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Το ΒΗΜΑ, 10/06/2001 

 

 

 

* Οι παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν τις διαφορές απόδοσης στα θετικά 

µαθήµατα µεταξύ των δύο φύλων 

Γιατί τα κορίτσια υστερούν στα µαθηµατικά 

Τα αρνητικά συναισθήµατα των µαθητριών για τους αριθµούς οφείλονται στις 

προκαταλήψεις που τους εµφυσούν δάσκαλοι, γονείς και συµµαθητές 

 

Της ΛΙΖΑΣ ΒΑΡΒΟΓΛΗ  

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι διαφορές επίδοσης στα µαθηµατικά µεταξύ των 

δύο φύλων µπορεί να οφείλεται, ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, και σε έλλειψη 

σιδήρου από τη δίαιτα των κοριτσιών ή στην απώλεια σιδήρου µε την έµµηνο 

ρύση. Το αποτέλεσµα είναι ότι τα αγόρια υπερτερούν των κοριτσιών στα 

µαθηµατικά, όπως αυτό µετριέται µε διάφορα τεστ αξιολόγησης και βαθµούς 

επιδόσεων στο επίµαχο µάθηµα. Ωστόσο, όπως πολύ σωστά επισηµαίνουν οι 

ερευνητές, το πρόβληµα της δυσκολίας των κοριτσιών στα µαθηµατικά είναι 

πολυπαραγοντικό και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που καθορίζουν την 

επιτυχία ή την αποτυχία τους στο συγκεκριµένο µάθηµα. Ας ρίξουµε λοιπόν µια 

µατιά σε αυτούς τους διαφορετικούς παράγοντες.  

 

 

 

Υπάρχουν συγκεκριµένες διαφορές ανάµεσα στον ανδρικό και στον γυναικείο 

εγκέφαλο, οι οποίες καθορίζουν και τη συµπεριφορά των δύο φύλων σε πληθώρα 

θεµάτων, από τη σεξουαλική λειτουργία ως την αριθµητική ικανότητα. Ας δούµε 

όµως από κοντά τι ακριβώς συµβαίνει. Υπάρχουν φανερές διαφορές στη 
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συµπεριφορά και στις γενικές λειτουργίες του εγκεφάλου που έχουν καταγραφεί και 

αναλυθεί µε ακρίβεια. Για παράδειγµα, κατά κανόνα τα κορίτσια µαθαίνουν να 

διαβάζουν σε µικρότερη ηλικία από τα συνοµήλικά τους αγόρια και τα καταφέρνουν 

καλύτερα σε οτιδήποτε σχετίζεται µε την αλφαβήτα. Εποµένως από πολύ νωρίς τα 

κορίτσια επιδεικνύουν µια έφεση προς τα λεκτικά µαθήµατα. Από την άλλη πλευρά 

όµως, τα αγόρια έχουν καλύτερες ικανότητες σε παιχνίδια κατασκευών, όπως αυτά µε 

τα τουβλάκια, και σε παιχνίδια που απαιτούν από το παιδί να φανταστεί πώς θα ήταν 

η περιστροφή ενός αντικειµένου στον σωρό, ικανότητες που έχει βρεθεί ότι 

σχετίζονται µε τις καλές επιδόσεις στα µαθηµατικά. Οι καλύτερες ικανότητες των 

αγοριών σε αυτού του είδους τα κατασκευαστικά παιχνίδια και στα έργα νοητικής 

περιστροφής αποτελεί µια ανταµοιβή της συµπεριφοράς του παιχνιδιού: δηλαδή, όσο 

πιο πολύ παίζει το αγοράκι µε τα τουβλάκια του και κάνει κατασκευές  

δραστηριότητα που απαιτεί να φανταστεί το πώς θα δείχνει η τελική κατασκευή στον 

χώρο  τόσο περισσότερο ευχαριστιέται µε τα επιτεύγµατά του, πράγµα το οποίο είναι 

µια ηθική ικανοποίηση και ανταµοιβή που ωθεί το παιδί στο να συνεχίσει το παιχνίδι 

προς αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, τα κορίτσια, τα οποία κατά κανόνα δεν έχουν 

τόσο ανεπτυγµένες ικανότητες σε αυτόν τον τοµέα, δεν βρίσκουν ευχαρίστηση στα 

παιχνίδια κατασκευών και από κάποιο σηµείο και µετά τα αποφεύγουν, γιατί η 

ενασχόλησή τους µε αυτά δεν τους προσφέρει ικανοποίηση. Έτσι αυτό που ξεκινάει 

ως γενετικά προκαθορισµένη προτίµηση καταλήγει να γίνει µαθηµένη συµπεριφορά.  

* Η µεταστροφή στο γυµνάσιο  

Τα πιο πολλά κορίτσια ξεκινούν µε αυτοπεποίθηση και υγιή αυτοεκτίµηση τις 

«σπουδές» τους στο δηµοτικό σχολείο, διαβάζουν, ενδιαφέρονται και τα πηγαίνουν 

καλά σε µαθήµατα όπως η αριθµητική και η φυσική. Έτσι νιώθουν περήφανες για τις 

επιδόσεις τους και τη γενική σχολική πρόοδό τους. Ωστόσο µε την έναρξη των 

γυµνασιακών χρόνων παρατηρείται σηµαντική µεταστροφή όσον αφορά την πρόοδο 

των κοριτσιών στα µαθηµατικά και γενικότερα στα µαθήµατα της θετικής 

κατεύθυνσης. Σε αυτή τη φάση της ζωής τους τα κορίτσια αρχίζουν και νιώθουν 

ανασφάλεια και αισθήµατα κατωτερότητας και εγκαταλείπουν τα όνειρά τους να 

αφοσιωθούν στον επιστηµονικό τοµέα.  

Ολοένα και περισσότεροι ειδικοί στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε πρωτοπόρο την 

Carol Gilligan του Πανεπιστηµίου Wellsley της Μασαχουσέτης, πιστεύουν ότι αυτά 
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τα αρνητικά συναισθήµατα των κοριτσιών οφείλονται στις προκαταλήψεις που τους 

εµφυσούν δάσκαλοι, γονείς και συµµαθητές, και συχνά αποµακρύνουν τα κορίτσια 

από τις θετικές επιστήµες.  

* Μέσα στην τάξη  

Η έρευνα της Αµερικανικής Εταιρείας των Γυναικών στα Πανεπιστήµια συγκέντρωσε 

εκατοντάδες ερευνών πάνω στο θέµα της προκατάληψης στην εκπαίδευση και 

δηµοσίευσε τα πορίσµατά της µε σκοπό να αφυπνίσει το κοινό, τόσο γονείς όσο και 

δασκάλους, για συµπεριφορές που συχνά γίνονται ασυναίσθητα αλλά που έχουν 

βαθιά επίδραση στη µόρφωση των γυναικών. Έτσι σύµφωνα µε την έκθεση:  

* Οι δάσκαλοι/καθηγητές δίνουν λιγότερη προσοχή στα κορίτσια απ' ό,τι στα αγόρια 

όσον αφορά τα µαθήµατα της θετικής κατεύθυνσης.  

* Τα κορίτσια που παίρνουν καλούς βαθµούς στα µαθηµατικά, στη φυσική και στη 

χηµεία είναι λιγότερο πιθανό να ακολουθήσουν επιστηµονική ή τεχνολογική καριέρα 

σε σχέση µε αγόρια.  

* Τα αγόρια συχνά επικαλούνται την έλλειψη προσπάθειας από µέρους τους όταν δεν 

τα πάνε καλά στα συγκεκριµένα µαθήµατα, ενώ τα κορίτσια εξηγούν την αποτυχία 

τους στα ίδια θετικά µαθήµατα λόγω έλλειψης ικανοτήτων.  

* Τα βιβλία και τα σχολικά προγράµµατα εξακολουθούν να παρουσιάζουν 

στερεοτυπικούς γυναικείους ρόλους, µε αποτέλεσµα τα κορίτσια να µην έχουν 

θηλυκά µοντέλα συµπεριφοράς στον χώρο των θετικών επιστηµών.  

* Το γεγονός ότι τα κορίτσια θεωρούνται πιο εργατικά, ήσυχα, προσεκτικά και 

ευγενικά από τα αγόρια µπορεί να στραφεί εναντίον τους στην τάξη, όπου οι 

διδάσκοντες δίνουν περισσότερη προσοχή στους µαθητές που προκαλούν 

προβλήµατα και αναταραχή στην τάξη, δηλαδή συνήθως στα αγόρια.  

* Η «µαθηµένη ανηµπόρια»  

Ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι η συµπεριφορά των διδασκόντων προς τα 

κορίτσια συντείνει στη δηµιουργία του αισθήµατος της µαθηµένης ανηµπόριας, 
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δηλαδή στην έλλειψη της επιµονής στα θετικά µαθήµατα, στην τάση των κοριτσιών 

να νιώθουν αδύναµα και να διστάζουν να απαντήσουν και να κινηθούν αυτόνοµα.  

Από την άλλη, τα αγόρια ενθαρρύνονται να βρίσκουν µόνα τους τη λύση, πράγµα που 

τους δηµιουργεί την αίσθηση της αυτονοµίας και του προσωπικού επιτεύγµατος στα 

µαθήµατά τους.  

Η κυρία Λίζα Βάρβογλη είναι διδάκτωρ Ψυχολογίας και µέλος της ερευνητικής 

οµάδας του Children's Hospital της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

Χάρβαρντ.  
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Το ΒΗΜΑ, 16/10/2005 

 

ΛΟΥΙΖ NTEPMAN-ΣΠΑΡΚΣ 

"Στο σχολείο δεν έχουν θέση οι µεροληπτικές συµπεριφορές" 

 

Της ΝΟΤΑΣ ΤΡΙΓΚΑ  

Κλειδί για να µεγαλώσουν τα παιδιά χωρίς προκαταλήψεις για το φύλο, την εθνικότητα 

και το χρώµα των συνοµηλίκων τους είναι η στάση που θα τηρήσουν οι νηπιαγωγοί και 

οι δάσκαλοι µέσα στην τάξη. Μάλιστα η καταπολέµηση των προκαταλήψεων στα 

σχολεία µιας χώρας δεν ωφελεί µόνο τα παιδιά που πέφτουν θύµατά τους αλλά το 

σύνολο των µαθητών. H αµερικανίδα συγγραφέας και παιδαγωγός Λουίζ Ντέρµαν-

Σπαρκς, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα µε την ευκαιρία της ελληνικής έκδοσης του 

βιβλίου της «Καταπολεµώντας τις προκαταλήψεις: Παιδαγωγικά εργαλεία» (Anti-bias 

Curriculum: Tools for empowering young Children), µίλησε στο «Βήµα» για τη µάχη 

κατά των στερεοτύπων στην εκπαίδευση µέσα από την τριαντάχρονη εµπειρία της. 

Αλλωστε και στην Ελλάδα οι τάξεις στα σχολεία γίνονται όλο και περισσότερο 

πολυπολιτισµικές. Είναι µάχιµη παιδαγωγός και διδάσκει στο παιδαγωγικό κολέγιο 

Pacific Oaks της Καλιφόρνιας. Ασχολείται ιδιαίτερα µε την προσχολική ηλικία γιατί, 

όπως επισηµαίνει, «τα παιδιά µέχρι πέντε ετών δεν εµφανίζουν ακόµη µεροληπτικές 

συµπεριφορές, αλλά διαµορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις γύρω από τα θέµατα του 

σεβασµού της ποικιλοµορφίας».  

 

H αµερικανίδα συγγραφέας και παιδαγωγός Λουίζ Ντέρµαν-Σπαρκς µε ένα αντίτυπο της ελληνικής έκδοσης 

του βιβλίου της «Καταπολεµώντας τις προκαταλήψεις: Παιδαγωγικά εργαλεία» 
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- H παιδαγωγική προσέγγιση για την καταπολέµηση των προκαταλήψεων αφορά 

όλα τα σχολεία ή µόνο τα πολυπολιτισµικά;  

«H παιδαγωγική προσέγγιση αφορά όλα τα σχολεία και εφαρµόζεται σε δύο επίπεδα. 

Το πρώτο αφορά τα παιδιά της κυρίαρχης κοινωνικά οµάδας. Είναι σηµαντικό τα 

παιδιά αυτά να αναπτύξουν την εθνική τους συνείδηση και την κοινωνική τους τάξη 

µε τρόπο που να αισθάνονται ευτυχισµένα και υπερήφανα γι' αυτό που είναι, αλλά 

ταυτόχρονα να µη θεωρούν ότι είναι καλύτερα από εκείνα που προέρχονται από 

άλλες κοινωνικές οµάδες. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τα παιδιά που προέρχονται από 

µειονοτικές οµάδες και "πέφτουν" θύµατα µεροληπτικών συµπεριφορών. Στα 

συγκεκριµένα παιδιά θα πρέπει να ενισχύσουµε την αυτοεκτίµησή τους για να 

µπορούν να αντισταθούν στις συµπεριφορές αυτές. Όσον αφορά τα παιδιά 

µεταναστών, είναι σηµαντικό να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να µαθαίνουν στο 

σχολείο τη µητρική τους γλώσσα παράλληλα µε την εκµάθηση της κυρίαρχης 

γλώσσας. Αν οι µαθητές αποκοπούν από τις ρίζες τους, το ψυχολογικό κόστος θα 

είναι τεράστιο».  

- Μπορούµε να έχουµε ένα αντίστοιχο παράδειγµα από τη χώρα σας;  

«Στο αγγλοσαξονικό αµερικανικό σχολείο ο εκπαιδευτικός θεωρεί αυτονόητο ότι το 

παιδί σηκώνει το χέρι του για να συµµετάσχει στο µάθηµα. Στην κουλτούρα των 

ιθαγενών Αµερικανών δεν θεωρείται ευγενικό το παιδί να σηκώσει το χέρι για να 

ζητήσει τον λόγο. Πρέπει να περιµένει τον ενήλικο να απευθυνθεί σε αυτό και να του 

ζητήσει να µιλήσει. Ο εκπαιδευτικός εδώ έχει δύο επιλογές: Ή απλώς να δεχθεί την 

κουλτούρα του παιδιού και να το καλεί εκείνος να µιλήσει ή να ξεκαθαρίσει στο παιδί 

ότι δέχεται την κουλτούρα που ισχύει στο σπίτι του αλλά στο σχολείο ισχύει ο 

κανόνας ότι όποιος θέλει να µιλήσει σηκώνει το χέρι του. Αν όµως ο εκπαιδευτικός 

αγνοεί την κουλτούρα της οικογένειας και ερµηνεύει λανθασµένα τη συµπεριφορά 

του µαθητή, τότε εύκολα και άδικα θα τον κατατάξει στους "κακούς ή αδιάφορους" 

µαθητές».  

- Στη σχολική πραγµατικότητα ποια βήµατα πρέπει να ακολουθηθούν για την 

καταπολέµηση των προκαταλήψεων;  
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«Το πρώτο σηµαντικό βήµα θα πρέπει να γίνει από τους εκπαιδευτικούς και τους 

γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν ότι στο συγκεκριµένο σχολείο δεν έχουν 

θέση οι µεροληπτικές συµπεριφορές. Το επόµενο είναι η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα πρέπει να ξέρουν πώς θα αντιδράσουν αν, για 

παράδειγµα, ακούσουν ένα παιδί να απευθύνεται υβριστικά σε ένα άλλο. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να παρέµβει και να δείξει ότι αυτή η συµπεριφορά πληγώνει το 

παιδί που την υφίσταται. Στη συνέχεια τα παιδιά µπορούν να επεξεργάζονται θέµατα 

που άπτονται του σεβασµού του "άλλου". Έτσι µπορούν να αρχίσουν να φέρνουν 

πληροφορίες από την οικογένεια και στη συνέχεια να κάνουν έρευνα µέσα από άλλες 

πηγές για το συγκεκριµένο θέµα, για παράδειγµα για τις προκαταλήψεις απέναντι 

στους Τσιγγάνους. Τα παιδιά θα πρέπει να µιλήσουν µε τους ίδιους τους Τσιγγάνους 

και στη συνέχεια να συγκρίνουν αυτά που έµαθαν µε αυτά που στην αρχή νόµιζαν ότι 

ήξεραν. Έτσι αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη ήδη από την προσχολική ηλικία».  

- Αντίστοιχες µέθοδοι εφαρµόζονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες;  

«Στην προσχολική εκπαίδευση η παιδαγωγική προσέγγιση είναι πιο εύκολη γιατί 

κάθε νηπιαγωγείο φτιάχνει το δικό του πρόγραµµα. Στα δηµοτικά σχολεία κάθε 

Πολιτεία καθορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα, όπως και τα βιβλία και τις µεθόδους. 

Ακόµη όµως και µέσα σε αυτό το αυστηρό πλαίσιο µπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει 

τις παρεµβάσεις του και να εργαστεί κριτικά καταπολεµώντας τις προκαταλήψεις µε 

το υλικό που διαθέτει. Πιστεύω ότι η µεγάλη αλλαγή που πρέπει να γίνει για την 

καταπολέµηση των προκαταλήψεων είναι αυτή που αφορά τον τρόπο εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών».  
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