν έχουν κατανοήσει δηλαδή τα παιδιά ότι το φύλο του 
κάθε ατόµου προσδιορίζεται µε βάση τα ανατοµικά χαρακτηριστικά 
του και ότι είναι και παραµένει σταθερό και αµετάβλητο, άσχετα 
από το αν το άτοµο υιοθετεί τον τρόπο ντυσίµατος κτλ. ή εκτελεί 
δραστηριότητες που κοινωνικά αποδίδονται στο αντίθετο φύλο. 
Βέβαια, η έρευνα στην οποία αναφερόµαστε έγινε µε δείγµα παιδιά 
χαµηλής κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης και, όπως αναφέρει η 
Μαοοοβγ74, έρευνες που έγιναν µε διαφορετικό δείγµα παιδιών έδει-
ξαν ότι πολλά παιδιά κατανοούν τη σταθερότητα του φύλου πολύ 
ενωρίτερα από την ηλικία των 7 χρόνων. 

Γενικά έχει διαπιστωθεί75 ότι η κατανόηση της έννοιας της στα-
θερότητας του φύλου εξαρτάται άµεσα από τη γενικότερη γνωστική 
και νοητική ανάπτυξη του παιδιού και ότι επιτυγχάνεται κάπου 
ανάµεσα στην ηλικία των 4 µε 6 χρόνων. 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται76, η κατανόηση της σταθερότητας 
του φύλου έχει γνωστική βάση, οι δραστηριότητες όµως και οι τρό- 
 

72   W. Emmerich, «Structure and development of personal-social behaviors in 
economically disadvantaged prescholl children», Genetic Psychology Monographs, 
95, 1977, pp. 191-245. 

73  Βλ. παραπάνω, σ. 64. 
74  E.E. Maccoby, 1980, O.JI., a. 229. 
75   D. Marcus and W. Overton, «The development of cognitive gender 

constancy and sex-role preferences*, Child Development, 49, 1978, pp. 433-444. K. 
Gouze and L. Nadelman, «Constancy of gender identity for self and others in children 
between the ages of three and seven», Child Development, 51, 1980, pp. 275-278. 

76 D. Marcus and W. Overton, 1978, ό.π., σ. 443. 
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ποι συµπεριφοράς, που τα παιδιά αποδίδουν στα φύλα και που τα 
ίδια εκτελούν και εκδηλώνουν, εξαρτώνται από τις εξωτερικές κοι-
νωνικές συνθήκες. Έτσι, αν λάβουµε υπόψη µας πως τόσο ο κατα-
µερισµός των ρόλων ανάµεσα στα φύλα στην οικογένεια είναι πα-
ραδοσιακός και στερεότυπος, όσο και ο τρόπος που τα αγόρια και 
τα κορίτσια αντιµετωπίζονται από τους γονείς διαφοροποιείται ποι-
κιλότροπα, τα παιδιά από πολύ πρώιµη ηλικία γνωρίζουν πολλά από 
όσα θεωρούνται τυπικά και αποδεκτά για τα φύλα. Σύµφωνα µε τα 
ευρήµατα σχετικών ερευνών, τα παιδιά από την ηλικία των 3 
χρόνων και εξής γνωρίζουν ποιες δραστηριότητες εκτελούνται και 
ποιοι τρόποι συµπεριφοράς εκδηλώνονται από κάθε φύλο77, καθώς 
και τα κατεξοχήν γυναικεία και αντρικά επαγγέλµατα78. Ενδιαφέρον 
µάλιστα είναι πως, όταν ζητήθηκε από παιδιά ηλικίας 3-5 χρόνων 
να περιγράψουν δύο νήπια που είχαν δει προηγουµένως σε ταινία, 
διαπιστώθηκε79 ότι τους απέδωσαν τα χαρακτηριστικά που εµπεριέ-
χονται στο αντίστοιχο κοινωνικό στερεότυπο. 

Όσον αφορά ειδικά στον εαυτό τους, τα παιδιά από την ηλικία 
των 3 χρόνων προτιµούν συµπαίκτες του ίδιου µ' αυτά φύλου80, 
παίζουν µε παιγνίδια που θεωρούνται κατάλληλα για το φύλο 
τους81, αξιολογούν θετικότερα και προτιµούν ό,τι αποδίδεται στο 
 
 
 

77 J. Williamsys. Bennett and D. Best, «Awareness and expression of sex 
stereotypes in young children», Developmental Psychology, 11, 1975, pp. 635-642. 
D. Kuhn/S. Nash and L.B rucken, «Sex role concepts of two- and three -year olds», 
Child Development, 49, 1978, pp. 445-451. 

78 D. Popalia and S. Temmemt, «Vocational aspirations in preschoolers: A 
manifestation of early sex role stereotyping», Sex Roles, Vol. 1, No 2, 1975, pp. 197-
199. I.K. Thonburg and M. Weeks, «Vocational role expectations of five-year old 
children and their parents», Sex Roles, Vol. 1, No 3, 1975, pp. 395-396. T. Stoddart 
and E. Turriel, «Children's concepts of cross-gender activities», Child Development, 
56, 1985, pp. 1241-1252. 

79 S. Haugh/C. Hoffman and G. Cowan, «The eye of the very young beholder: 
Sex-typing of infants by young children», Child Development, 51, 1980, pp. 598-600. 

80 W.Hartup, «Peer interaction and social organization», in P. Mussen (Ed), 
Carmichael's Manual of Child Psychology, Vol. 2, John Wiley, New York, 1970, pp. 
361458. 

81 J. Blakemore/A. LaRue and A. Dlejnik, «Sex-appropriate toy preference and 
the ability to conceptualize toys as sex-role related», Developmental Psychology, 15, 
1979, pp. 339-340. C. Schau/L. Kahn/J. Diepold/F. Chery, «The relationships of 
parental expectations and preschool children's verbal sex-typing, to their sex-typing 
toy play behavior», Child Development, 51, 1980, pp. 266-270. 
 
 
 
 
 
 



88                  ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗ 
φύλο τους82 και γενικά έχουν την τάση να παρατηρούν, να µιµού-
νται και να αντιγράφουν τις δραστηριότητες και τους τρόπους συ-
µπεριφοράς των προσώπων ή των συµβολικών µοντέλων του ίδιου 
µε αυτά φύλου83. 
Παλαιότερη µελέτη που αναφέρεται σε παιδιά γεννηµένα µε αµ-

φίβολη φυλετική ταυτότητα υποστηρίζει ότι τα παιδιά στην ηλικία 
των 3 χρόνων έχουν αποκτήσει την ταυτότητα του φύλου τους, την 
αξιολογούν θετικά και έχουν οικειοποιηθεί και εσωτερικεύσει ένα 
µεγάλο µέρος των σχετικών κοινωνικών αντιλήψεων και προσδο-
κιών, τις οποίες δύσκολα, µπορούν να αποβάλλουν84. Στη µελέτη 
αυτή παρατηρήθηκε ότι η αλλαγή φύλου σε 5 παιδιά αµέσως µετά 
τη συµπλήρωση των τριών χρόνων δηµιούργησε µεγάλη ψυχολογι-
κή αναστάτωση και σύγχυση στα παιδιά αυτά και ήταν µια ιδιαί 
τερα τραυµατική εµπειρία πράγµα που δεν συνέβη όταν η αλλαγή 
στην απόδοση του φύλου έγινε σε παιδιά µικρότερα των 2 χρόνων. 

Γενικά, όσον αφορά τις στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών 
για τα φύλα και το πότε τις υιοθετούν και συµβιβάζονται προς αυ-
τές, έχουν επισηµανθεί διαφορές τόσο ανάµεσα σε παιδιά διαφορε-
τικής κοινωνικοοικονοµικής προέλευσης, όσο και ανάµεσα στα 
αγόρια και τα κορίτσια. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι τα παιδιά των κα-
τώτερων συγκριτικά µε τα παιδιά των µεσαίων και ανώτερων κοι-
νωνικοοικονοµικά τάξεων, τόσο στην προσχολική όσο και σ' όλες 
τις περιόδους ανάπτυξης τους, έχουν περισσότερο στερεότυπες και 
παραδοσιακές αντιλήψεις για τα φύλα και ότι οι δραστηριότητες και 
οι τρόποι συµπεριφοράς τους από πολύ πρώιµη ηλικία συµ 
φωνούν απόλυτα προς τα παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων85. 
 

82 D.G.  Brown, «Sex role preferences in young children», Psychological 
Monographs, 70,1956, pp. 1-19. W. Hartup and E. Zook, «Sex role preferences in 
three and four year old children», Journal of Consulting Psychology, 24, 1960, pp. 
420-426. 

83 D. Marcus and W. Overton, 1978, ο.π. R. Slaby and K. Frey, 1975, 6.H. J. 
Bryan and A.Luria, «Sex-role learning: A test of The selective attention hypothesis», 
Child Development, 49, 1978, pp. 13-23. K. Nichola and H. McGinley, «Preschool 
children’s selective imitation of adults: Implication for sex-role development», The 
Journal of Genetic Psychology, 46,1985, pp. 143-144. 

84  J. Money/J. Hampson and J. Hampson, «Imprinting and the establishishment 
of gender role», όπως αναφέρεται από τους J. Hampson and J. Hampson, 1965, ό.π. 

85 Βλ. M. Rabban, «Sex role identity in young children in two diverse social 
groups», Genetic Psychology Monographs, 42, 1950, pp. 81-158. P. Minuchin, «Sex 
role concepts, and sex typing in childhood as a function of school and home 
environments», Child Development, 36, 1965, pp. 1033-1048. 
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Εξάλλου, τα αγόρια -ανεξάρτητα από κοινωνικοοικονοµική προέ-
λευση- συγκριτικά µε τα κορίτσια γνωρίζουν τα κοινωνικά στερε-
ότυπα των φύλων σε µικρότερη ηλικία από ό,τι τα κορίτσια και ότι 
τόσο στην προσχολική όσο και σε όλες τις ηλικίες προτιµούν να 
ακολουθούν πιστά µόνο όσα αρµόζουν και θεωρούνται αποδε 
κτά για το φύλο τους86. 

Η διαφοροποίηση ως προς τις κοινωνικές τάξεις αποδίδεται από 
τις πιο πάνω έρευνες στο γεγονός ότι οι σχετικές µε τα φύλα 
αντιλήψεις των γονέων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου είναι συνή-
θως περισσότερο στερεότυπες και παραδοσιακές και η κατανοµή 
δραστηριοτήτων και ρόλων µέσα στην οικογένεια πολύ περισσότε-
ρο αυστηρή από ό,τι στις µεσαίες και στις ανώτερες. Όσον αφορά 
τη διαφοροποίηση ανάµεσα στα αγόρια και τα κορίτσια θεωρείται 
φυσικό επακόλουθο και συνέπεια του ότι οι γονείς και γενικά οι 
ενήλικες είναι, όπως ήδη αναφέραµε προηγουµένως87, πολύ περισ-
σότερο αυστηροί µε τα αγόρια και τα αποθαρρύνουν εντονότερα 
από ό,τι τα κορίτσια όταν µιµούνται τρόπους συµπεριφοράς και 
δραστηριότητες του άλλου φύλου. 

Η αυστηρότητα, εξάλλου, µε την οποία κοινωνικοποιούνται τα 
αγόρια ως προς το φύλο αποδίδεται είτε στο ότι οι γονείς φοβού 
νται και προσπαθούν από πολύ πρώιµη ηλικία να αποτρέψουν µια 
ενδεχόµενη µελλοντική οµοφυλοφιλία88 είτε στο ότι, επειδή ο ρόλος 
του αντρικού φύλου έχει περισσότερα προνόµια και υψηλότερο 
κοινωνικό γόητρο και κύρος, αξιολογείται θετικότερα τόσο από 
χους γονείς, όσο κι από τα ίδια τα παιδιά89. Είναι δυνατό να υπο-
στηριχτεί πως και οι δύο παραπάνω λόγοι συντελούν στον αυστη 
ρό τρόπο κοινωνικοποίησης των αγοριών ως προς το ρόλο του 
φύλου. 
Άσχετα όµως από τις διαφοροποιήσεις αυτές, µε βάση όσα έχουµε 
αναφέρει, φαίνεται ότι τα παιδιά στην ηλικία των 31/2 χρό- 
 

86 D.G. Brown, 1956, 6.it. W. Hartup and E. Zook, 1960, o.Jt. M .Rabban, 1950, 
ό.π. P. Minuchin, 1965, ό.π. 

87 Βλ. σ. 78. 
88 Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «Η ανησυχία των γονέων για τις 

σεξουαλικές σχέσεις των παιδιών είναι ετεροφυλικές για τα κορίτσια και οµοφυλικές 
για τα αγόρια». Βλ. Sears 1965, ο.π., o. 159,επίσης και E.E.Maccoby and C. Jacklin, 
1974, ό.π, σ. 339. 

89 S. Feinman, «Why is cross-sex-role behavior more approved for girls than for 
boys? A status characteristic approach», Sex Roles, Vol. 7, No 2, 1981, pp. 289-299. 
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νων (τότε που αρχίζει η φοίτηση στο νηπιαγωγείο) έχουν ήδη απο-
κτήσει την ταυτότητα του φύλου τους και γνωρίζουν ποιοι άλλοι 
από τους γύρω τους ανήκουν στο ίδιο µε αυτά φύλο. Ακόµη γνω-
ρίζουν ότι διαφορετικοί τρόποι συµπεριφοράς και διαφορετικές 
δραστηριότητες αναµένονται και είναι αποδεκτές για κάθε φύλο· µε 
άλλα λόγια γνωρίζουν τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων. ∆εν 
έχουν όµως συλλάβει ακόµη την έννοια της σταθερότητας του φύ-
λου. Το γεγονός όµως αυτό, αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει ο 
Kolhberg, δεν φαίνεται να έχει αποφασιστική σηµασία ή να είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να αρχίσουν τα παιδιά να παρατηρούν 
και να µιµούνται τα πρότυπα και τα συµβολικά µοντέλα του ίδιου µ' 
αυτά φύλου και γενικά να συµβιβάζονται και να υιοθετούν τις 
αντίστοιχες για το φύλο τους κοινωνικές παραδοχές και προσδοκίες. 
Όπως µάλιστα έχει διαπιστωθεί91, µέχρι την ηλικία των 6 χρόνων τα 
παιδιά προτιµούν και συµβιβάζονται προς τις αντίστοιχες για το 
φύλο τους κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες περισσότερο 
αυστηρά από ό,τι οι µεγαλύτερες ηλικίες. 
Όσα αναφέραµε πιο πάνω ενισχύουν τη θέση των υποστηριχτών της 
συµβολικής αλληλεπίδρασης, ότι δηλαδή η ικανότητα του παιδιού 
να αποδίδει σωστά στον εαυτό του και στους άλλους γύρω του την 
ανάλογη φυλετική ετικέτα, είναι αρκετό για να αρχίσει να µιµείται, 
να αντιγράφει και να οικειοποιείται τα αντίστοιχα για το φύλο του 
κοινωνικά στερεότυπα, χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζει ότι 
είναι και θα παραµείνει για πάντα αγόρι ή κορίτσι. Θεµελιώνεται 
ακόµη η άποψη ότι στην περίοδο που τα παιδιά φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο -δηλαδή από την ηλικία των 31/2 µε 51/2 ή 6 χρόνων- 
είναι µια αποφασιστικής σηµασίας και σπουδαιότητας περίοδος, 
δεδοµένου ότι τα παιδιά βρίσκονται ακριβώς στη διαδικασία 
οριοθέτησης, διαµόρφωσης και εσωτερίκευσης του ρόλου του 
φύλου. 
Αν λάβουµε, εξάλλου, υπόψη την εξάρτηση που έχουν τα παιδιά 
από τη νηπιαγωγό και την ανάγκη που νιώθουν για αποδοχή και 
επιδοκιµασία από 'κείνη, είναι δυνατό να υποστηριχτεί ότι 
επηρεάζονται και συµβιβάζονται προς τις απαιτήσεις της. Επειδή 
 
 

90 L. Kohlberg, 1966, ό.π. 
91 D. Ullian, «The development of masculinity anf feminity», in B.Lloyd and 

J.Archer (Eds), Exploring Sex Differences, Academic Press, New York, 1976, pp. 25- 
47. 
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µάλιστα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν την τάση να συµ-
µορφώνονται σε οτιδήποτε τους λέγεται για το φύλο τους, όπως και 
να µιµούνται και να οικειοποιούνται τους τρόπους συµπεριφοράς 
και τις δραστηριότητες των µοντέλων του ίδιου µε αυτά φύλου, 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στη γενικότερη αντιµετώπιση 
τους από τη νηπιαγωγό όσο και στο είδος των µοντέλων, που τους 
παρουσιάζονται µέσα από τα βιβλία. Όπως όµως προκύπτει από 
παρατηρήσεις και έρευνες στα νηπιαγωγεία, η διαφοροποίηση των 
φύλων ενισχύεται ποικιλότροπα και στα νηπιαγωγεία, συνεχίζοντας 
έτσι και επαυξάνοντας τις ήδη στερεότυπες αντιλήψεις των παιδιών 
για ό,τι αφορά τόσο το φύλο τους, όσο και το άλλο φύλο. Οι 
σχετικές εξάλλου έρευνες δείχνουν ότι οι ρόλοι, τα επαγγέλµατα, τα 
χαρακτηριστικά προσωπικότητας κτλ., που αποδίδονται στους 
πρωταγωνιστές/τριες -στα συµβολικά δηλαδή µοντέλα- των 
παιδικών βιβλίων για παιδιά προσχολικής ηλικίας προβάλλουν και 
αντικατοπτρίζουν τις σχετικές στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις. 
αντικατοπτρίζουν τις σχετικές στερεότυπες κοινωνικές αντιλήψεις. 
 
 
2.2.3. Κοινωνικοποίηση ως προς το ρόλο του φύλου - Νηπιαγωγείο 
 

Το νηπιαγωγείο είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα υπεύθυνο για 
την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας, η σύ-
σταση και η θεσµοθέτηση του οποίου επεβλήθηκε για λόγους κοι-
νωνικούς, παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς92. Είναι ένα ίδρυµα 
που, χωρίς να αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το ρόλο της οικογένειας 
στην προσχολική περίοδο ανάπτυξης του παιδιού, αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη των λεκτικών, γνωστικών και διανοητικών ικανοτήτων 
του µε περισσότερο συστηµατικό και οργανωµένο τρόπο. Όπως 
φαίνεται από το ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα των νηπιαγωγείων93 

«Σκοπός του αναλυτικού προγράµµατος του νηπιαγωγείου είναι η 
υποβοήθηση της ολόπλευρης και ισόρροπης ανάπτυξης των νηπίων, 
ψυχοκινητικής, κοινωνικο-συναισθηµατικής, ηθικής και θρησκευτι- 
 

92 Βλ. σχετικά S.Η. Leerer/R. Witherspoon/B. Day, .Good schools for young 
children, Macmillan Publ. Company, New York, 1984. M. Abbadie, Τα παιδιά από 4 
έως 5 χρόνων στο νηπιαγωγείο, µετφρ. Γ. Κρασανάκης και Μ. Βάµβουκας, ∆ίπτυχο, 
Αθήνα, 1978 και Π. Κυριαζόπουλου-Βαληνάκη, Νηπιαγωγική, εκδ. Α/φών Βλάσση, 
Αθήνα, 1977, Τοµ. 1ος. Ευγ. Κουτσουβάνου & Οµάδα Εργασίας Μορφές και Τρόποι 
Εργασίας στο Νηπιαγωγείο, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα, 1990. 

93 Π∆ 486/12.9.89 ΦΕΚ 132. 
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κής, αισθητικής, νοητικής καθώς και της καλλιέργειας δεξιοτήτων 
(κινητικών και νοητικών), µέσα σε κλίµα ελευθερίας, ασφάλειας και 
προβληµατισµού». 

Βέβαια, όπως άλλωστε τονίζεται σε πολλά σηµεία του αναλυτι-
κού προγράµµατος των νηπιαγωγείων, η υλοποίηση των παραπάνω 
στόχων δεν επιδιώκεται µε αυστηρές διαδικασίες διδασκαλίας και 
µάθησης, όπως στις µετέπειτα σχολικές βαθµίδες. Το γεγονός όµως 
αυτό, καθώς και το ότι η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προαιρετι-
κή, δε µειώνει καθόλου τη σπουδαιότητα και τη σηµασία της εκπαι-
δευτικής αυτής βαθµίδας τόσο στη µεταβίβαση και εσωτερίκευση 
κοινωνικά αποδεκτών τρόπων συµπεριφοράς, αξιών, στάσεων κτλ., 
όσο και στην καλλιέργεια και απόκτηση βασικών γνώσεων και 
δεξιοτήτων, που συντελούν στην όσο το δυνατό πιο οµαλή και 
απρόσκοπτη προσαρµογή των παιδιών στο δηµοτικό σχολείο94. 

Η κοινωνική αλλά και παιδαγωγική αναγκαιότητα και σηµασία 
του θεσµού των νηπιαγωγείων αποδεικνύεται άλλωστε από το συ-
νεχώς αυξανόµενο αριθµό τους και τη γενίκευση σχεδόν της εκ-
παίδευσης της προσχολικής ηλικίας σ' όλες τις αναπτυγµένες χώ 
ρες. Στην Ελλάδα, ο αριθµός των νηπιαγωγείων αυξήθηκε σηµα-
ντικά τα τελευταία χρόνια παρόλο που, όπως έχει επισηµανθεί από 
παλαιότερη έρευνα95, υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισµό των νηπιαγωγείων µε πλούσιο 
παιδαγωγικό υλικό. 

Το θέµα όµως που θα µας απασχολήσει εδώ δεν είναι οι λόγοι 
που επιβάλλουν την επέκταση του θεσµού των νηπιαγωγείων, η υλι-
κοτεχνική υποδοµή που απαιτείται για την καλύτερη και αποτελε-
σµατικότερη λειτουργία τους ή γενικότερα ο ρόλος των νηπιαγω-
γείων, αλλά οι τρόποι µε τους οποίους το νηπιαγωγείο συµβάλλει 
στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου 
 

94 Rene Zazzo, «Το παιδί από 2 ως 5 χρόνων», µετφρ. Γ.A. Βασδέκη, Σύγχρονο 
Νηπιαγωγείο, 5, τεύχ. 4, 1978, σ. 152-155. M. Bonney and E. Nicholson, 

«Comparative adjustments of elementary school pupils with and without preschool 
training», in R.Kuhlen and G. Thomspon (Eds), Psychological Studies of Human 
Development, Appleton - Century - Crofts Publ., 1970, pp. 46-466, επίσης; B. 
Thompson, «Adjustment to school», Educational Research, 17, 1975, pp. 128-136. 
M. Ηλιού), Βήµατα Εµπρός, Βήµατα πίσω,εκδ. πορεία, Αθήνα 1991, σ. 214-219. 

95 Κ. Μουστάκα/Ηλ. Βιγγόπουλος, «Νηπιαγωγεία στην Αττική και τη Θεσσαλία 
(Μια παιδαγωγική έρευνα)», Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, 7, 1980 (δηµοσιευµένη σε συ-
νέχειες). 
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σύµφωνα µε τα παραδοσιακά και στερεότυπα πρότυπα. Για το σκο-
πό αυτό θα αναφερθούµε σε ευρήµατα ερευνών, που έγιναν σε άλ-
λες χώρες και που αφορούν από τη µια µεριά την καθηµερινή και 
άµεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση των νηπιαγωγών µε τα αγό-
ρια και τα κορίτσια και από την άλλη τον τρόπο παρουσίασης των 
φύλων στα παιδικά βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. 

Συγκεκριµένα, στη συνέχεια θα αναφερθούµε συνοπτικά σε ευ-
ρήµατα ερευνών που αφορούν τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για 
τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και για τους τρόπους συµπε-
ριφοράς των αγοριών και των κοριτσιών και τις επιδράσεις των 
αντιλήψεων αυτών στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση της νη-
πιαγωγού µε τα παιδιά και γενικά στη διαφοροποίηση των φύλων 
στην καθηµερινή ζωή µέσα στο νηπιαγωγείο. Θα ολοκληρώσουµε 
την ανάλυση µας µε ευρήµατα ερευνών και µελετών που αναφέρο-
νται στη διαφοροποίηση των φύλων σε βιβλία που απευθύνονται σε 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς και στην επίδραση των βι 
βλίων στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το ρόλο του 
φύλου. Επειδή όµως οι έρευνες και οι µελέτες αυτές σχετίζονται 
άµεσα µε το θέµα της εργασίας µας, θα τις επισκοπήσουµε διεξο-
δικότερα σε ιδιαίτερη ενότητα. 

Οι νηπιαγωγοί λοιπόν, όπως έχει διαπιστωθεί96, ακριβώς όπως 
οι γονείς και γενικά οι ενήλικες, όταν αποδίδουν χαρακτηριστικά ή 
περιγράφουν τους/τις µαθητές/τριές τους ακολουθούν και επηρε-
άζονται από τις ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες 
για τα φύλα. Χαρακτηρίζουν δηλαδή τα αγόρια ως πιο επιθετικά, 
ανυπάκουα και ακατάστατα και τα κορίτσια ως πιο ήρεµα, ευγενικά, 
υπάκουα και τακτικά αλλά και πιο δειλά, ευαίσθητα καν, εξαρ-
τηµένα. Η ετοιµότητα µάλιστα µε την οποία οι νηπιαγωγοί απέδιδαν 
τα παραπάνω χαρακτηριστικά στα φύλα αποκαλύπτει την εξάρτηση 
τους από τα κοινωνικά στερεότυπα των φύλων και την τάση τους να 
αναφέρονται σε διαφορές φύλων και όχι σε ατοµικές διαφορές. 

Φυσικά, εξαιτίας της διαφοροποίησης των φύλων κατά την 
 
 

96 E. Τζιανίνι-Μπελόττι,1977, ο.π. D. Hartley, «Sex Differences in the Infant 
School: definitions and “theories” British Journal of Sociology of Education, Vol. 1, 
No 1, 1980, pp. 93-105 H. Witcher, Responses to gender typification in the primary 
classroom, Unpublished M Ed. Thesis, University of Stirling, 1984. 
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πρωτογενή φάση της κοινωνικοποίησης τους µέσα στα πλαίσια του 
οικογενειακού περιβάλλοντος97 ενδεχοµένως τα αγόρια και τα κο-
ρίτσια να έχουν τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας και να εκδη-
λώνουν τους τρόπους συµπεριφοράς που οι νηπιαγωγοί τους απο-
δίδουν. Το πρόβληµα όµως είναι ότι, σύµφωνα µε τις πιο πάνω 
έρευνες, οι νηπιαγωγοί θεωρούν ότι οι διαφορές αυτές ανάµεσα στα 
φύλα είναι δεδοµένες και «φυσικές». Αρκούνται έτσι στο να τις 
διαπιστώνουν και να τις αναφέρουν και δεν κάνουν καµιά συ-
στηµατική προσπάθεια να τις αµβλύνουν και να τις µετριάσουν και 
πολύ περισσότερο να τις εξαλείψουν εντελώς. Αντίθετα, µάλιστα, 
µε το διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης και αλληλεπίδρασης µε τα 
αγόρια και τα κορίτσια και τις πρακτικές οργάνωσης και λειτουρ-
γίας της τάξης, τις ενισχύουν και τις σταθεροποιούν. 

Συγκεκριµένα βρέθηκε98 ότι οι νηπιαγωγοί επαινούσαν και επι-
βράβευαν τα κορίτσια για την υπακοή και τη συµµόρφωση τους 
προς τους κανόνες της τάξης ή/και σε ό,τι εκείνες ζητούσαν ή επέ-
βαλαν και συχνά πρόβαλαν τη συµπεριφορά των κοριτσιών ως πα-
ράδειγµα προς µίµηση στα αγόρια. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί 
ότι επειδή ακριβώς θεωρούσαν τα αγόρια πιο επιθετικά και ανυ-
πάκουα από τα κορίτσια, τα πρόσεχαν και αλληλεπιδρούσαν µαζί 
τους περισσότερο είτε για να τα επιπλήξουν για την ανάρµοστη και 
επιθετική τους συµπεριφορά, είτε για να τα επαινέσουν για το αντί-
θετο. Ο τρόπος µάλιστα επίπληξης και επαναφοράς των αγοριών 
στην τάξη ήταν πολύ πιο βίαιος και απότοµος από ό,τι των κορι-
τσιών. Οι νηπιαγωγοί δηλαδή φώναζαν πιο δυνατά και απειλούσαν 
µε διάφορες τιµωρίες τα αγόρια όταν εκδήλωναν επιθετική συµπε-
ριφορά προς κάποιο άλλο παιδί ή δε συµµορφώνονταν προς τους 
κανόνες της τάξης. Ανάλογη συµπεριφορά των κοριτσιών ή περ- 

 
97 Bλ. Παραπάνω, σ. 75-84. 
98 L. Serbin/K. O'Leary/R. Kent and J. Tonick, «A comparison of teacher 

response to the preacademic and problem behavior of boys and girls», Child 
Development, 44,1973, pp. 796-804. L. Cherry, «The preschool teacher-child dyad: 
Sex differences in verbal interaction*, Child Development, 46, 1975, pp. 532-535. 
BX. eiti-OT15 Eileen Byrne, 1978, ο.π. σ. 77-107. 

99 K. O'Leary/K. Kaufman/R. Kass and R. Drabman, «The effects of loud and 
soft reprimands on behavior of distruptive students», Exceptional children, 37, 1970, 
pp.145-155. E. Pinkston/N. Reese/J. LeBlance/D. Baer, «Independent control of 
aggression and peer interaction by contingent teacher attention», Journal of Applied 
Behavior Analysis, 12, 1979, pp. 102-106. 
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νούσε απαρατήρητη ή σχολιαζόταν από τη νηπιαγωγό µε ήρεµο 
τρόπο, Σύµφωνα, όµως µε τα ευρήµατα ερευνών σχετικά µε τον 
αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώπισης τέτοιου είδους συµπεριφο-
ράς", η διαφορετική αυτή αντιµετώπιση συντελεί στη διατήρηση αν 
όχι στην αύξηση της επιθετικότητας και της ανυπακοής των αγο-
ριών και στη βαθµιαία εξάλειψη παρόµοιων τρόπων συµπεριφοράς 
από τα κορίτσια. 

Παρατηρήθηκε εξάλλου ότι, επειδή τα αγόρια θεωρούνται πε-
ρισσότερο επιθετικά, οι νηπιαγωγοί τα πρόσεχαν διαρκώς, είτε βρί-
σκονταν κοντά τους σωµατικά, είτε ήταν απασχοληµένα παίζοντας 
µακρυά τους- αντίθετα, πρόσεχαν τα κορίτσια µόνο όταν τις πλη-
σίαζαν100. Με τον τρόπο αυτό, όµως, όπως αναφέρουν οι Serbin et 
al, οι νηπιαγωγοί, χωρίς οι ίδιες να το συνειδητοποιούν, ενθάρρυναν 
και ενίσχυαν τα αγόρια και τα κορίτσια να εκδηλώνουν τρόπους 
συµπεριφοράς που εµπεριέχονται στο αντίστοιχο κοινωνικό 
στερεότυπο. ∆ηλαδή στα αγόρια την αυτονοµία (επειδή τα πρόσε-
χαν ιδιαίτερα κι όταν βρίσκονταν µακρυά τους) και την επιθετικό-
τητα (και εξαιτίας του τρόπου που την αντιµετώπιζαν και γιατί 
έβρισκαν ότι ήταν ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να µονοπω-
λούν την προσοχή και την απασχόληση της νηπιαγωγού µαζί τους). 
Στα κορίτσια, αντίθετα, ενίσχυαν την τάση να επιδιώκουν να βρί-
σκονται διαρκώς κοντά τους, µε άλλα λόγια την τάση για προ-
σκόλληση προς τις νηπιαγωγούς, όπως και την άµβλυνση της επι-
θετικότητας τους. 

Στην ίδια έρευνα παρατηρήθηκε ότι η τάση των κοριτσιών για 
προσκόλληση και εξάρτηση από τη νηπιαγωγό ενισχυόταν και κατά 
τη διαδικασία εκµάθησης διαφόρων δεξιοτήτων. Παρατηρήθηκε, 
δηλαδή, πως όταν τα κορίτσια συναντούσαν δυσκολίες να 
χειριστούν µε επιτυχία ένα καινούργιο παιδαγωγικό υλικό και 
ζητούσαν τη βοήθεια των νηπιαγωγών, εκείνες πολύ συχνά αντί να 
τους δώσουν τις κατάλληλες οδηγίες και να τα ενθαρρύνουν να το 
καταφέρουν µόνα τους, τους το τελείωναν οι ίδιες. Το αντίθετο 
ακριβώς συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις µε τα αγόρια. 
Συγκεκριµένα βρέθηκε ότι οι οδηγίες που δίνονταν στα αγόρια ήταν 
8 φορές περισσότερες από ό,τι στα κορίτσια. 

Όπως αναφέρεται101, οι παραπάνω διαφοροποιήσεις, εκτός του 
 
 
 
100 Bλ. L. Serbin et al., 1973, ο.π., σ. 802. 
101 L. Serbin et al,, 1973, ο.π., σ. 803. 
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ότι µπορεί να συµβάλλουν και να συντελούν στην ανάπτυξη και την 
ενίσχυση διαφορετικών τρόπων κοινωνικής συµπεριφοράς στα 
φύλα, είναι πιθανό να συµβάλλουν και στις διαφορές ανάµεσα στα 
φύλα ως προς τις χωροδιαστηµικές, αναλυτικές και λεκτικές ικα-
νότητες που παρατηρούνται στις µετέπειτα εκπαιδευτικές βαθµίδες. 
Όπως είναι γνωστό, τα αγόρια παρουσιάζουν µεγαλύτερες χωρο-
διαστηµικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης διαφόρων προβλη-
µάτων, ενώ τα κορίτσια υπερτερούν στις λεκτικές ικανότητες. 

Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραπάνω διαφορετικών 
νοητικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών προσωπικότητας στα 
φύλα, όπως υποστηρίζεται102, διαδραµατίζει και η ενασχόληση των 
παιδιών µε παιγνίδια τυπικά για το φύλο τους, δηλαδή των αγοριών 
κατά την παραµονή τους στο νηπιαγωγείο µε παιγνίδια κα-
τασκευών, αυτοκίνητα κτλ. και των κοριτσιών µε κούκλες, κουζι-
νικά κτλ. Βέβαια, η προτίµηση και η ενασχόληση των αγοριών και 
των κοριτσιών µε διαφορετικά και τυπικά για το φύλο τους είδη 
παιγνιδιών έχει ήδη καλλιεργηθεί, όπως είδαµε103, κατά την πρωτο-
γενή φάση κοινωνικοποίησης από τους γονείς. Από παρατηρήσεις 
όµως και έρευνες σε νηπιαγωγεία104 διαπιστώθηκε ότι τόσο οι νη-
πιαγωγοί όσο και η οµάδα των συνοµηλίκων ενθάρρυναν ποικιλό-
τροπα την ενασχόληση των αγοριών και των κοριτσιών µε παιγνί 
δια που θεωρούνται τυπικά και κατάλληλα για το φύλο τους. 

Μια άλλη τάση που έχει παρατηρηθεί105 είναι ότι οι νηπιαγωγοί 
πολύ συχνά στην καθηµερινή δουλειά τους χρησιµοποιούν την πρα-
κτική του διαχωρισµού και της οµαδοποίησης των παιδιών µε βάση 
το φύλο τους. Βάζουν µάλιστα τις δυο οµάδες να συναγωνίζονται 
µεταξύ τους τόσο σε θέµατα πειθαρχίας και τάξης κατά την εκτέ-
λεση διαφόρων δραστηριοτήτων ρουτίνας, π.χ. έξοδο και είσοδο 
στην τάξη κατά το διάλειµµα, αυτοεξυπηρέτηση στις τουαλέτες 
κτλ., όσο και σε θέµατα επίδοσης κατά τη διαδικασία εκµάθησης 
διαφόρων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, π.χ. τραγούδι, ζωγραφική 
 
 

102 Στις σχετικές έρευνες έγινε αναφορά προηγουµένως, βλ. σ. 83. 
103 Βλ. παραπάνω, σ. 82. 
104 Βλ. Ε. Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977, ό.π., σ. 197, R.A. King, All things bright 

and beautiful, όπως αναφέρεται από την S. Delamont, Sex roles and the school, 
Methuen, 1980. H. Witcher, 1984, ό.π. 

105 Ε. Τζιανίνι-Μπελόττι, 1977, ο.π. και Eileen Byrne, 1978, ό.π.. S.Delamont, 
1980,ό.π. 
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κτλ. Με τον τρόπο αυτό παγιώνεται και σταθεροποιείται στα παι 
διά των δύο φύλων η αντίληψη ότι είναι διαφορετικά µεταξύ τους 
και ενισχύονται, να ανταγωνίζονται και όχι να συνεργάζονται αρ-
µονικά. 

Η Μπελόττι, µετά από συστηµατικές παρατηρήσεις σε νηπια-
γωγεία διαφόρων περιοχών της Ιταλίας, διαπίστωσε ότι οι νηπια-
γωγοί όχι µόνο χρησιµοποιούν την πρακτική του διαχωρισµού των 
παιδιών σε οµάδες φύλων αλλά ακόµη ότι συστηµατικά τους ανα-
θέτουν δραστηριότητες που αντικατοπτρίζουν τους µελλοντικούς 
τους ρόλους. Αναθέτουν π.χ. στα αγόρια τη διανοµή του υλικού που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στην τάξη, ενώ στα κορίτσια 
αναθέτουν την τακτοποίηση του υλικού που χρησιµοποιήθηκε και 
γενικά τη διευθέτηση της αίθουσας. Πολύ συχνά, εξάλλου, ζητούν 
από τα κορίτσια να βοηθήσουν και να «υπηρετήσουν» τα αγόρια 
κατά το πρόγευµα. Έτσι τους ζητούν π.χ. να στρώσουν στα τρα-
πεζάκια την πετσετούλα τους, να βγάλουν το φαγητό από το χα-
λαθάκι τους ή να καθαρίσουν τα τραπεζάκια των αγοριών την ίδια 
ώρα τα αγόρια φυλλοµετρούν βιβλία ή παίζουν και κάνουν ο,τιδή-
ποτε τα ευχαριστεί προσωπικά. Το αντίθετο, δηλαδή να ζητήσουν 
από τα αγόρια να «υπηρετήσουν» τα κορίτσια δεν παρατηρήθηκε 
σχεδόν ποτέ. Η εξήγηση που δόθηκε από τις νηπιαγωγούς για τα 
παραπάνω ήταν ότι τα αγόρια το κάνουν τόσο απρόθυµα, ώστε κα-
ταλήγουν να µην τους το ζητούν ποτέ. 

Η Μπελόττι αναφέρει πάρα πολλές παρατηρήσεις που δείχνουν 
ότι οι νηπιαγωγοί κατευθύνουν, ενισχύουν και επιβραβεύουν τα κο-
ρίτσια όταν εκδηλώνουν ενδιαφέρον και στοργή για τους άλλους ή 
φροντίδα για τάξη και καθαριότητα στο περιβάλλον τους. Έτσι, οι 
γυναίκες από πολύ πρώιµη ηλικία ενθαρρύνονται να φροντίζουν, να 
νοιάζονται και να υπηρετούν τις ανάγκες των αντρών και γε 
νικά των άλλων προσώπων και να καταξιώνονται µέσα από αυτό 
διαθέτοντας, όπως υποστηρίζει η Μπελόττι, µεγάλο µέρος της δη-
µιουργικότητας και των δυνατοτήτων τους όχι για την προσωπική 
τους αυτοπραγµάτωση και ολοκλήρωση, αλλά για την όσο το δυ-
νατό καλύτερη διαβίωση των άλλων. 

Οι Adelman και Joffe καταγράφουν106 πολλούς τρόπους µε 
τους οποίους οι νηπιαγωγοί µεταβιβάζουν και ενισχύουν στα αγόρια 
και 

 
 
 
106 Οι µελέτες τους αναφέρονται από την S. Delamont, 1980, ό.π. 
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τα κορίτσια χαρακτηριστικά που εµπεριέχονται στο κοινωνικό στε-
ρεότυπο του φύλου τους. Συγκεκριµένα παρατήρησαν ότι οι νη-
πιαγωγοί πρόσεχαν ιδιαίτερα, απαντούσαν και θαύµαζαν τα κορί-
τσια για την ωραία και προσεγµένη εµφάνιση τους. Με ερωτήσεις 
που έκαναν, σχετικά µε το ποιος φρόντισε για ο,τιδήποτε ωραίο και 
καινούργιο στην εµφάνιση τους, ενισχυόταν στα παιδιά η αντίληψη 
ότι αυτό είναι ευθύνη των µητέρων. Ερωτήσεις όπως «Τι ωραίο 
φόρεµα! Στο αγόρασε/έραψε η µαµά;», «Τι ωραία ζακέτα! Στην 
έπλεξε η µαµά;» ήταν πολύ συχνές στα κορίτσια αλλά σπα 
νιότατες στα αγόρια. Σε καµιά περίπτωση µε τις ερωτήσεις δεν 
αφηνόταν να εννοηθεί ότι ο πατέρας είναι δυνατό να ασχολείται µε 
θέµατα που αφορούν την ωραία και προσεγµένη εµφάνιση των 
παιδιών. 
Αντίθετα, τα αγόρια επιβραβεύονταν και θαυµάζονταν, όταν κα-

τάφερναν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από την επιθετική συ-
µπεριφορά κάποιου άλλου παιδιού π.χ. «Μπράβο, συµπεριφέρεσαι 
σαν πραγµατικός άντρας!»·άλλοτε, ενισχύονταν να µην αντιδρούν 
µε κλάµα σε τυχόν τραυµατισµό ή χτύπηµα από άλλο παιδί και γε-
νικά σε οποιαδήποτε µαταίωση τους: «Οι άντρες δεν κλαίνε!». Με 
τον τρόπο αυτό οι νηπιαγωγοί ενίσχυαν στα µεν κορίτσια την φι-
λαρέσκεια, στα δε αγόρια τη σκληρότητα και τον έλεγχο της ευσυ-
γκινησίας. 
Αν τα ευρήµατα και οι διαπιστώσεις των ερευνών και των πα-

ρατηρήσεων σε νηπιαγωγεία γίνουν αποδεκτά, είναι δυνατό να 
υποστηριχτεί ότι τα παιδιά κατά την πρώτη επαφή τους µε οργα-
νωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον δεν αντιµετωπίζονται ως άτοµα, 
αλλά ως αγόρια ή κορίτσια, και πάντα σύµφωνα µε τις ευρύτερες 
κοινωνικές αντιλήψεις και προσδοκίες για τις µεταξύ τους 
«φυσικές» διαφορές. 
Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η διαφοροποίηση των φύλων 

συντελείται και στο νηπιαγωγείο µε παρόµοιους όπως στην οικο-
γένεια τρόπους και µέσα. ∆ύο διαφορετικοί δηλαδή φορείς κοινω-
νικοποίησης συνδυασµένοι συντελούν ώστε να παγιώνεται στα 
αγόρια και στα κορίτσια η αντίληψη ότι είναι διαφορετικά άτοµα· 
έτσι, οι ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις για τις µεταξύ τους 
«φυσικές» διαφορές γίνονται µια επαληθευόµενη προφητεία. Με 
άλλα λόγια, οι ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις για τις «φυσικές» 
διαφορές και κατ' επέκταση για τους ρόλους των φύλων προδια-
θέτουν τους γονείς και τις νηπιαγωγούς να συµπεριφέρονται και 

 



Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ      99 
να αντιµετωπίζουν διαφορετικά τα αγόρια από τα κορίτσια. Με 
διαφοροποίηση αυτή, που γίνεται ασυνείδητα και χωρίς επίγνωση 
των συνεπειών της, τα αγόρια και τα κορίτσια ενθαρρύνονται να 
αναπτύξουν και να οικειοποιηθούν ό,τι εµπεριέχεται στο κοινωνι 
κό στερεότυπο του φύλου τους. 
Βέβαια, στο νηπιαγωγείο, εκτός από τη νηπιαγωγό, τα παιδιά 

συναντούν και µένουν για πολλές ώρες µε συνοµηλίκους τους και 
των δύο φύλων και είναι φυσικό να αλληλοεπηρεάζονται αναφο-
ρικά µε το τι ταιριάζει και είναι αποδεκτό για το φύλο τους και τι 
όχι. ∆εδοµένου µάλιστα ότι, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως107, τα 
παιδιά στην ηλικία αυτή έχουν πολύ στερεότυπες αντιλήψεις για 
τους τρόπους συµπεριφοράς και τις δραστηριότητες των φύλων εί-
ναι επόµενο να κριτικάρουν, να αποδοκιµάζουν και να απορρί 
πτουν οποιαδήποτε παρέκκλιση από αυτό που θεωρείται χαρακτη-
ριστικό και αποδεκτό για το κάθε φύλο. 
Όπως διαπιστώθηκε σε συγκεκριµένες έρευνες108, τα αγόρια δέ-

χονταν περισσότερη κριτική και αποδοκιµασία από τους συνοµηλί-
κους, όταν εκδήλωναν τρόπους συµπεριφοράς ή έπαιζαν µε παι-
γνίδια ή εκτελούσαν δραστηριότητες χαρακτηριστικές του άλλου 
φύλου- ακόµη ότι ενίσχυαν ή αποδοκίµαζαν περισσότερο από ό,τι 
τα κορίτσια, τους συνοµηλίκους τους και των δύο φύλων για τη 
συµµόρφωση ή παρέκκλιση από ό,τι θεωρείται τυπικό και κατάλ-
ληλο για το φύλο τους. Γενικά, από τις έρευνες αυτές φάνηκε ότι η 
οµάδα των συνοµηλίκων «υπενθυµίζει», διαρκώς στα παιδιά και 
των δύο φύλων τι είναι τυπικό και αποδεκτό για κάθε φύλο και µε 
τη στάση της «περιφρουρεί»και ενισχύει τη συµµόρφωση προς τους 
στερεότυπους τρόπους συµπεριφοράς και δραστηριότητες των 
φύλων. 
Θα ήταν, ίσως, παράλειψη µια και αναφερόµαστε στη συµβολή 

του νηπιαγωγείου στην κοινωνικοποίηση των παιδιών ως προς το 
ρόλο του φύλου να µην αναφερθούµε στο µήνυµα που µπορεί να 
µεταβιβάζεται στα αγόρια και τα κορίτσια από το γεγονός ότι το 

 
 

107 Βλ. παραπάνω, σ. 90. 
108 Β. Fagot, « Consequences of moderate cross-gender behavior in preschool 

children», Child development, 48, 1977, pp. 902-907. M. Lamb and J. Roopmatine, « 
Peer influence on sex-role development in preschools», Child development, 50, 1979, 
pp. 1219-1222 
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προσωπικό των νηπιαγωγείων αποτελείται κατ' αποκλειστικότητα 
από γυναίκες. Τα παιδιά, δηλαδή, από το οικογενειακό τους περι-
βάλλον, όπου έχουν συνηθίσει να βλέπουν τη γυναίκα-µητέρα ή 
γιαγιά να έχει σχεδόν την αποκλειστική ευθύνη της φροντίδας και 
της διαπαιδαγώγησης και γενικά της ικανοποίησης των αναγκών 
τους, φθάνουν σ' ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου το µοτίβο αυτό 
επαναλαµβάνεται. Η ίδια τάση επικρατεί και στις πρώτες τάξεις του 
δηµοτικού σχολείου, όπου το διδακτικό προσωπικό είναι κυρίως 
γυναίκες. 
Με τον τρόπο αυτό παγιώνεται και ενισχύεται στα παιδιά και από 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον η αντίληψη ότι η ενασχόληση µε τη 
φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των µικρών παιδιών είναι ευ 
θύνη των γυναικών. Έτσι, στην περίοδο που τα παιδιά βρίσκονται 
στη διαδικασία διαµόρφωσης και εσωτερίκευσης του ρόλου του φύ-
λου, τα αγόρια έχουν ελάχιστες πιθανότητες στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον και καθόλου στο νηπιαγωγείο να δουν πρόσωπα του 
ίδιου µε αυτά φύλου να ασχολούνται µε τη φροντίδα και τη δια-
παιδαγώγηση των µικρών παιδιών. Αυτό σηµαίνει ότι τα αγόρια δεν 
ενθαρρύνονται να δουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ως τυ 
πική για το φύλο τους και να αναπτύξουν ενδιαφέρον γι' αυτήν και 
την αποτελεσµατική εκτέλεση της. Αντίθετα, τα κορίτσια από την 
πολύ πρώιµη ηλικία τους σχηµατίζουν την αντίληψη ότι είτε ως 
µητέρες, είτε ως εκπαιδευτικοί είναι τα πιο κατάλληλα πρόσω 
πα για την φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση των µικρών παιδιών. 
Με βάση όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, µπορούµε να υποστηρί-

ξουµε ότι το νηπιαγωγείο, αν και θεωρείται ένα εκπαιδευτικό ίδρυ-
µα υπεύθυνο για την όσο το δυνατό καλύτερη και πληρέστερη ανά-
πτυξη των διανοητικών και κοινωνικών δυνατοτήτων των παιδιών, 
ωστόσο, µε την όλη δοµή και λειτουργία του περιορίζει την πλήρη 
ανάπτυξη των διανοητικών και κοινωνικών δυνατοτήτων των παι-
διών µε το να ενισχύει τη συµµόρφωση τους σε ό,τι και όσα απο-
δίδονται και θεωρούνται κοινωνικά αποδεκτά για το φύλο τους. 
Βέβαια, για την ελληνική πραγµατικότητα δεν υπάρχουν παρό-

µοιες έρευνες και µελέτες109. Έτσι, δεν είµαστε σε θέση να τεκµη- 
 

109Η έρευνα της Β.∆εληγιάννη-Κουϊµτζή, 1986, ό.π., µας δίνει βέβαια σηµαντι-
κές πληροφορίες για την επίδραση του νηπιαγωγείου στη διατήρηση ή την άµβλυν 
ση τυπικών για τα φύλα τρόπων συµπεριφοράς, αλλ' ωστόσο ο αντικειµενικός στό 
χος της ήταν γενικότερος. 
 
  



Η ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ      101 
ριώσουµε ερευνητικά, αν το φύλο των παιδιών είναι ή όχι καθορι-
στικός παράγοντας διαχωρισµού σε ό,τι διαµείβεται καθηµερινά στο 
χώρο των νηπιαγωγείων (αλληλεπίδραση µε τη νηπιαγωγό και τους 
συνοµηλίκους, ανάθεση δραστηριοτήτων, ενασχόληση µε παι 
γνίδια κτλ.). Επισηµαίνουµε την έλλειψη τέτοιων ερευνών στην 
Ελλάδα και θεωρούµε ότι είναι ένα θέµα που προσφέρεται για διε-
ρεύνηση και µελέτη. 
Η παρούσα έρευνα είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι εντάσσεται σε 

αυτή την περιοχή διερεύνησης. Στόχος µας είναι να διερευνήσουµε 
τη συµβολή του νηπιαγωγείου στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 
ως προς το ρόλο του φύλου, έτσι όπως αυτή είναι δυνατό να 
προσδιοριστεί µε την ανάλυση και εξέταση των βιβλίων που βρή-
καµε να υπάρχουν και να χρησιµοποιούνται σε αυτά. Οι κοινές θε-
ωρητικές παραδοχές των διαφόρων θεωριών κοινωνικοποίησης ως 
προς το ρόλο του φύλου, όπως τις έχουµε ήδη επισηµάνει, µας επι-
τρέπουν την ανάληψη ενός τέτοιου εγχειρήµατος. Άλλωστε έχουν 
γίνει πολλές έρευνες µε τους αντίστοιχους προβληµατισµούς και 
αναζητήσεις µε ανάλυση του περιεχοµένου παιδικών βιβλίων προ-
σχολικής ηλικίας ή και µεταγενέστερων ηλικιών. Αυτό σηµαίνει 
πως η επίδραση και η συµβολή των παιδικών βιβλίων στην οικει-
οποίηση και εσωτερίκευση των ρόλων, τρόπων συµπεριφοράς, στά-
σεων κ.ά. θεωρείται ως δεδοµένη. 
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