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Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Τα Συµπληρωµατικά Φυλλάδια

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 γίνεται το κύριο 
µέσο διεκπεραίωσης του εκπαιδευτικού έργου. Είναι σηµαντικό λοιπόν να εντοπιστούν 
και να σχολιαστούν προκειµένου να αποδυναµωθούν παραδείγµατα που προάγουν στε-
ρεότυπους 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 στε-
ρεοτύπων. Εξακολουθούν ωστόσο να αναπαράγουν έµφυλες ασυµµετρίες, γεγονός 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 οριοθετήσεις, 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 πραγµατικό-
τητα. Τα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων επηρεάζουν την αντίληψη των παιδιών 
για τον κόσµο.

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων αυξάνει τα κίνητρα των παιδιών 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 κύριους 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 χαρα-
κτήρων και το µη σεξιστικό περιεχόµενο ενός εκπαιδευτικού υλικού µπορεί να συµβάλλει 
στην αύξηση του ενδιαφέροντος 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 απο-
κτήσουν 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 
περιεχοµένου. Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάζεται για να βοηθά τα παιδιά, αγόρια και 
κορίτσια, στη µάθηση του περιεχοµένου του κάθε γνωστικού αντικειµένου και στην από-
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κτηση 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 υπάρ-
χουν 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 εκπαιδευτικών 
µε:
• τον εντοπισµό σεξιστικών στοιχείων στο εκπαιδευτικό υλικό και τη σταδιακή και συ-

στηµατική αποδόµησή τους, 
• την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία της θεµατικής του φύλου και τον εµπλου-

τισµό 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 γίνονται συχνά 
αντικείµενα καταπίεσης ή/και εκµετάλλευσης από αυτούς. Θα πρέπει να σηµειώσουµε 
ωστόσο ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες δεν αποτελούν οµοιογενείς κοινωνικές 
οµάδες, µε συνέπεια, να µην κυριαρχούν όλοι οι άνδρες πάνω σε όλες τις γυναίκες, κα-
θώς υπάρχουν και άνδρες που καταπιέζουν ή/και εκµεταλλεύονται 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 πρα-
κτικές. Εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν αµφισβητούν το σεξισµό συντελούν στη διατή-
ρηση και αναπαραγωγή αυτής της έµφυλης ασυµµετρίας. Η σεξιστική αντιµετώπιση των 
µαθητών/τριών δεν ανταποκρίνεται στους νοµοθετηµένους σκοπούς της εκπαίδευσης 
καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των παιδιών µέσα από αυστηρές έµφυλες οριοθετήσεις. 

Έµφυλα στερεότυπα: είναι οι κοινές υπεραπλουστευµένες εικόνες που επικρατούν 
σε µια κοινωνία για τα χαρακτηριστικά που έχουν ή θα πρέπει να έχουν τα φύλα –χωρίς να 
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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) εµπεριέ-
χονται 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, παρέχονται 
εναλλακτικές θεωρήσεις και προτείνονται ρόλοι έτσι ώστε να απεικονίζεται πιο ρεα-
λιστικά 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 δεξιότητες, 
οι επαγγελµατικές επιλογές, οι συµπεριφορές και γενικότερα οι δυνατότητές µας, ορί-
ζονται 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 υλι-
κό 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, δραστη-
ριοτήτων) –θετικών ή αρνητικών- για την περιγραφή κάθε κοινωνικής οµάδας.

— Ανισοµέρεια και επιλεκτικότητα καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις παρουσιά-
ζεται µια µόνον οπτική ή ερµηνεία ενός ζητήµατος, µιας κατάστασης, ενός κοινωνικού 
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φαινοµένου, ή µιας κοινωνικής οµάδας. Τέτοιες υπεραπλουστευµένες εκδοχές διαστρε-
βλώνουν 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, ρατσισµό, σεξισµό, 
φτώχεια, σεξουαλικότητα, εκµετάλλευση, κακοποίηση κ.ά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο µειώ-
νεται η δυνατότητα κατανόησης αυτών των θεµάτων από τα παιδιά και ενδεχοµένως η 
δυνατότητα κοινωνικής παρέµβασης.

— Αποσπασµατικότητα και αποµόνωση ορισµένων θεµάτων για τα οποία θεωρείται 
σκόπιµο να υπάρξει ένα «ειδικό» κεφάλαιο στο βιβλίο ή µια «ξεχωριστή» παράγραφος και 
όχι ενσωµάτωσή τους ή διάχυσή τους στο σύνολο. Ενώ, για παράδειγµα, 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 προκατάληψης 
µε πολλούς τρόπους (αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά).

— «Ψευδαίσθηση της ισότητας των φύλων». Πρόκειται για ένα σχετικά πρόσφατο 
φαινόµενο, καθώς τα ζητήµατα αυτά τα τελευταία χρόνια απασχόλησαν πιο συστηµατικά 
την εκπαιδευτική κοινότητα σε αρκετές χώρες. Αναφέρεται στο γεγονός 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 µαθήτρι-
ες µιας τάξης στο κείµενο και στις εικόνες του βιβλίου διαπιστώνεται ότι απευθύνεται 
µόνον στα αγόρια. 

Καταγραφή του σεξισµού στο διδακτικό υλικό

Ο εντοπισµός έµφυλων στερεοτύπων στο διδακτικό υλικό δεν είναι πάντα εύκολος 
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 θηλυ-
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κού; Αναφέρονται και οι δύο γραµµατικοί τύποι στα γένη; Υπάρχουν λέξεις/εκφράσεις 
που υποτιµούν τις γυναίκες; Ποιες επικοινωνιακές στρατηγικές χρησιµοποιούνται ανά-
µεσα 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 εικονογρά-
φηση του εξωφύλλου και του περιεχοµένου.

Υπάρχει ισορροπία στον αριθµό των αγοριών/κοριτσιών, γυναικών/ανδρών που 
απεικονίζονται; Απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια να εµπλέκονται σε δραστηριότητες 
που δεν εµπίπτουν στα στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων; Σε ποιους χώρους 
εµφανίζονται κορίτσια/γυναίκες, αγόρια/άνδρες; (π.χ. εξωτερικός–εσωτερικός χώρος). 
Απεικονίζονται έµφυλα στερεότυπα; Ποιο φύλο πρωταγωνιστεί και ποιο είναι αθέατο/
αφανές; Όταν απεικονίζονται αγόρια και κορίτσια σε κοινές δραστηριότητες τι ρόλους 
αναλαµβάνουν; Ποιο φύλο παρουσιάζεται ως ενεργητικό και ποιο ως παθητικό; Όταν 
ιστορικές φωτογραφίες αντανακλούν το σεξισµό µιας περιόδου, καταγράφεται το γεγο-
νός 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 επιλέγο-
νται; 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 αντί-
στροφο; 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 τεκµηριωµένες λύσεις και να επιλύει 
στη πράξη τα προβλήµατα που παρουσιάζονται; 

Υπάρχουν ερµηνείες για κοινωνικά ζητήµατα που έχουν σχέση µε τα φύλα 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 –επιγραµ-
µατικά– 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); 
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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, ορθολογική 
σκέψη, δηµιουργικότητα, ευαισθησία, εξάρτηση, συναισθηµατικότητα, υποχωρητικότητα, 
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 δια-
φαίνεται κάποια κατηγοριοποίηση σε «ανδρικά» και «γυναικεία»; Περιγράφεται ισότιµα ο 
χώρος εργασίας και η επαγγελµατική συµπεριφορά των γυναικών και των ανδρών; Αντι-
προσωπεύονται οι γυναίκες ισότιµα στα λεγόµενα «ανδρικά» επαγγέλµατα, στις θετικές 
επιστήµες και στην τεχνολογία; Εµφανίζονται άνδρες σε επαγγέλµατα που συνήθως πα-
ραδοσιακά ασκούνται από γυναίκες; (π.χ. γραµµατέας, νηπιαγωγός). 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 αγόρια και κορίτσια σε µελλοντικό επαγγελµατικό 
προσανατολισµό; Διαφαίνεται κάποια σχέση στις προτεινόµενες επαγγελµατικές επιλο-
γές αγοριών και κοριτσιών µε στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων; 

Σε ποιο φύλο αποδίδεται δύναµη και εξουσία; Παρουσιάζονται οι γυναίκες σε υπο-
δεέστερους ρόλους; Γίνονται αναφορές στην οικογενειακή ζωή των ατόµων και πώς κα-
τανέµονται 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 άν-
δρες 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

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 ή η ερευνήτρια 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 περιο-
χής 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 χρησιµο-
ποιήθηκαν 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, επαγγέλµατα, 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 ορίστηκαν και υποκατηγορίες. 

Ασφαλώς η δηµιουργία των συγκεκριµένων κατηγοριών για την εξέταση των στοιχεί-
ων 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 

Αναλύθηκαν τα βιβλία του ΟΕΔΒ της Φυσικής και της Χηµείας της Β’ και Γ’ Γυµνασίου 
καθώς και οι εργαστηριακοί οδηγοί της Φυσικής και της Χηµείας της Β’ και Γ’ Γυµνασίου, 
το βιβλίο και το τετράδιο για το µαθητή της Πληροφορικής, τα βιβλία της Τεχνολογίας 
Α’ και Β’ Γυµνασίου, των Μαθηµατικών Α’, Β’ και Γ’ Γυµνασίου, της Γεωγραφίας Α’ και 
Β’ Γυµνασίου, τα βιβλία και οι εργαστηριακοί οδηγοί της Βιολογίας Α’ και Γ’ Γυµνασίου. 
Συγκεκριµένα αναλύθηκαν τα βιβλία: 
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1α. Νικόλαος Αντωνίου, Ανδρέας Βαλαδάκης, Παναγιώτης Δηµητριάδης, Κωνσταντίνος 
Παπαµιχάλης, Λαµπρινή Παπατσίµπα: Φυσική  Β΄Γυµνασίου. (ΦΒ)1

1α1. Νικόλαος Αντωνίου, Παναγιώτης Δηµητριάδης, Κωνσταντίνος Παπαµιχάλης, Λα-
µπρινή Παπατσίµπα, Φυσική Β΄Γυµνασίου – Εργαστηριακός Οδηγός. (ΦΒοδ.)

1β. Νικόλαος Αντωνίου, Παναγιώτης Δηµητριάδης, Κωνσταντίνος Καµπούρης, Κωνστα-
ντίνος Παπαµιχάλης, Λαµπρινή Παπατσίµπα, Θεόφιλος Χατζητσοµπάνης, Φυσική 
Γ΄Γυµνασίου (ΦΓ)

1β1. Νικόλαος Αντωνίου,  Παναγιώτης Δηµητριάδης, Κωνσταντίνος Παπαµιχάλης, Λα-
µπρινή Παπατσίµπα, Φυσική Γ΄Γυµνασίου –Εργαστηριακός Οδηγός. (ΦΓοδ.).

2α. Τασούλα Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Νίκος Προβής, Νίκος Σπυρέλ-
λης, Δηµήτρης Χηνιάδης, Χηµεία Β΄Γυµνασίου. (ΧΒ)

2α1. Τασούλα Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Νίκος Προβής, Νίκος Σπυρέλ-
λης, Δηµήτρης Χηνιάδης, Χηµεία Β΄Γυµνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός. (ΧΒοδ.)

2β. Τασούλα Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Νίκος Προβής, Νίκος Σπυρέλ-
λης, Δηµήτρης Χηνιάδης, Χηµεία Γ΄Γυµνασίου. (ΧΓ)

2β1. Τασούλα Γεωργιάδου, Κωνσταντίνος Καφετζόπουλος, Νίκος Προβής, Νίκος Σπυρέλ-
λης, Δηµήτρης Χηνιάδης, Χηµεία Γ΄Γυµνασίου, Εργαστηριακός Οδηγός. (Χγοδ.)

3. Γιώργος Βουτυράς, Ελένη Κονιδάρη, Μάρκος Κούτρας, Νίκος Σφώρος, Πληροφορική 
Γυµνασίου. (Πλ)

3.1. Γιώργος Βουτυράς, Ελένη Κονιδάρη, Μάρκος Κούτρας, Νίκος Σφώρος, Πληροφορική 
Γυµνασίου, Τετράδιο Μαθητή, (Πλ.Τ)

4α. Νικόλαος Ηλιάδης, Γεώργιος Βούτσινος, Τεχνολογία Α΄ Γυµνασίου. (ΤΑ)
4β. Νικόλαος Ηλιάδης, Γεώργιος Βούτσινος, Τεχνολογία Β΄ Γυµνασίου. (ΤΒ)

5α. Αλµπινίσης, Α. Ν/Αντύπας, Ζ. Κ./Ευσταθόπουλος, Ε. Π./Παπασταυρίδης, Σ. Γ. (2003) 
Μαθηµατικά Α΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (ΙΖ΄ έκδοση). (ΜΑ)

5β. Αλµπινίσης, Α. Ν./Ευσταθόπουλος, Ε.Π./Κλαουδάτος, Ν./Παπασταυρίδης, Σ. Γ./
Σβέρκος, Α. (2003) Μαθηµατικά Β΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (ΙΖ΄ έκδοση). (ΜΒ)

5γ. Αλµπινίσης, Α. Ν. / Ευσταθόπουλος, Ε.Π./Κλαουδάτος, Ν./Παπασταυρίδης, Σ. Γ./
Σβέρκος, Α. (2003) Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (ΙΖ΄ έκδοση). (ΜΓ)

6α. Καραµπάτσα, Α./Κλωνάρη, Α./Κουτσόπουλος, Κ./Μαράκη, Κ./Τσουνάκος, Θ. (2004) 
Γεωγραφία Α΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (Η΄ έκδοση). (ΓΑ)

6β. Καραµπάτσα, Α./Κλωνάρη, Α./Κουτσόπουλος, Κ./Μαράκη, Κ./Τσουνάκος, Θ. (2003) 
Γεωγραφία Β΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (ΣΤ΄ έκδοση). (ΓΒ)

7α. Καστορίνης, Α./Κατσώρχης, Θ./Μουτζούρη – Μανούσου, Ε./Παυλίδης, Γ./Περάκη, 
Β./Σαπναδέλη – Κολοκα, Α. (2002) Βιολογία Α΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (ΒΑ)

1. Ο αναγραφόµενος κωδικός στο τέλος του κάθε βιβλίου, δηλώνει το µάθηµα και την τάξη. Για 
παράδειγµα: (ΦΓ) δηλώνει Φυσική Γ΄ τάξης.
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7α1. Καστορίνης, Α./Κατσώρχης, Θ./Μουτζούρη – Μανούσου, Ε./Παυλίδης, Γ./Περάκη, 
Β./Σαπναδέλη – Κολοκα, Α. (2002) Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Α΄ Γυµνασίου, 
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (ΕΟΒΑ)

7β. Ανδριώτης, Μ./Γεωργούλη –Μαρκάκη, Λ./Γκούβρα, Μ./Κατσώρχης, Θ./Παυλίδης, Γ. 
(2003) Βιολογία Γ΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (Ε΄ έκδοση). (ΒΓ)

7β2. Ανδριώτης, Μ./Γεωργούλη –Μαρκάκη, Λ./Γκούβρα, Μ./Κατσώρχης, Θ./Παυλίδης, Γ. 
(2003) Εργαστηριακός Οδηγός Βιολογίας Γ΄ Γυµνασίου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (Ε΄ έκδο-
ση). (ΕΟΒΓ)

3. Συντακτικές οµάδες

Εξετάστηκε ως προς το φύλο η σύνθεση των συντακτικών οµάδων των σχολικών 
εγχειριδίων. Από την εξέταση προέκυψε ότι:

Στις οµάδες συγγραφής (Ο.Σ.) συµµετέχουν 97 άτοµα, 71 άνδρες (73,2%) και 26 
γυναίκες (26,8%) και στις οµάδες εικονογράφησης (Ο.Ε.) 42 άτοµα, 20 άνδρες (47,6%) 
και 22 γυναίκες (52,4%). Για τη γλωσσική επιµέλεια (Γ.Ε) υπεύθυνοι και υπεύθυνες είναι 
13 άνδρες και 11 γυναίκες, ενώ τις επιτροπές κρίσης (Ε.Κ.)2 απαρτίζουν 68 άτοµα από 
τα οποία τα 45 είναι άνδρες (66,2%) και τα 23 γυναίκες (33,8 %).

Διαπιστώνουµε ότι από τα 175 µέλη που ενεπλάκησαν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
δηµιουργία των παραπάνω εγχειριδίων, τα 106 είναι άνδρες (60,6%) και τα 69 γυναί-
κες (39,4%). Περισσότεροι άνδρες από ότι γυναίκες συµµετέχουν στη δηµιουργία των 
σχολικών εγχειριδίων. Η οµάδα της εικονογράφησης είναι η µόνη που οι γυναίκες είναι 
περισσότερες από τους άνδρες. Ακόµη και σε περιοχές, όπως η γλωσσική επεξεργασία 
κειµένων, που παραδοσιακά θεωρούνται γυναικείοι τοµείς οι άνδρες υπερέχουν αριθµη-
τικά των γυναικών. 

Ασφαλώς, δεν µπορούµε να ισχυριστούµε 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 επαγγελµατικές ευκαιρίες 
και περισσότερες πιθανότητες να περάσει και η γυναικεία οπτική στη δηµιουργία των 
σχολικών εγχειριδίων.

2. Τα αρχικά που εµφανίζονται στο κείµενο δηλώνουν αντίστοιχα: (Ο.Σ): Οµάδα συγγραφής, (Ο.Ε): 
Οµάδα εικονογράφησης και καλλιτεχνικής επιµέλειας, (Γ.Ε): Γλωσσική επιµέλεια, (Ε.Κ): επιτροπή 
κρίσης, (Ε): εποπτεία στα πλαίσια του Π.Ι. 
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4. Κατηγορίες ανάλυσης3

Στην έρευνα αναλύθηκαν κείµενα και εικόνες στο σύνολο των σελίδων των 8 εγχειρι-
δίων και στα εξώφυλλά τους. Χρησιµοποιήθηκαν 8 κατηγορίες ανάλυσης. 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 γλωσσικός 
σεξισµός περιλαµβάνει 8 υπο-κατηγορίες:

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 γυναί-

κες, το είδος των επαγγελµάτων, οι οικονοµικές απολαβές από την εργασία, η αναφορά 
ή η αποσιώπηση του χώρου εργασίας, η ικανοποίηση ή η έλλειψη ευχαρίστησης 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 απο-
φέρουν οικονοµικά οφέλη ή έχουν σχέση ε κοινωνικό έργο ή συµµετοχή στην πολιτική-
πολιτισµική ζωή του τόπου. Η κατηγορία δραστηριότητες περιλαµβάνει 4 υποκατηγορίες. 
Συγκεκριµένα:

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

3. 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.
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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 εξετάζονται 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 γυναικών. 

Κάποιος ή κάποια θεωρείται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο αν παίρνει αποφάσεις και 
δίνει λύσεις σε δύσκολα προβλήµατα, αν γύρω του ή γύρω της 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 µοιρά-

ζονται κάποια άτοµα για µια οµάδα ατόµων. Είναι ένα σύνολο γενικεύσεων µε στόχο να 
απλουστευθεί η πραγµατικότητα. Πρόκειται για αντιλήψεις που διαµορφώνονται από αλ-
ληλεπιδράσεις, από αφηγήσεις, από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, από την εκπαίδευση, 
σχετικά µε µια οµάδα ατόµων. Με βάση αυτές τις αντιλήψεις, που γενικεύονται, µετα-
φέρονται, διαιωνίζονται και γίνονται τελικά άκαµπτες, κατηγοριοποιούνται τα µέλη µιας 
οµάδας και τους συµπεριφέρονται πάντα σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες προσδοκίες 
(προβλέψεις). Τα στερεότυπα µπορεί να αναφέρονται σε φυσικά, νοητικά ή συναισθη-
µατικά 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 ερέθισµα. 
Προκαταλήψεις και στερεότυπα συντελούν στη διαµόρφωση στάσεων που εκδηλώνονται 
σε κατάλληλα πλαίσια συµφραζοµένων ως συµπεριφορές.

Στην κατηγορία στερεότυπα χαρακτηριστικά και συµπεριφορές των φύλων εξετάζο-
νται 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 απαλλαγ-

µένες από στερεότυπες αντιλήψεις για το φύλο, τις ικανότητες και τους ρόλους του. Σε 
ρόλους, επαγγέλµατα, δραστηριότητες που τα κοινωνικά στερεότυπα ‘θέλουν’ άνδρες, 
εµφανίζονται για παράδειγµα γυναίκες και το αντίστροφο. 

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) εµφανίζο-
νται. 
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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, οι επιβάτες, οι κα-
λεσµένοι, οι επιστήµονες, ….). Ακόµη και όταν η αναφορά αφορά σε πληθυσµούς 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 πε-
ρίπτωση να χρησιµοποιηθεί το θηλυκό γένος για να γίνει αναφορά 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. Αναφέρουµε µόνον λίγα ενδεικτικά 
παραδείγµατα από τις πολλές περιπτώσεις που εµφανίζονται σε όλα τα εγχειρίδια που 
εξετάσαµε. 

Αναφορές 
Μαθηµατικά
«από τους µαθητές οι 15 είναι κορίτσια» (ΜΑ:39)
«τα 2/3 των µαθητών µιας τάξης είναι κορίτσια» (ΜΑ:136)
«η Μαρία πηγαίνει στην Α΄ τάξη που έχει 31 µαθητές» (ΜΑ:165)
«Αν χ η ηλικία ενός ψηφοφόρου…..» (ΜΒ:85) 
«…..100 σπουδαστών….» (ΜΓ:135) 
«ένας οικογενειάρχης» (ΜΑ:174) 

Βιολογία
«…να προσεγγίζεις τη γνώση σαν ένας µικρός επιστήµονας…» (ΒΑ:11) 
«συζήτησε τις απόψεις σου µε τους συµµαθητές σου και τον καθηγητή σου…..» (ΒΑ:16) 
«οργάνωσε µε τους συµµαθητές σου…» (ΒΓ: 113)
«… ερευνητές…» (ΒΓ: 112), «…στους νέους… » (ΒΓ: 113), «ο καθηγητής σου…» (ΒΑ:9)
«το γάλα της µητέρας» (ΒΓ:74), «στη µήτρα της γυναίκας» (ΒΓ:105)

Γεωγραφία
«η µεγάλη αναλογία µαθητών και φοιτητών» (ΓΒ: 52)
«οι επιστήµονες» (ΓΑ:55), «τους πολίτες» (ΓΑ:127), «οι άνδρες…µετανάστες» (ΓΑ:132)
«ο µέσος όρος ζωής των Ελλήνων» (ΓΒ: 47) 
«αγαπητοί συνάδελφοι» (ΓΑ:5), «επιχειρηµατίες» (ΓΑ:131), «ο γλύπτης» (ΓΑ:150) 
«ένας οικογενειάρχης» (ΓΒ: 59), «τη δουλειά της νοικοκυράς» (ΓΒ:140)
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Φυσική
«Φίλε µαθητή της Δευτέρας Τάξης του Γυµνασίου...»(ΦΒ:5)
«...οι επιστήµονες επιδίωξαν την συστηµατοποίηση των µονάδων..» (ΦΒ:27)
«...στις θέσεις του οδηγού και του συνοδηγού...» (ΦΓ:82) 
«..η δύναµη που ασκείται στον αθλητή..», «..όταν ο αθλητής αφήσει...»  (ΦΓ:83) «Ένας 

συµµαθητής σου στέκεται στο πάτωµα...» (ΦΓ:87) 
«...ως υπεύθυνος πολίτης...»(ΦΒ:7), «...γύρω από κάθε παίκτη...» (ΦΒ:87)

Χηµεία
«Η σειρά αυτή γράφτηκε για τους µαθητές της Β΄...»(ΧΒ:7)
«...οι καθηγητές είναι εκείνοι. ..» (ΧΓ:7), «Στους συναδέλφους καθηγητές..» (ΧΓ:7)
«Οι επιστήµονες προειδοποιούν..» (ΧΓ:149, Ένθετο), «...επαφή µε τον δάσκαλο..» (ΧΒ:7)

Πληροφορική Γυµνασίου
«Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους µαθητές...» (Π.Γ.:Πρόλογος)
«Υπάρχουν µερικοί πολύ έµπειροι χρήστες..» (Π.Γ.:71, Ένθετο)
«... ο υπολογιστής χρησιµοποιείται από δύο τουλάχιστον χρήστες, την Αλίκη και το Νίκο..» 

(Π.Γ.:104), «..σήµερα είναι διαθέσιµες σε µαθητές και καθηγητές..» (Π.Γ.:165)
«..επικοινωνία µε τους συναδέλφους ή τους πελάτες...» (Π.Γ.:293)
«Δεν έχουµε παρά να διαλέξουµε τον υποψήφιο συνεργάτη µας...» (Π.Γ.:232)

Τεχνολογία
«Το µάθηµα της τεχνολογίας, εξυπηρετεί την ανάγκη του µαθητή και του αυριανού πολί-

τη...» (ΤΑ:9, πρόλογος). Στην ίδια σελίδα η λέξη «µαθητής» αναφέρεται 7 φορές, και 
η λέξη «πολίτης» 3 φορές.

Από τη σελίδα 42 µέχρι το τέλος του βιβλίου 97 σελ., οι λέξεις «µαθητής», «µαθητές» 
συναντώνται 74 φορές, ενώ η λέξη «καθηγητής» 12 φορές. και η λέξη «συµµαθητής» 
4 φορές

«.. οι κατασκευαστές για να επιλύσουν αυτά τα ζητήµατα...» (ΤΑ.:17)
Η λέξη «καταναλωτής/ες» συναντάται 12 φορές στις σελίδες 22-26,
«..µεµονωµένοι παραγωγοί..» (ΤΒ:26), «Εισηγητές µπορεί να είναι..» (ΤΒ:91)
«εργαζόµενοι σε παραγωγικές µονάδες...» (ΤΒ:122), « ο γνώστης της τεχνολογίας..» 

(ΤΑ.:17)
«Ο χρήστης ενός πολυµέσου δεν δέχεται τις πληροφορίες παθητικά...» (ΤΑ:52)
«....γίνεται συνερευνητής και συνεργάτης» (ΤΒ:8), «..ο ιδιοκτήτης επωµίζεται. ..» (ΤΒ:77)

Σχολιασµός
Από τα ενδεικτικά παραδείγµατα που αναφέρθηκαν παρατηρούµε ότι: 
— Οι συγγραφικές οµάδες στις εισαγωγές των βιβλίων απευθύνονται µόνο στους 

µαθητές και στους καθηγητές τους. Οι µαθήτριες και οι καθηγήτριες δεν αναφέρονται 
πουθενά. Υπονοείται ότι οι λέξεις «µαθητής» ή «καθηγητής» εκφράζουν και τα δύο φύλα. 
Έτσι, η µαθήτρια και η καθηγήτρια µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους µέσα από 
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την προσφώνηση «µαθητής» και «καθηγητής» αντίστοιχα. 
— Για να δηλωθεί πλήθος ατόµων χρησιµοποιείται πάντα ο πληθυντικός του αρσενι-

κού γένους. Για παράδειγµα, µαθητών, αθλητών, επιβατών, πελατών, φοιτητών, θεατών, 
ψηφοφόρων. Δεν συναντάµε πουθενά το θηλυκό τύπο ουσιαστικών όπως πεζή, αθλήτρια, 
πελάτισσα, καταναλώτρια, εργαζόµενη, παίκτρια, φίλη, νέα, φοιτήτρια, η ψηφοφόρος, η 
οδηγός, τουρίστρια, νικήτρια, ποδηλάτισσα. 

— Στα βιβλία της Γεωγραφίας οι λαοί αναφέρονται όλοι στο αρσενικό γένος «οι 
Ευρωπαίοι, οι Έλληνες, οι Σουηδοί, οι Ολλανδοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Ιρλανδοί…». Οι 
Ευρωπαίες, οι Ελληνίδες οι Σουηδέζες …δεν χρειάζεται να αναφερθούν αφού εκφράζο-
νται µε τον αρσενικό τύπο της αντίστοιχης λέξης. 

— Οι αναφορές σε πρόσωπα που βρίσκονται σε δράση αφορούν και πάλι άντρες. 
Χαρακτηριστικά είναι τα κεφάλαια της Φυσικής της Γ΄ τάξης που αναφέρονται σε θέµατα 
όπως οι δυνάµεις, η ενέργεια, το έργο, η ισχύς. Στα κεφάλαια αυτά η παρουσία των 
ανδρών/αγοριών ως δρώντων υποκειµένων υπερέχει αριθµητικά κατά πολύ της αντίστοι-
χης των γυναικών/κοριτσιών. 

— Στα βιβλία της Χηµείας της Β΄ και Γ ΄τάξης, είναι φανερό ότι έχει καταβληθεί προ-
σπάθεια για χρήση µη σεξιστικής γλώσσας. Παρόλο που χρησιµοποιείται το α΄ πληθυντι-
κό πρόσωπο στις περιγραφές και στις δραστηριότητες και το β΄ πρόσωπο στις ασκήσεις, 
όταν γίνεται αναφορά σε υποκείµενο, πάλι υπερισχύει το αρσενικό έναντι του θηλυκού 
γένους. Για παράδειγµα, «οι επιστήµονες» (ΧΒ:87), «µε τη συνεργασία των µαθητών της 
τάξης σου και την επίβλεψη του καθηγητή σου» (ΧΒ:123). 

Γενικά µέσα από τα βιβλία «µαθαίνουµε» ότι ερευνητές, επιστήµονες, χρήστες των 
νέων τεχνολογιών, εργαζόµενοι, αναγνώστες είναι µόνον άνδρες. Η ύπαρξη, η συµµετο-
χή και η συµβολή των γυναικών σε καταστάσεις που αφορούν στο δηµόσιο χώρο αποσι-
ωπάται. Τα παιδιά «διαβάζουν» στα σχολικά τους εγχειρίδια, ότι δεν χρειάζεται να γίνει 
αναφορά και στις γυναίκες αφού αυτές υπονοούνται όταν γίνεται αναφορά στους άνδρες. 
Οι γυναίκες µπορούν να απουσιάζουν αφού αναγνωρίζονται και εκφράζονται µέσα από την 
παρουσία και την προβολή των ανδρών.

Προτάσεις 
Στα σχολικά εγχειρίδια ασφαλώς µπορεί να αποφεύγεται η αποκλειστική χρήση του 

αρσενικού γένους και να υιοθετηθεί η συστηµατική χρήση και του θηλυκού τύπου των 
λέξεων. Η διάκριση του φυλετικού γένους γίνεται µε 

α) λεξιλογικά µέσα: άνδρας, γυναίκα. Για παράδειγµα, αντί της πρότασης «Ο χρή-
στης ενός πολυµέσου δεν δέχεται τις πληροφορίες παθητικά...» (ΤΑ:52) να υπάρχει η 
πρόταση: «Ο χρήστης και η χρήστρια ενός πολυµέσου δεν δέχονται τις πληροφορίες 
παθητικά...»

β) γραµµατικά µορφήµατα: δάσκαλ-ος, δασκάλ-α. Για παράδειγµα, αντί της πρότασης 
«Οι εργαζόµενοι είναι απαραίτητο να ενηµερώνονται..» (ΤΒ:11) να υπάρχει η πρόταση: 
«Οι εργαζόµενοι/ες είναι απαραίτητο να ενηµερώνονται..» 

γ) χρήση µόνον του άρθρου: ο/η, στον/στην, του/της. Για παράδειγµα, αντί της 
πρότασης: «Ένας επιβάτης του αεροπλάνου...»(ΦΓ:131, Άσκ. 1) να υπάρχει η πρόταση: 
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«Ένας/Μία επιβάτης του αεροπλάνου...»
Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν επίσης να έχουν, σε κείµενο και εικόνες, ισάριθµα 

παραδείγµατα ανδρών και γυναικών σε θέσεις κύρους, σε επαγγελµατικούς χώρους, σε 
κοινωνικούς ρόλους όπως για παράδειγµα: «Εισηγήτρια µπορεί να είναι..», «Ο ρόλος της 
καθηγήτριας είναι..», «…οµιλήτριες…» «..µία οικογενειάρχης…», «… ερευνήτριες…», 
«....γίνεται συνερευνητής, συνερευνήτρια και συνεργάτης, συνεργάτρια…». 

Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν αυτού του είδους το 

γλωσσικό σεξισµό στα σχολικά εγχειρίδια που δεν επιλέγουν οι ίδιοι και οι ίδιες αλλά 
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν, που δεν µπορούν να αλλάξουν αλλά δεν συµφωνούν µε 
τον τρόπο που διαχειρίζονται τη σχέση των δύο φύλων και τη θέση τους στην κοινωνία; 
Μπορούν:

α) να επισηµαίνουν και να σχολιάζουν µε τα παιδιά της τάξης τους τα παραδείγµατα 
στα οποία εµφανίζεται η χρήση του αρσενικού γένους για να δηλωθούν και τα δύο γένη. 
Για παράδειγµα: Όταν συναντήσουν την πρόταση: «...ως υπεύθυνος πολίτης...»(ΦΒ:7) ο 
καθηγητής ή καθηγήτρια µπορεί να σχολιάσει: «Ενδιαφέρον! Το βιβλίο αναφέρεται µόνον 
σε άνδρες πολίτες. Σύµφωνα µε το βιβλίο µας λοιπόν δεν υπάρχουν γυναίκες πολίτες 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Τι λέτε κι εσείς; Τι θα µπορούσε να γράφει στο σηµείο αυτό 
το βιβλίο;» και να αφήσει τα παιδιά να προτείνουν και να συζητήσουν τις διαφορετικές 
πιθανόν απόψεις που θα διατυπωθούν 

β) να αλλάξουν τη διατύπωση κάποιων προβληµάτων έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνουν 
άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια ή να αντικαταστήσουν σε µερικά παραδείγµατα 
το ανδρικό µε το γυναικείο γένος. Για παράδειγµα, όταν συναντούν στο βιβλίο προτάσεις 
όπως: «...οι καθηγητές είναι εκείνοι. ..» (ΧΓ:7)

«Στους συναδέλφους καθηγητές..» (ΧΓ:7) ο καθηγητής ή καθηγήτρια µπορεί να 
σχολιάσει: «Ξέρετε παιδιά επειδή τυχαίνει να έχω πολλές συναδέλφους καθηγήτριες 
προτείνω να αλλάξουµε τη διατύπωση και να την κάνουµε: ‘Οι καθηγήτριες είναι εκείνες 
…» και «Στις συναδέλφους καθηγήτριες…» ή µήπως προτιµάτε να αλλάξουµε τη διατύ-
πωση έτσι ώστε να αναφερόµαστε σε άνδρες καθηγητές και σε γυναίκες καθηγήτριες 
συγχρόνως; 

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 ηλικίας, 
χρώµατος, φυσικής κατάστασης και παιδιά είναι νέα αγόρια και κορίτσια κάθε ηλικίας, 
χρώµατος, φυσικής κατάστασης) και υπονοούνται ή απεικονίζονται µόνον άτοµα του αν-
δρικού φύλου. Ο άνθρωπος δηλαδή ταυτίζεται µε τον άνδρα και το παιδί ταυτίζεται µε το 
αγόρι. Διαµορφώνεται έτσι η αντίληψη ότι η γυναίκα ή το κορίτσι είναι λιγότερο σηµαντικά 
ή αξιόλογα.
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Αναφορές 
Βιολογία
«χιλιάδες άνθρωποι όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, επιστήµονες, εργάτες βιοµηχανιών, 

µάγειροι, σερβιτόροι, προσωπικό εστιατορίων, ξενοδοχείων και νοσοκοµείων….. 
ενός µεγάλου αριθµού καταναλωτών» (ΒΓ:51)

Γεωγραφία
«όταν ένας άνθρωπος θέλει να προσδιορίσει τη θέση ενός σηµείου…έτσι, ένας µαθητής 

του Βόλου µπορεί να πει: η πόλη µου βρίσκεται…» (ΓΒ:16) 
«όλοι αυτοί οι τοµείς συνδέονται µεταξύ τους µε στενούς οικονοµικούς και κοινωνικούς 

δεσµούς τους οποίους δηµιουργούν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Ένας οικογενειάρχης για 
παράδειγµα …» (ΓΒ:59)

Φυσική 
«...για τον πρωτόγονο άνθρωπο...»(ΦΒ:34)
«Ο άνθρωπος ξοδεύει ενέργεια για να διατηρεί τη θερ-

µοκρασία. .» (ΦΒ:46)
«Τα παιδιά αν και τρώνε λιγότερο από τους ενήλικες...» 

(ΦΒ:46)
«Ο άνθρωπος λάτρεψε τον Ήλιο ως θεό όχι µόνο για την 

ζεστασιά..» (ΦΒ:80)
«Έχουν συνειδητοποιήσει ότι ένας άνθρωπος....» 

(ΦΓ:16, Ένθετο) 
«Το αυτοκίνητο προσφέρει στον άνθρωπο ελευθερία 

κίνησης. ..» (ΦΓ:82)
«Ένα παιδί που έχει µάζα 50 Kg..., . ..στο παιδί.....» 

(ΦΓ:88)
«Αφού το παιδί αφήσει το γατάκι έρχεται ο πατέρας του 

και...» (ΦΓ:88)
«Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι αξιοποίησαν την κινη-

τική ενέργεια
 του ανέµου..»(ΦΓ:139, Ένθετο)

Χηµεία
«Η ανάγκη του ανθρώπου για καθαριότητα...» (ΧΓ: 125)
«...για πολλά χρόνια ο άνθρωπος πέτυχε..» (ΧΓ:126)
«..στην προσπάθεια του ανθρώπου..» (ΧΓ:140)

Πληροφορική Γυµνασίου
«....µε την αύξηση των αναγκών του ανθρώπου..» (ΠΓ:3)
«Απ’ την πρώτη στιγµή της ύπαρξής του ο άνθρωπος...» 

(ΠΓ:7)



26 27

«Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του γραφικό χαρακτήρα..» 
(ΠΓ:124) 

«Για να επικοινωνήσουν δύο άνθρωποι...» (ΠΓ:217) 
«Οι άνθρωποι δεν θυµούνται µόνο αριθµούς...» (ΠΓ:246)
«Οι γλώσσες που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι..» (ΠΓ:255)
«Οι περισσότεροι άνθρωποι...Πόσοι όµως είναι ενηµερωµένοι...» (ΠΓ:291)

Τεχνολογία
«η εξασφάλιση της τροφής από τον πρωτόγονο άνθρωπο 

όπως...» (ΤΑ:14)
«Εποµένως ο άνθρωπος ως εξειδικευµένη επιστηµονική γνώ-

ση..» (ΤΑ:16)
«Όπως ξέρουµε, ο πρωτόγονος άνθρωπος χρησιµοποιούσε...» 

(ΤΑ:26)
«Με την γεωργία και την κτηνοτροφία ο άνθρωπος από συλλέ-

κτης. ..» (ΤΑ:27)
«....τα σχέδια που οι προϊστορικοί άνθρωποι ζωγράφιζαν...» (ΤΑ:51)
«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα...» (ΤΒ:22)

Σχολιασµός
Λέξεις που δηµιουργούν ασάφεια ως προς το γένος, όπως «άνθρωπος», «παιδί» 

αν και δεν είναι πολύ συχνές στα βιβλία των Μαθηµατικών, συναντιούνται µε µεγάλη 
συχνότητα στα βιβλία της Γεωγραφίας της Βιολογίας, της Φυσικής, της Χηµείας, της 
Πληροφορικής και της Τεχνολογίας. Τα κείµενα αυτών των βιβλίων αν και χρησιµοποιούν 
το γ΄ πρόσωπο, σε αρκετές περιπτώσεις ταυτίζουν τον άνθρωπο µε τον άντρα ή το αγόρι 
µε το παιδί. 

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

«παιδί/ιά», έτσι ώστε να µη δηµιουργείται ασάφεια για το φύλο στο οποίο αναφέρεται 
και να αποφεύγεται η αµφισηµία άνθρωπος ανθρώπινο είδος και άνθρωπος ενήλικος 
άνδρας. Όταν είναι ανάγκη να δηλωθεί το ανθρώπινο είδος µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
αυτή ακριβώς η έκφραση αντί της λέξης «άνθρωπος», 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 χρη-
σιµοποιούνται οι λέξεις «άνδρες και γυναίκες» ή αν χρησιµοποιείται η λέξη «άνθρωποι», 
στην εικόνα που συνοδεύει το κείµενο να υπάρχουν άτοµα και των δύο φύλων. Το ίδιο 
ισχύει και για τη λέξη «παιδί/ιά».

Επίσης, µια προσέγγιση περιγραφών µε φεµινιστική ευαισθησία, θα ανέφερε ότι 
ανάµεσα στους πρώτους «επιστήµονες» υπήρχαν και γυναίκες συλλέκτριες, εφευρέτες 
εργαλείων, θεραπεύτριες, χειρουργοί, µαίες. Οι γυναίκες µπορεί να µην ήταν κυνηγοί 
αλλά εκτελούσαν πολλές εργασίες όσον αφορά την καλλιέργεια της γης, την κατασκευή 
εργαλείων για την καλλιέργεια, τη µεταφορά και τη φύλαξη καρπών και προσέγγισαν 
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–έστω και στοιχειωδώς– τη φύση µε βάση την παρατήρηση, το συσχετισµό των γεγονό-
των και τον πρακτικό πειραµατισµό. 

Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν στα σχολικά εγχειρίδια 

αυτού του είδους στερεότυπα; Μπορούν να εξηγήσουν στα παιδιά ότι όταν χρησιµοποι-
ούµε ή διαβάζουµε τη λέξη άνθρωπος θα πρέπει να φέρνουµε στο νου µας το ανθρώπινο 
είδος, δηλαδή κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από φύλο, χρώµα, καταγωγή, και ηλικία. Το 
ανθρώπινο είδος δεν εκπροσωπείται κατ’ ανάγκην από λευκό άνδρα. Το ίδιο θα µπορού-
σε να είναι και µια λευκή ή έγχρωµη γυναίκα ή ένας έγχρωµος άνδρας. 

3. Ονοµαστικές αναφορές

Όταν τα παραδείγµατα, τα προβλήµατα και οι υπότιτλοι εικόνων αναφέρονται σε 
άνδρες και αγόρια χρησιµοποιούνται συνήθως ονόµατα. Για παράδειγµα, «....ο Άγγλος 
χηµικός Ρόµπερτ Μποιλ πρότεινε...» (ΧΒ:36). Λιγότερο συχνά γίνεται κάτι αντίστοιχο 
όταν πρόκειται για γυναίκες. Στην περίπτωσή τους αναφέρονται συχνά σε σχέση µε το 
ρόλο τους στην οικογένεια, για παράδειγµα, «η µητέρα του Σπύρου» (ΜΑ:37) και λιγότε-
ρο συχνά µε το όνοµά τους. 

Αναφορές 
Μαθηµατικά
«Σ’ ένα παιχνίδι η Ελένη ρωτήθηκε…..» (ΜΒ:83)
«η µητέρα του Σπύρου» (ΜΑ:37)

Βιολογία
«Ο Γιάννης είναι φοιτητής…στο ίδιο κατάστηµα εργάζεται και η Μαρία που έχει AIDS…η 

µητέρα του τον πιέζει να σταµατήσει τη δουλειά…» (ΒΓ: 65)

Γεωγραφία
«ο κόσµος του Ηροδότου, ο κόσµος του Ερατοσθένη, ο κόσµος του Πτολεµαίου» (ΓΑ:8)

Φυσική
«Ο Γιάννης παράγει έργο 1500J όταν  ανεβαίνει στον πρώτο όροφο του σχολείου...» 

(ΦΓ:131)
«Ο Γιώργος κρατάει στο χέρι του µια µεταλλική ράβδο µήκους 1m και χτυπάει το ένα 

άκρο της µε ένα σφυρί...» (ΦΓ:180)

Χηµεία
«Το 1774 στην Αγγλία ένας ερευνητής ο Πρίστλεϋ....» (ΧΒ:92)
«Το φθόριο αποµονώθηκε από τον γάλλο Χηµικό Μουασάν...» (ΧΓ:63)



28 29

Πληροφορική Γυµνασίου
«...κατασκευάστηκε από τον Έλληνα Αρχύτα σε ένα ξύλινο µοντέλο...» (ΠΓ:7)
«....στον Τζώρτζ Μπουλ,  στον Άλαν Τιούριγκ...» (ΠΓ:12)
«...Σχεδιάστηκε από τον John Backus.......» (ΠΓ:250)

Τεχνολογία
«... η ανακάλυψη της ατµοµηχανής από τον James Watt..» (ΤΑ:28)
«...Τα µετακινούµενα µεταλλικά στοιχεία του Johan Gutenberg» (TA:34)

Σχολιασµός
Οι επώνυµοι χαρακτήρες είναι σχεδόν πάντα άντρες µε αποτέλεσµα ο κόσµος των 

Θετικών Επιστηµών να αναγνωρίζεται σχεδόν αποκλειστικά µέσα από ανδρικούς χαρα-
κτήρες. Αν και στο βιβλίο της Γεωγραφίας της Β΄ τάξης αναφέρεται σε δύο µάλιστα πε-
ριπτώσεις (σελ. 52 & 140) ότι «το επίπεδο πολιτισµού µιας χώρας κρίνεται από τη θέση 
που κατέχει η γυναίκα στην κοινωνία της», οι πρώτες επώνυµες γυναίκες στα εγχειρίδια 
παρουσιάζονται πολύ αργότερα από τους άντρες. 

Προτάσεις
Προτείνεται µια πιο προσεκτική γραφή παραδειγµάτων και ασκήσεων µε ισάριθµες 

αναφορές τόσο σε επώνυµους άντρες όσο και σε επώνυµες γυναίκες. 

Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν στα σχολικά εγχειρίδια 

αυτού του είδους στερεότυπα; Μπορούν:
α) να ζητήσουν από τα παιδιά να κάνουν µια έρευνα στα σχολικά τους εγχειρίδια 

και να καταγράψουν πόσες φορές αναφέρονται ονοµαστικά άνδρες και πόσες γυναίκες, 
πόσες φορές αναφέρονται άνδρες µε το ρόλο τους στην οικογένεια και πόσες φορές 
γυναίκες. Να γίνει συζήτηση και προτάσεις για αλλαγές. 

β) να χρησιµοποιούν και οι εκπαιδευτικοί τόσο στον προφορικό τους λόγο όσο και στα 
γραπτά κείµενα που δίνουν στα παιδιά ονόµατα για γυναίκες και κορίτσια και όχι µόνον 
για άνδρες και αγόρια. Για παράδειγµα: «Η γιαγιά µου η Σοφία γεννήθηκε …….», «Η 
Αλίκη ρώτησε τη µητέρα της την Κατερίνα πόσων ετών ήταν όταν …….». 

4. Χρήση των αντωνυµιών και των επιθέτων

Καθώς στα σχολικά εγχειρίδια κυριαρχούν οι αναφορές στο ανδρικό φύλο όσον αφο-
ρά τον επαγγελµατικό και κοινωνικο-πολιτικό χώρο είναι αναµενόµενο οι άνδρες να είναι 
αυτοί που παρουσιάζονται να έχουν την οικονοµική δύναµη, συνεπώς και την ικανότητα 
να αποκτήσουν οικονοµικά αγαθά. Στα βιβλία αυτή η δύναµη και η ικανότητα εκφράζονται 
συχνά µε τη χρήση αντωνυµιών και επιθέτων (συνεργάτες τους, ο µισθός του, τους 
συµµαθητές του, …). 
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Αναφορές 
Πληροφορική Γυµνασίου

«...θα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. ..» (Π.Γ.:112, Ένθετο)
«Υπάρχουν µερικοί πολύ έµπειροι χρήστες..» (Π.Γ.:71, Ένθετο)
«Δεν έχουµε παρά να διαλέξουµε τον υποψήφιο συνεργάτη µας...» (Π.Γ.:232)

Τεχνολογία 
«..οι υπεύθυνοι να πάρουν τις τελικές αποφάσεις..» (ΤΒ:83)
« ο γνώστης της τεχνολογίας..» (ΤΑ.:17)

Σχολιασµός
Εκφράσεις όπως αυτές που ενδεικτικά αναφέρθηκαν πιο πάνω, εκφράσεις που κυρι-

αρχούν στα σχολικά εγχειρίδια και δηλώνουν ιδιοκτησία αναφέρονται κυρίως σε άνδρες 
και εµµέσως πλην σαφώς δηλώνουν ότι είναι κυρίως άντρες αυτοί που έχουν οικονοµική 
δύναµη, και εποµένως διαθέτουν και ικανότητα να την αποκτήσουν, και έχουν το δικαίωµα 
να αποκτήσουν διάφορα υλικά αγαθά. 

Προτάσεις
Στα σχολικά εγχειρίδια µπορεί να χρησιµοποιούνται αντωνυµίες και επίθετα έτσι ώστε 

να εκφράζουν κοινές ιδιοκτησίες, κοινά χαρακτηριστικά, κοινές δραστηριότητες. Έτσι αντί 
της φράσης «Δεν έχουµε παρά να διαλέξουµε τον υποψήφιο συνεργάτη µας...» (Π.Γ.:232) 
θα µπορούσε να υπάρχει η πρόταση «Δεν έχουµε παρά να διαλέξουµε τον υποψήφιο ή την 
υποψήφια συνεργάτη µας...». Υπάρχουν πάντοτε τρόποι να αποφεύγεται η δηµιουργία και 
η ενίσχυση κοινωνικών στερεοτύπων αν είναι γνωστοί οι µηχανισµοί που τα δηµιουργούν, 
αν υπάρχει η ικανότητα επισήµανσής τους και η βούληση εξουδετέρωσής τους. 

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

είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των επαγγελµατικών ενασχολήσεων στις οποίες 
εµφανίζονται γυναίκες. Για παράδειγµα, στο εγχειρίδιο των Μαθηµατικών της Α΄ τάξης η 
γυναίκα εµφανίζεται µόνον σε δύο περιπτώσεις στη µία από τις οποίες ως νοικοκυρά ενώ 
είναι πολυάριθµες οι αναφορές σε επαγγελµατικές ενασχολήσεις ανδρών.

Αναφορές 
Μαθηµατικά

Η γυναίκα σε ολόκληρο το βιβλίο της Α΄ τάξης εικονίζεται µόνο σε δύο περιπτώσεις. 
Στην πρώτη εικόνα παρουσιάζεται ως νοικοκυρά που βγαίνει από το Σούπερ Μάρκετ φορ-
τωµένη σακούλες. Στο διπλανό σκίτσο της ίδιας σελίδας, είναι ένας άντρας - υδραυλικός 
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που επιδιορθώνει ή συνδέει ένα πλυντήριο (ΜΑ:169). Η δεύτερη εικόνα παρουσιάζει τη 
γυναίκα ως εκφωνήτρια του δελτίου καιρού στην τηλεόραση (ΜΑ:298).

«ένας σχεδιαστής» (ΜΑ:87), «ένας ανθοπώλης» (ΜΑ:56), «ένας υπάλληλος» (ΜΑ:
124), «ένας έµπορος» (ΜΑ:127), «ο πωλητής» (ΜΑ:136), «Ένας φαρµακοποιός» (ΜΒ:
82), « Ένας πυροσβέστης» (ΜΒ:136), «Δηµόσιος υπάλληλος» (ΜΒ:145), «Ένας εµπορι-
κός αντιπρόσωπος»  (ΜΒ:170), «Ο προπονητής» (ΜΒ:217), «ο κτηνοτρόφος» (ΜΒ:221), 
«ένας αγρότης» (ΜΒ:286), «Γυναίκα–δασκάλα» (ΜΒ:33), « Η…..των 15 γυναικών που 
εργάζονται στο εργοστάσιο» (ΜΒ:215), «Ένας µαθηµατικός» (ΜΓ:92), «ένας µηχανικός» 
(ΜΓ:122), «οι τεχνικοί» (ΜΓ:124), «του αγροτικού γιατρού» (ΜΓ:140), «ένας φαρµακο-
ποιός» (ΜΓ:232)

Βιολογία
«δασκάλα» (ΒΑ:19), «χειρούργοι» (ΒΓ:57), «αγρότης» (ΒΓ:80), «µια γυναίκα µαγει-

ρεύει στην κουζίνα» (ΕΟΒΓ:51), «ο καθηγητής σου» (ΒΑ:9), «των επιστηµόνων»(ΒΑ:36), 
«οι βιολόγοι ερευνητές» (ΒΑ:40), «ενός καλλιεργητή» (ΒΑ:121), «ένας βιολόγος επι-
στήµονας» (ΕΟΒΑ:5), «στον  υπεύθυνο καθηγητή, τον οφθαλµίατρο, το γιατρό» (ΕΟΒΑ:
9), «ο οδοντίατρος» (ΒΓ:42), « οι δυο αυτοί µεγάλοι επιστήµονες» (ΒΓ:48), «χιλιάδες 
άνθρωποι όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι, επιστήµονες, εργάτες βιοµηχανιών, µάγειροι, 
σερβιτόροι, προσωπικό εστιατορίων, ξενοδοχείων και νοσοκοµείων» (ΒΓ:51), «οι χει-
ρουργοί» (ΒΓ:57), «ο διευθυντής ενός εργοστασίου….ένας υπάλληλος» (ΒΓ:66), «Ο κύ-
ριος Μπιφτέκης….Επόπτης Υγείας» (ΒΓ:66), «από το γυναικολόγο» (ΒΓ:78), «θεατρικοί 
συγγραφείς» (ΒΓ:118), 

Γεωγραφία
«Γκάουτσος (άνδρες κτηνοτρόφοι)» (ΓΑ:76), «Μεταλλωρύχοι» (ΓΑ:138), «άνδρες 

χαρτογράφοι» (ΓΒ:19), «Μουσικός» (ΓΒ:31), «Αρχαιολόγος» (ΓΒ:112), «Αγγειοπλάστης, 
ψαράδες, µηχανικοί» (ΓΒ:137), «Γυναίκες χαρτογράφοι» (ΓΒ:19), «γυναίκα βιοτέχνης» 
(ΓΒ:164), «ζωολόγος» (ΓΑ:60), «οι γεωλόγοι»(ΓΑ:88), «αριθµός εργαζόµενων» (ΓΑ:
131), «επιχειρηµατίες» (ΓΑ:131), «ο γλύπτης»(ΓΑ:150), «διοικούνται από τους εκλεγµέ-
νους δηµάρχους και οι νοµοί από επίσης εκλεγµένους νοµάρχες» (ΓΒ:39), «τη δουλειά 
της νοικοκυράς» (ΓΒ:140).

Φυσική
«Φυσικοί είναι επίσης πολλοί άνθρωποι..», «µπορείς και εσύ να γίνεις φυσικός» (ΦΒ:7), 

«ερευνητής..», «αστροναύτες..» (ΦΒ:30), «πιλότος» (ΦΒ:73), «γιατρός» (ΦΒ: 102), 
«καθηγητής» (ΦΓ:3), «οδηγός» (ΦΓ:32), «επιστήµονες» (ΦΓ:57,εικ.2.19).

Χηµεία 
«καθηγητές» (ΧΒ:7), «χηµικός» (ΧΒ:15,εικ.15), 
«επιστήµονες» (ΧΒ:87) 
«καθηγητής» (ΧΓ:7), «ιατρός» (ΧΓ:139), 
«χηµικοί» (ΧΓ:143)
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Πληροφορική Γυµνασίου
«συνθέτης» (ΠΓ:45) 
«µουσικοί» «φωτο-
γράφος» 
«λογίστρια» (ΠΓ:55),
«αρχιτέκτονες», 
«µηχανικοί», 
«σχεδιαστές», 
«καλλιτέχνες» 
(ΠΓ:56) 
«επιστήµονες», 
«οικονοµικοί 
αναλυτές», «σύµβουλοι εταιρειών και επιχειρήσεων», «στελέχη και διευθυντές» 
(ΠΓ:132), 
«επιστήµονες και αναλυτές», 
(ΠΓ:133), «γραφίστες» 
(ΠΓ:184), 
«ο σκηνοθέτης», «εικονολή-
πτης» (ΠΓ:195), 
«προγραµµατιστής»
(ΠΓ:238,247,284) 
«µαθηµατικοί» (ΠΓ:239), 
«συγγραφέας» (ΠΓ:291) 
«ερευνητές» (ΠΓ:293), 
«υπάλληλοι» (ΠΓ:304), 

Τεχνολογία 
«γιατρός»(ΤΑ:14), «νοικοκυρά»(ΤΑ:14) 
«επιστήµονες» ( ΤΑ:16 )
«στελέχη εταιριών », «αναλυτές επενδύσεων », «δηµοσιογράφοι», «καθηγητές», «για-

τροί», «αγρότες» (ΤΑ:22) 
«µηχανικός», «αρχιτέκτονας», «µελετητής», «τεχνίτης» 

(ΤΑ:78),
 «διευθύνων σύµβουλος», «γενικός διευθυντής», «ειδικοί 

σύµβουλοι», «νοµικοί, οικονοµικοί αναλυτές», «εξειδι-
κευµένοι επιστήµονες» (ΤΒ:81) 

«Διευθυντές: Γενικός, προσωπικού, εκπαίδευσης, παρα-
γωγής, σχεδιασµού προϊόντων, ποιοτικού ελέγχου, 
έρευνας και ανάπτυξης, οικονοµικών, προµηθειών, 
ασφάλειας, δηµοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσε-
ων (marketihg)» (ΤΒ:86), «µέτοχοι», «προµηθευτές» 
(ΤΒ:88) 

Σχολιασµός 
Ο επαγγελµατικός χώρος στα βιβλία που εξετάστηκαν 
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φαίνεται να κυριαρχούν οι άνδρες. Οι άνδρες ασκούν παραδοσιακά ‘ανδρικά’ επαγγέλ-
µατα, επαγγέλµατα κύρους και επαγγέλµατα που απαιτούν διανοητικές ικανότητες. Η 
γυναίκα σπάνια παρουσιάζεται στο χώρο εργασίας της και σπάνια επίσης φαίνεται να 
αµείβεται από τη δουλειά που κάνει. Παρατηρείται δηλαδή ότι όχι µόνον πολύ λιγότερες 
γυναίκες από άνδρες εργάζονται αλλά οι γυναίκες εργάζονται και σε πολύ λιγότερα 
επαγγέλµατα, χαµηλότερου κύρους και αµοιβής. Ακόµη και όταν γίνεται παράλληλη 
αναφορά στο ανδρικό και στο γυναικείο φύλο ο επαγγελµατικός ρόλος του άνδρα εί-
ναι σαφώς ανώτερος από αυτόν της γυναίκας. Στην αναφορά, για παράδειγµα, «....η 
τεχνολογία. . . .δίνει ένα προβάδισµα σε σχέση µε εκείνους που δεν την έχουν π.χ. ο 
γιατρός ή το νοσοκοµείο µε τα σύγχρονα µηχανήµατα, η νοικοκυρά µε τις σύγχρονες 
συσκευές....» (ΤΑ:14). Ο γιατρός (και όχι η γιατρός) από τη µία πλευρά, η νοικοκυρά (και 
όχι ο άντρας που ασχολείται µε το νοικοκυριό) από την άλλη. Από τη µια ο επιστήµονας, 
από την άλλη η γυναίκα που (µπορεί ασφαλώς να είναι επιστήµονας) φαίνεται να έχει 
ως κύρια απασχόλησή της τη φροντίδα του σπιτιού (που δεν απαιτεί ειδικές σπουδές 
ούτε ιδιαίτερες ικανότητες). 

Επιπλέον, η γυναίκα δεν φαίνεται να αµείβεται για την εργασία της παρά µόνο σε 
ένα παράδειγµα στο βιβλίο των Μαθηµατικών της Γ΄ Γυµνασίου (σελ. 156) και µάλιστα να 
παίρνει µισθό λιγότερο από τους άντρες συναδέλφους της. Η οικονοµική δυνατότητα της 
γυναίκας είναι πολύ περιορισµένη και αφορά µόνο συναλλαγές µικρού οικονοµικού µεγέ-
θους, όπως για παράδειγµα τα καθηµερινά ψώνια στο super-market. Υπονοείται δηλαδή 
ότι η γυναίκα είναι εξαρτηµένη οικονοµικά από τον άνδρα.

Μόνο στο βιβλίο της Τεχνολογίας της Β΄ Γυµνασίου, συναντούµε έναν τύπο γυναίκας, 
που πολλοί θα θεωρούσαν ‘πετυχηµένη’. Η γυναίκα εδώ 
εµφανίζεται ως ερευνήτρια και ως στέλεχος επιχείρη-
σης, όπως προκύπτει από την εικονογράφηση. Πρόκειται 
ασφαλώς για ένα θετικό παράδειγµα, αφού η γυναίκα 
φαίνεται ότι έχει κατακτήσει επαγγελµατικούς χώρους 
που θεωρούνταν κατεξοχήν ανδρικοί, αρκεί να µην είναι 
το µοναδικό παράδειγµα γυναίκας-επιτυχηµένης επαγ-
γελµατία οπότε µπορεί να εκληφθεί και ως η εξαίρεση 
του κανόνα..

Προτάσεις
Τα σχολικά εγχειρίδια εκτός από γνώσεις και δεξιότητες που είναι κοινές για όλα 

τα παιδιά µεταφέρουν έµµεσα και ένα πλήθος αντιλήψεων, στερεοτύπων και αξιών που 
επηρεάζουν τη διαµόρφωση στάσεων σε µαθητές και µαθήτριες. Έτσι ενώ, για παρά-
δειγµα, το µαθηµατικό περιεχόµενο των εγχειριδίων των µαθηµατικών (οι αριθµητικές 
πράξεις, τα σχήµατα, τα εµβαδά και οι όγκοι) είναι πολιτικά και πολιτισµικά ουδέτερο τα 
συγκείµενά του δεν είναι. Τα προβλήµατα που (υποτίθεται ότι) απεικονίζουν καταστάσεις 
της καθηµερινής ζωής και οι εικόνες που συνοδεύουν τα κείµενα µεταφέρουν ασφαλώς 
κοινωνικά και πολιτισµικά στοιχεία. 

Οι εικόνες και οι αναφορές στα σχολικά εγχειρίδια θα µπορούσαν να εµφανίζουν 
γυναίκες και οι άνδρες σε επαγγέλµατα που ούτως ή άλλως ασκούνται και από τα δύο 
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φύλα. Υπάρχουν ασφαλώς γιατροί, βιολόγοι, αρχιτέκτονες, µηχανικοί, εργάτες, καθηγη-
τές, υπάλληλοι, αγρότες, …άντρες και γυναίκες. Γιατί θα πρέπει λοιπόν όλοι οι επαγγελ-
µατικοί χώροι να µονοπωλούνται από το ένα µόνον φύλο; 

Αναδεικνύεται επίσης ο σηµαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών που διαθέτοντας τις 
γνώσεις και γνωρίζοντας τις κατάλληλες τεχνικές είναι σε θέση να αναλύουν και να συζη-
τούν κριτικά κείµενα και εικόνες των σχολικών εγχειριδίων και να δηµιουργούν νέα παρα-
δείγµατα που αντιστοιχούν στις νέες κοινωνικές και πολιτισµικές συνθήκες του τόπου. 

Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν στερεότυπα αυτού του 

είδους στα σχολικά εγχειρίδια; Μπορούν να συζητήσουν το γεγονός ότι οι γυναίκες 
στο σχολικό εγχειρίδιο φαίνεται να ασχολούνται µόνον µε τις δουλειές του σπιτιού 
και τις ανάγκες της οικογένειας ενώ δεν φαίνεται να εργάζονται σε αµειβόµενες 
θέσεις εργασίας. Ποιες είναι οι εµπειρίες των παιδιών; Τι γίνεται στη δική τους 
οικογένεια; Γνωρίζουν στον κοινωνικό τους περίγυρο γυναίκες που εργάζονται; Σε 
ποια επαγγέλµατα; Αποφασίζουν µε τα παιδιά της τάξης τους να κάνουν µια έρευνα 
για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις δικές τους οικογένειες. Σε πόσες οικογένειες 
εργάζονται και οι δύο γονείς; Τι δουλειά κάνουν; Με τι ασχολούνται οι εργαζόµενοι 
γονείς τις ώρες εκτός της εργασίας τους; Τι διαπιστώνουν από την επεξεργασία των 
στοιχείων που συγκέντρωσαν από την έρευνά τους; Είναι η πραγµατικότητά τους αυτή 
που παρουσιάζεται από το εγχειρίδιο; Αν ήθελαν το εγχειρίδιο τους να απεικονίζει τις 
δικές τους πραγµατικότητες πώς θα άλλαζαν το κείµενο και τις εικόνες κάποιων από 
τα προβλήµατα του βιβλίου; 

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

µέσα και έξω από το σπίτι, σε δραστηριότητες που έχουν ψυχαγωγικό, οικονοµικό ή κοι-
νωνικό περιεχόµενο. Και στη συγκεκριµένη κατηγορία παρατηρείται σαφής διαχωρισµός 
των δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονται άνδρες/αγόρια και σ’ αυτές που παίρνουν 
µέρος γυναίκες/κορίτσια. 

1. Οικιακές δραστηριότητες
Τα δύο φύλα εµφανίζονται σε διάφορες δραστηριότητες στο χώρο του σπιτιού και σε 

σχέση µε την οικογένεια. 

Αναφορές
Μαθηµατικά 
«η µητέρα του Κώστα …έφτιαξε µαρµελάδα....» (ΜΑ:178),
«Άντρας πάνω σε σκάλα να κάνει εργασίες πάνω στη σκεπή /εικόνα» (ΜΒ:133 )
«Μια νοικοκυρά αγοράζει ύφασµα για να κάνει κουρτίνες» (ΜΑ:77)
«Η µητέρα του Σπύρου πληρώνει τα ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ» (ΜΑ:37)
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Βιολογία 
« …τη µητέρα σας ή τη γιαγιά σας να ζυµώνει ψωµί…..» (ΒΓ:31)
«Τι θα συµβουλεύατε τη µητέρα σας για το µαγείρεµα των λαχανικών;» (ΒΓ:44) 
«µια γυναίκα µαγειρεύει στην κουζίνα/εικόνα» (ΒΓ:51)
«τρία αγόρια, ένα πίνει αναψυκτικό, το άλλο ανοίγει κάτι χαρτόκουτα και το τρίτο κόβει 

χαρτί κουζίνας/εικόνα» (ΒΓ:166)

2. Οικονοµικές δραστηριότητες
Τα δύο φύλα εµφανίζονται σε δραστηριότητες σχετικές µε χρηµατικές συναλλαγές. 

Άνδρες και γυναίκες αγοράζουν ή πωλούν, κερδίζουν ή χάνουν χρήµατα, ξοδεύουν ή 
αποταµιεύουν, πληρώνονται ή πληρώνουν χρήµατα. 

Αναφορές
Μαθηµατικά 
«τρεις έµποροι ιδρύουν µια επιχείρηση και συµµετέχουν µε κεφάλαια…»( ΜΒ:170) 
«ένας Άραβας άφησε µε διαθήκη την περιουσία του στους τρεις γιους του» (ΜΑ:164) 

«κατέθεσε κάποιος στο Ταµιευτήριο» (ΜΒ:83), «Ένας οικογενειάρχης αγοράζει 
ηλεκτρικά είδη» (ΜΑ:174)

«Μια νοικοκυρά αγοράζει ύφασµα για να κάνει κουρτίνες» (ΜΑ:77)
«Η µητέρα του Σπύρου πληρώνει τα ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ» (ΜΑ:37)

Τεχνολογία
«...ο διευθυντής προσωπικού στη συγκεκριµένη βιοµηχανία...» (ΤΒ:125)
«...για τον ρόλο του διευθυντή...» (ΤΒ:125)
Εικόνα 1.9: «Βασικός συντελεστής παραγωγής:εργασία» (ΤΒ:19)
Εικόνα 2.5: «Σύσκεψη διευθυντών» (ΤΒ:83)

3. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Πρόκειται για δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν τα δύο φύλα όχι από υποχρέ-

ωση αλλά από επιλογή τους µε στόχο την προσωπική ή οικογενειακή τους ευχαρίστηση. 

Αναφορές
Μαθηµατικά 

«ένας ποδηλάτης» (ΜΑ:22), «ο νικητής στο αγώνισµα του µήκους» (ΜΑ:19), «… των 
12 παικτών µιας εφηβικής οµάδας µπάσκετ…..» (ΜΒ:217), «Κορίτσι µ’ ένα ποδήλατο/
εικόνα» (ΜΒ:270), «Ο Νίκος διάβασε ένα βιβλίο…» (ΜΒ:85), «Ο Γιώργος στην εκδροµή 
που έκανε η τάξη του τράβηξε 51 φωτογραφίες» (ΜΑ:64), «Πόσο θα πληρώσει καθένας 
από τους 20 φίλους που έφαγαν µαζί και το τραπέζι κόστισε 580 €;» (ΜΑ:58)

Βιολογία 
«είσαι αθλητής κολύµβησης» (ΒΓ:121), «εικόνα γυναικών σε γλέντι» (ΒΓ:94),
«Αγόρια και κορίτσια σε βραδινή διασκέδαση/εικόνα» (ΒΓ:116),
«Κορίτσι κάνει µπαλέτο/εικόνα» (ΒΓ:13)
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Γεωγραφία
«ποδοσφαιριστές/εικόνα» (ΓΒ:31), 
«Μια γυναίκα κι ένας άνδρας ορειβάτης/εικόνα» (ΓΒ:125)
«Αγόρι παίζει βιολί/εικόνα» (ΓΑ:132), «παράγοντες έλξης των τουριστών..» (ΓΒ:200)

Φυσική
Εικόνα 2.1: Άνδρας ασκεί δύναµη σε βάρκα: «Η βάρκα 

αρχίζει να κινείται..» 
«...ότι οι αθλητές των δρόµων ταχύτητας...» (ΦΓ:86, 

Ασκ.6 & Εικόνα )
«Ένας αθλητής της άρσης βαρών ανυψώνει...» 

(ΦΓ:119,Ένθετο)
«Ο αναβάτης και η µοτοσυκλέτα του...» 

(ΦΓ:65, Ασκ.4)
Εικόνα, ένθετο: µουσικός µε συνθεζάιζερ (ΦΓ:179)
Εικόνα 2.11: Αγόρια:«Κάθε οµάδα παιδιών προσπαθεί 

να τραβήξει το αµαξάκι...»(ΦΓ:50)
Εικόνα: Αγόρι αναβάτης (ΦΓ:65)

Πληροφορική
«Ο χρήστης µπορεί να επισκεφθεί...» (ΠΓ:92)
«...στο παιχνίδι αυτό ο παίκτης ταξιδεύει...» (ΠΓ:159)
 «Στις περισσότερες (εφαρµογές) υπάρχει διάλογος του 

χρήστη µε την εφαρµογή..» 
«ο χρήστης µιας εφαρµογής πολυµέσων µπορεί..» 

(ΠΓ:195)
Εικόνα:«Ο χρήστης βυθισµένος στους γαλαξίες...» (ΠΓ:171) 
«...πως ένας χρήστης µπορεί να πλοηγήσει...» 

(ΠΓ:229, περιθώριο)
«οι συγγραφείς επιστηµονικής φαντασίας...» (ΠΓ:295)

4. Πολιτικοκοινωνικές δραστηριότητες
Άνδρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια εµφανίζονται 

στα σχολικά εγχειρίδια να συµµετέχουν µε διαφορετική 
συχνότητα και σε διαφορετικού τύπου δραστηριότητες της 
πολιτικής και της κοινωνικής ζωής. 

Αναφορές
Μαθηµατικά 
«Ο Γιάννης πηγαίνει στην τάξη Α1….η Μαρία πηγαίνει στην 

τάξη Α2…στις εκλογές που έκαναν οι µαθητικές κοινό-
τητες ο Γιάννης πήρε …ψήφους, ενώ η Μαρία πήρε…» 
(ΜΑ:165)

«Αν χ η ηλικία ενός ψηφοφόρου…» (ΜΒ:85)
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Γεωγραφία
«Οι ΟΤΑ διοικούνται από τους εκλεγόµενους δηµάρχους…και οι νοµοί από επίσης εκλε-

γόµενους νοµάρχες.» (ΓΒ:39)
«Αποτελείται από τους υπουργούς των κρατών µελών…περιλαµβάνει 626 ευρωβουλευ-

τές που εκλέγονται απευθείας από τους πολίτες των κρατών µελών…» (ΓΒ:204) 

Χηµεία
«οι απλοί πολίτες οφείλουν να µεριµνούν...» (ΧΓ: 147)
«απαίτηση κάθε πολίτη της χώρας...» (ΧΓ:148)

Τεχνολογία
«Οι σύγχρονοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την αναγκαία τεχνολογική µόρφωση. ...»

(ΤΑ:10)
«Ο σηµερινός πολίτης συνεπώς είναι απαραίτητο να ενηµερωθεί και να εξοικειωθεί 

µε την τεχνολογία, αν θέλει να είναι παραγωγικός και αποτελεσµατικός τόσο στην 
επαγγελµατική όσο και στην καθηµερινή ζωή.» (ΤΑ:14)
Και αν συσχετίσουµε το τελευταίο σχόλιο µε τις τρεις εικόνες της διπλανής σελίδας, 

θα βγάλουµε το συµπέρασµα ότι, ο «ενηµερωµένος πολίτης» είναι ένας άνδρας που 
ξυπνάει νωρίς, τρώει πρωινό διαβάζοντας εφηµερίδα και φεύγει για τη δουλειά µε το 
αυτοκίνητό του. (ΤΑ:15)

Σχολιασµός 
Οι άντρες στα σχολικά εγχειρίδια πηγαίνουν για ορειβασία, ψάρεµα, περπάτηµα στη 

φύση, ταξιδεύουν. Η οδήγηση είναι µια συνηθισµένη δραστηριότητα του άνδρα ενώ φαί-
νεται ότι το αυτοκίνητο και η µοτοσικλέτα γενικά είναι θέµα ταµπού για τις γυναίκες. Οι 
σχετικές εικόνες επιβεβαιώνουν τη συγκεκριµένη αντίληψη. Τα αγόρια παρουσιάζονται 
να παίζουν βιολί και ποδόσφαιρο, να κάνουν ποδήλατο, σκι και ορειβασία και γενικά να 
ασχολούνται µε τον αθλητισµό. Τα κορίτσια εµφανίζονται σπάνια να κάνουν ποδήλατο ή 
ορειβασία από κοινού µε τα αγόρια, να γλεντούν και να διασκεδάζουν. Άνδρες και αγόρια 
εµφανίζονται πολύ συχνά σε έντονες αθλητικές και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 
γυναίκες και κορίτσια εµφανίζονται εξαιρετικά σπάνια. 

Συµµετοχή σε πολιτικές και κοινωνικές δραστηριότητες έχουµε κυρίως από άνδρες 
οι οποίοι είναι ψηφοφόροι και εκλέγονται δήµαρχοι, νοµάρχες ευρωβουλευτές, γίνονται 
υπουργοί. Οι γυναίκες δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται ή να έχουν τις ικανότητες ή να 
τις εµπιστεύονται γι’ αυτού του είδους τις θέσεις. Καµιά γυναίκα δεν εµφανίζεται σε 
ανάλογους ρόλους. Σε µία µόνο περίπτωση που αφορά µαθητικές εκλογές έχουµε και τη 
συµµετοχή µιας µαθήτριας. 

Οι άνδρες επενδύουν τα χρήµατά τους, έχουν καταθέσεις, παίρνουν δάνεια, πραγµα-
τοποιούν αγορές, κάνουν συνεταιρισµούς, έχουν κινητή και ακίνητη περιουσία. Το είδος 
των οικονοµικών συναλλαγών στις οποίες παίρνει µέρος ο άνδρας τού προσδίδουν κύρος 
και δύναµη ενώ η γυναίκα περιορίζεται να διαχειρίζεται µικρά µόνον ποσά που συνήθως 
ξοδεύει για την αγορά τροφίµων και ευτελούς εξοπλισµού για το σπίτι. Οι αποφάσεις που 
πρέπει να πάρει ο άνδρας σχετικά µε τη διαχείριση τω χρηµάτων είναι σοβαρές και δύ-
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σκολες ενώ η γυναίκα δεν χρειάζεται να ‘παιδέψει’ το µυαλό της προκειµένου να αγορά-
σει ύφασµα για κουρτίνες ή διάφορα προϊόντα από το super-market. Δραστηριότητες που 
σχετίζονται µε µεγάλα οικονοµικά ποσά (αγορά γης, κληρονοµιά, δάνεια, καταθέσεις) ή 
δραστηριότητες που αφορούν επαγγελµατικές-οικονοµικές σχέσεις (εµπορικές συναλ-
λαγές) είναι αποκλειστικά αντρική υπόθεση. Η δύναµη των χρηµάτων και του κεφαλαίου 
ανήκει αποκλειστικά στους άντρες. 

Γενικά, η γυναίκα απουσιάζει και από τον τοµέα των οικογενειακών, οικονοµικών, 
ψυχαγωγικών και πολιτικοκοινωνικών δραστηριοτήτων. Ενισχύεται η αντίληψη ότι ο φυ-
σικός χώρος της γυναίκας είναι ο ιδιωτικός και όχι ο δηµόσιος χώρος, όπου υπάρχουν 
και ενεργούν οι «πραγµατικοί πολίτες» της χώρας, οι άνδρες, οι οποίοι διασκεδάζουν, 
αθλούνται, έχουν πολιτική δράση και ποικίλα ενδιαφέροντα.

Προτάσεις 
Τα σχολικά εγχειρίδια θα µπορούσαν να αποφύγουν αυτό το διαχωρισµό δραστηρι-

οτήτων των δύο φύλων και να εµφανίζουν γυναίκες και άνδρες σε ίδιου τύπου δραστη-
ριότητες. Στα super-market, για παράδειγµα, βρίσκει συχνά κανείς άνδρες µόνους τους 
που ψωνίζουν όπως επίσης είναι γνωστό ότι υπάρχουν σήµερα πολλές γυναίκες που 
αγοράζουν το αυτοκίνητό τους µε τις δικές τους οικονοµικές δυνάµεις, που αποταµιεύ-
ουν χρήµατα, παίρνουν δάνεια, αγοράζουν ακίνητα. Άνδρες και γυναίκες αναλαµβάνουν 
ευθύνες και πρωταγωνιστικούς ρόλους, συµµετέχουν στο δηµόσιο και έχουν το ρόλο 
τους στον ιδιωτικό βίο. 

Άνδρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια αθλούνται, οδηγούν αυτοκίνητα και µοτοσι-
κλέτες, παρακολουθούν κινηµατογραφικές και θεατρικές παραστάσεις, ασχολούνται µε 
τις νέες τεχνολογίες, διαβάζουν βιβλία και ασχολούνται µε τις τέχνες. Η εµφάνιση των 
δύο φύλων σε διαφορετικού είδους ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σε ελάχιστες κοινές 
και στην περίπτωση αυτή σε διαφορετικούς ρόλους (ενεργητικούς και παθητικούς) συ-
ντελεί στη διαιώνιση στερεοτύπων του ρόλου των φύλων. Θα µπορούσε τέλος να είχε 
αποφευχθεί η αποκλειστική αναφορά εκπροσώπων ανδρικού φύλου σε θέµατα που δη-
λώνουν κοινωνικοπολιτικές δραστηριότητες. Η εικόνα γυναικών πολιτικών ή γενικότερα 
γυναικών µε ενεργό δράση και ενδιαφέρον για τα κοινά ενδυναµώνει τις µαθήτριες να 
αναλαµβάνουν αντίστοιχους ρόλους µέσα στη δική τους καθηµερινότητα και να οραµα-
τίζονται το µέλλον διεκδικώντας και το δικό τους µερίδιο στη σφαίρα του δηµόσιου βίου. 
Εξοικειώνει επίσης τα αγόρια µε την ιδέα ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν τα ίδια 
µε τα αγόρια και τους άνδρες δικαιώµατα και ικανότητες να συµµετέχουν στα κοινά και 
θα πρέπει να έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες να αναλαµβάνουν δυναµικούς ρόλους σε 
κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα.

Τα σχολικά εγχειρίδια λοιπόν θα µπορούσαν να αποτελούν ένα υλικό χωρίς υπονο-
ούµενα και αποτυπωµένες διακρίσεις. Μπορούν να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες ως 
προς τη συχνότητα εµφάνισης των δύο φύλων και ως προς το είδος των δραστηριοτήτων 
στις οποίες εµπλέκονται. Για παράδειγµα, θα µπορούσε στην εικόνα (ΦΓ:50) αντί για 
αγόρια να είναι κορίτσια που έλκουν τη διελκυστίνδα. Και ασφαλώς θα µπορούσαν να 
υπάρχουν πολύ περισσότερες χρήστριες ηλεκτρονικού υπολογιστή, από τη µία µόνο 
χρήστρια που εµφανίζεται σ’ ένα βιβλίο 326 σελίδων. 
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Στα σχολικά εγχειρίδια θα µπορούσαν να παρουσιάζονται και γυναίκες να συµµετέ-
χουν σε οικονοµικές δραστηριότητες. Άλλωστε σήµερα οι γυναίκες όπως και οι άνδρες 
διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασµούς, χρησιµοποιούν πιστωτικές κάρτες, παίρνουν δά-
νεια, αγοράζουν ακίνητα και κινητά µεγάλης αξίας. Οι γυναίκες επίσης έχουν διεισδύσει 
στην αγορά εργασίας και πολλές από αυτές ακολουθούν επαγγέλµατα καριέρας. Αυτό 
σηµαίνει όχι µόνο ότι αµείβονται αλλά και ότι οι αποδοχές τους είναι ίσες ή και µεγαλύ-
τερες από τις αποδοχές ανδρών συναδέλφων τους. Αυτή η πραγµατικότητα δεν πρέπει 
να αποσιωπάται από τα σχολικά εγχειρίδια. Οι γυναίκες όπως και οι άνδρες πρέπει να 
παρουσιάζονται σε δηµιουργικούς και δραστήριους ρόλους και σε δραστηριότητες κοινω-
νικής, πολιτικής, πολιτισµικής συµµετοχής.

4. Διάσηµα πρόσωπα
Τα σχολικά εγχειρίδια που εξετάστηκαν έχουν πολλές αναφορές σε διάσηµα 

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

Αναφορές
Μαθηµατικά 

Πυθαγόρας ο Σάµιος, Ευκλείδης, Σιµόν Στεβέν, Ιωάννης Νέπερ, Albrecht Dürer (ζω-
γράφος), Περικλής, Καβάφης, Στράβων, Γκάους, Γουτεµβέργιος, Nikolai Lobatchevsky 
(µαθηµατικός), Bernhard Riemann (µαθηµατικός), Jean Dieudonne (µαθηµατικός), Διόφα-
ντος, Brahmagupta, Michal Chasles (µαθηµατικός), Πυθαγόρειοι, Fibonacci, Θαλής (ένας 
από τους επτά σοφούς)4

Βιολογία 
Αριστοτέλης, η Κική Δηµουλά, (γιατρός) Φ. Ρέντι, η Βούλα Πατουλίδου, (επιστήµο-

νας) Παστέρ, Νίκος Κακλαµανάκης, A. Leeuwenhoek, R. Hooke, Ιπποκράτης, Επίκουρος, 
Γιάννης Ρίτσος, Μωρίς Μαίτερλινκ, ο Ρώσος βιολόγος Ντιµίτρι Ιβανόφσκι, ο Αµερικανός 
βιολόγος Γ. Στάνλεϋ, η Λουίζ Μπράουν, ο Ησίοδος, η Ρ. Φράνκλιν, ο Αριστοτέλης, τη 
διαπρεπή παλαιοανθρωπολόγο Μαίρη Λάκεϋ5. 

4. Υπάρχουν πολλές ακόµη αναφορές όπως: H.T. Colebrooke, Michael Stifel, Hermann Hanuel, 
Πυθαγόρειοι, Auguste Piccard (φυσικός), η E.S. Loomis, Ζήνωνας (ο έλληνας φιλόσοφος), A.H. 
Rhind, Recorde (µαθηµατικός), Abu Abdalach Mohammed ibn Musa al-Khowazizmi (µαθηµατικός), 
και άλλοι ακόµη.

5. Και πολλές ακόµη αναφορές όπως: ο Λουί Παστέρ (επιστήµονας), η Αµαλία Φλέµινγκ, ο γιατρός 
Ρ. Κωχ, ο Ασκληπιός, ο Ιπποκράτης, ο Λαϊντστάινερ, ο µικροβιολόγος Christian Gram, ο γιατρός 
Ε. Τζένερ, Α. Φλέµινγκ, ο Π. Μπεργκ, Σ. Κοέν, Χ. Μπόγιερ, Γ. Μέντελ, Δρ. Τ. Κούλεϋ, ο Ζ. Νικότ,,  
και άλλοι ακόµη. 
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Γεωγραφία
Ηρόδοτος, Ερατοσθένης, Πτολεµαίος,  ο ζωολόγος Θωρ Χάγιερνταλ, Ρίτσαρντ Τρέ-

βιθικ, Στέφενσον, Ζακ Μονέ,  Ζακ Σαντέρ, Βάσκο ντα Γκάµα.

Φυσική
Αϊνστάιν, Δηµόκριτος, Αριστοτέλης, Εµπεδοκλής, Πυθαγόρας, Ερατοσθένης, Αρί-

σταρχος, Πτολεµαίος, Γαλιλαίος, Νεύτων, Κοπέρνικος, Κέλβιν, Κλαούζιους, Τζαόυλ, 
Μάξγουελ, Χέρτζ, Μαξ Πλανκ, Μπορ, Compton, Πλάτων, Ηράκλειτος, Φέινµαν, Προµηθέ-
ας, Ευκλείδης, Αλχάζεν, Πιέρ ντε Φερµά, Ρόιµερ, Μάϊκελσον, Πιέρ Κιουρί, Μαρί Κιουρί, 
Γκάιγκερ, Φρειδερίκος Ζολιό, Ειρήνη Κιουρί, Χαν, Στράσµαν, Φέρµι,, R. Wilson6.

Χηµεία
Αλέξανδρος ο Αφροδισεύς, Χυµάς ο Αλεξανδρεύς, Ζώσιµος ο Πανοπολίτης, Πλάτων, 

Αϊνστάιν, Αριστοτέλης, Θαλής ο Μιλήσιος, Αναξιµένης, Ηράκλειτος, Εφέσιος, Εµπεδο-
κλής, Αριστοτέλης, Δηµόκριτος, Λεύκιππος, John Dalton, Προυστ, Μπερζέλιους, Μπερ-
τολέ, Ρίχτερ, Διονύσιος ο Πύρρος ο Θετταλός, Antoine de Lavoisier, Αναξαγόρας7. 

Πληροφορική
Αρχύτας Ταραντίνος, Πλάτωνας, Ήρωνας ο Αλεξανδρεύς, αυτοκράτορας Θεόφιλος, 

Μίνωας, Τσαρλς, Μπάµπατζ, Χέρµαν Χόλεριθ, Αυγούστα Άντα Μπάιρον, Κονραντ Ζυζ, 
Χάουαρντ Άικεν, Άλαν Τιούριγκ, Τζον Φον Νιούµαν, Τζωρτζ Μπουλ, Γουτεµβέργιος, 
Διονύσιος Σολωµός, Vannevar Bush, Ρήγας Φεραίος, Morse, Bell, Markoni, Ευκλείδης, 
Ερατοσθένης, Μιχάλης Δερτούζος, Boris Rubinsky, Bill Gates, Κέβιν Γουόρικ.

Τεχνολογία
Tomas Newcomen, James Watt, Johan Gutenberg, Ζαχαρίας Γιάνσεν, Daniel 

Fahrenhiet, De Sivrac, Karl Von Drais, KilPatrik MacMillan,  Joseph –Nicephone Niepse, 
Jacob Perkins, E. Lenoir, Otto, Louis Pasteur, Alexander Graham Bell, T. Edison, Βιλχελµ 
Ρέντγκεν, Gulielmo Marconi, Wright, John Baird, Alexander Fleming, Gagarin, T. Maiman, 
S. Wozniak, S. Jobs, Mac Gregor, Stanley Keon, Speeman, Stanley Kreon, Αρχιµήδης, 
Κτησίβιος.

Σχολιασµός 
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι η εµφάνιση διάσηµων γυναικών και µάλιστα επι-

στηµόνων στα βιβλία του Γυµνασίου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Από τις 344 αναφορές που 

6. Και πολλές ακόµη αναφορές όπως: Μόρλεϋ, Ian Shelton, Φουκώ, Θαλής, Τζίλµπερτ, Κουλόµπ, 
Γκαλβάνι, Βόλτα, Tolman, Stewart, Ampere, Μαξγουελ, Ερνστεντ, Λεύκιπος, Νταλτον, Τοµσον, 
Μιλικαν, Ραδερφορντ, Στιούαρτ, Ρόµπερτ Χουκ (Hook), Πτολεµαίος, Αρίσταρχος, Κοπέρνικος, 
και πολλοί άλλοι ακόµη. 

7. Και άλλες αναφορές όπως: Προµηθέας, Joseph Priestley, Ηρόδοτος, Θεµιστοκλής, Αυτοκράτορας 
Διοκλητιανός, Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Μεντελεγιεφ, Μπαλάρ,, Ηρόδοτος, Νώε, συντ. Ντρέικ, 
θεός Διόνυσσος, Βασιλιάς Οινέας, Φλέµιγκ, Μπούτρος Γκάλι, Γαληνός (µεγάλος ιατρός της 
αρχαιότητας), Χόπκινς.
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γίνονται στα εγχειρίδια σε διάσηµα πρόσωπα τόσο των επιστηµών όσο και του ευρύτερου 
πνευµατικού ή καλλιτεχνικού χώρου οι 333 αναφορές αφορούν σε άντρες και µόλις οι 11 
σε γυναίκες (ανάµεσα σ’ αυτές 1 µαθηµατικός, 1 µαθηµατικός-προγραµµατίστρια, 3 φυ-
σικοί, 2 βιολόγοι, 1 ανθρωπολόγος). Δηµιουργείται έτσι η εντύπωση ότι δεν υπήρξαν και 
δεν υπάρχουν διάσηµες γυναίκες. Ότι οι γυναίκες δεν έκαναν ποτέ κάτι τόσο σηµαντικό 
ώστε να µείνουν γι’ αυτό στην ιστορία ή να αξίζει τον κόπο να γίνεται αναφορά στο έργο 
και την προσωπικότητά τους.

Προτάσεις
Είναι σίγουρο ότι στο χώρο των Θετικών Επιστηµών υπάρχουν και πολλές γυναίκες. 

Η παρουσία και η συµβολή όµως των γυναικών στις επιστήµες είτε δεν καταγράφηκε 
είτε αποσιωπήθηκε. Σε σχετικά λοιπόν θέµατα, ή σε ιστορικές αναφορές, θα πρέπει 
να αναφέρεται η συµβολή των γυναικών από την αρχαιότητα έως σήµερα. Μερικά µόνο 
παραδείγµατα: Γιατί να µην αναφέρεται δίπλα στους άνδρες που ασχολήθηκαν µε την 
αστρονοµία–κοσµολογία, και η Χιλδεγάρδη του Μπίνγκεν, που έζησε τον 12ο αι; Είναι η 
πρώτη επιστήµονας της οποίας τα έργα µάς έφτασαν ακέραια, και έπαιξε µεγάλο ρόλο 
σε πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο. Το Liber Scivias περιλαµβάνει την πρώτη πλήρη 
κοσµολογία, η εγκυκλοπαίδεια Φυσικής Ιστορίας, γνωστής αργότερα ως Physica, ιατρικά 
συγγράµµατα, κ.ά. Ή η Υπατία η Αλεξανδρινή (γεννήθηκε το 370 µ.Χ. και δολοφονήθηκε 
το 415 από οµάδα φανατικών Χριστιανών), που ασχολήθηκε µε µαθηµατικά, φιλοσοφία, 
αστρονοµία, Μηχανική.

Ιδίως όµως στον 20ο αι., που είναι ο αιώνας κατά τον οποίο οι γυναίκες εισέρχονται 
οριστικά στον κόσµο της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και σ’ όλα τα άλλα 
πεδία της κοινωνικής ζωής, πάλι οι αναφορές σε γυναίκες επιστήµονες είναι ελάχιστες. 
Υπάρχουν πολλές γυναίκες πλέον που συµβάλλουν στην επιστηµονική πρόοδο όπως επί-
σης αρκετές είναι και εκείνες στις οποίες απονεµήθηκε το βραβείο Νόµπελ. Οι γυναίκες 
επιστήµονες δεν είναι πλέον οι λαµπρές εξαιρέσεις, αλλά συµµετέχουν ισότιµα στην 
ιστορία της επιστήµης. 

5. Πρωταγωνιστικοί ρόλοι
Σύµφωνα µε την εικόνα που διαµορφώνεται από τα σχολικά εγχειρίδια για τα δύο 

φύλα, οι άνδρες παίρνουν τις αποφάσεις για σηµαντικά ή δύσκολα ζητήµατα και δίνουν 
λύσεις σε δύσκολα προβλήµατα. Πρωταγωνιστές σε σηµαντικά γεγονότα είναι σχεδόν 
πάντα άνδρες. 

Αναφορές
Μαθηµατικά

Η φιγούρα ενός αρχαίου Έλληνα που επαναλαµβάνεται 73 φορές στις 313 σελίδες 
του βιβλίου της Α΄ Γυµνασίου. Μάλιστα στην αρχή των 8 κεφαλαίων καταλαµβάνει ολό-
κληρη τη σελίδα. Ο ίδιος άντρας πρωταγωνιστεί σε µια εισαγωγική ιστορία χωρίς λόγια 
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στα βιβλία των Μαθηµατικών και των τριών τάξεων. Οι ιστορίες βέβαια είναι διαφορετικές 
έχουν όµως το ίδιο σηµασιολογικό περιεχόµενο. 

Βιολογία (εργαστηριακός οδηγός)
Σκίτσα κοριτσιών και αγοριών στο εργαστήριο 
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Σχολιασµός
Η εικονογράφηση των βιβλίων είναι ενδεικτική επίσης της ενίσχυσης του αντρικού 

φύλου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το βιβλίο των Μαθηµατικών της Α΄ τάξης όπου 
σε 73 περιπτώσεις εµφανίζεται η ίδια φιγούρα (άλλοτε ολοσέλιδη και άλλοτε µικρότερη) 
ενός αρχαίου Έλληνα δίπλα σε κάθε µαθηµατική έννοια ή συµπέρασµα, γεγονός που 
πολύ εύκολα µας δηµιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιον πολύ σοφό άντρα της 
αρχαιότητας, κατά πάσα πιθανότητα και µαθηµατικό. 

Στο βιβλίο της Β΄ & Γ΄ τάξης 
η φιγούρα του αρχαίου Έλληνα 
αντικαθίσταται µε το σκίτσο µιας 
κουκουβάγιας. Ο ίδιος άντρας εµ-
φανίζεται και στην αρχή του βιβλίου 
σε µια εισαγωγική εικονογραφη-
µένη ιστορία όπου κατατροπώνει ένα φοβερό δράκο που από το στόµα του ξεβράζονται 
«φοβερά Μαθηµατικά» που τροµοκρατούν τα παιδιά. Μια ανάλογη ιστορία έχουµε και στο 
βιβλίο της επόµενης τάξης. 

Στον εργαστηριακό οδηγό της Βιολογίας και των δύο τάξεων υπάρχουν ισάριθµα 
σκίτσα κοριτσιών και αγοριών σε εργαστήριο. Η διαφορά είναι ότι το κορίτσι στέκεται 
πίσω από τον πάγκο του εργαστηρίου χωρίς να κάνει κάτι, ενώ το αγόρι κρατώντας δοκι-
µαστικούς σωλήνες κάνει πειράµατα. Στη µία περίπτωση έχουµε παθητική συµπεριφορά 
ενώ στην άλλη ενεργητική. 

Βιολογία 
«Ο Γιάννης είναι φοιτητής…στο ίδιο κατάστηµα εργάζεται και η Μαρία που έχει AIDS
….η µητέρα του τον πιέζει να σταµατήσει τη δουλειά…» (ΒΓ:65)
«ο διευθυντής ενός εργοστασίου…ένας υπάλληλος» (ΒΓ:66)
«Ο κύριος Μπιφτέκης…Επόπτης Υγείας» (ΒΓ:66)

Γεωγραφία 
«…επιχειρηµατίες…..» (ΓΑ:131)  

Φυσική 
«Ο Ταρζάν που έχει µάζα 85 Kg πιάνεται απο την άκρη...» (ΦΓ:132, Ασκ. 13)
Εικόνα 3.43 (ΦΓ:180) αγόρι πειραµατίζεται µε συγκλίνοντα φακό
«Οι πιλότοι των αεριωθούµενων, οι αστροναύτες και οι αλεξιπτωτιστές υφίσταται µεγά-

λες επιταχύνσεις...» (ΦΓ:42, Ένθετο)
«Ο πρωταθλητής άρσης βαρών, Πύρρος Δήµας...»
(ΦΓ:131,Ασκ.4)
«Ένας ορειβάτης φωνάζει µπροστά από ένα βράχο...» 
(ΦΓ:184,Ασκ.11)
«Κάποιος αστρονόµος υποστηρίζει ότι ο Δίας πρέπει να 
είναι αστέρι... Ένας συνάδελφός του καταρρίπτει τον 
ισχυρισµό...» (ΦΓ:334, Ασκ.25)
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Χηµεία
Εικόνα (ΧΒ:36) αγόρι που κατασκευάζει
Εικόνα (ΧΒ:86) αλεξιπτωτιστές
Εικόνα (ΧΓ:94) Καθηγητής µπροστά σε πίνακα

Πληροφορική Γυµνασίου
Περιγραφή δύο διεργασιών µε σκίτσα 

(ΠΓ:58) 
Γελοιογραφία µε µαθητή-καθηγητή 

(ΠΓ:71)
«Για παράδειγµα η ηλεκτρονική διεύ-

θυνση ενός ατόµου που ονοµάζεται 
Κώστας Οικονόµου...» (ΠΓ:232)

«...ένας καλός χρήστης είναι αυτός που ζητά από έναν προγραµµατιστή. ..» (ΠΓ:238)
«Ας παρακολουθήσουµε ένα χτίστη που κατασκευάζει έναν τοίχο..» (ΠΓ:268)

Τεχνολογία
«...οι µαθητές µαζί µε τον καθηγητή καθορίζουν...» (ΤΑ:58)
«..η επιλογή του µαθητή..», «...ο µαθητής παρουσιάζει..», «..ο µαθητής αναφέρει...» 

(ΤΑ:67)
«...κάθε µαθητής επιλέγει ένα ρόλο διευθυντή...» (ΤΒ:124)
«να προταθεί από τους συµµαθητές του..» (ΤΒ:124)
«να υποδειχθεί από τον καθηγητή (ΤΒ:124)
«...ο διευθυντής προσωπικού στη συγκεκριµένη βιοµηχανία...» (ΤΒ:125)
«..οργανώνεται έκθεση από τους µαθητές και τον καθηγητή. .» (ΤΒ:122) 

Σχολιασµός
Στα εγχειρίδια των Θετικών Επιστηµών δεν υπάρχουν ιστορίες –αν εξαιρέσει κανείς 

τα ιστορικά σηµειώµατα όπου πρωταγωνιστές είναι πάντα άντρες– που να αναφέρονται 
σε πρόσωπα έτσι ώστε να µπορούµε να πούµε ποιο από τα δύο φύλα έχει τον πρωταγω-
νιστικό ρόλο.

Παρ’ όλα αυτά στα παραδείγµατα και στις ασκήσεις των βιβλίων τόσο των Μαθη-
µατικών όσο και της Βιολογίας αναφορές έχουµε µόνο σε άντρες ή αγόρια. Σε όλες τις 
περιπτώσεις όταν εµφανίζονται µαζί δύο ή περισσότερα πρόσωπα διαφορετικού φύλου το 
προβάδισµα το έχει πάντα το αντρικό φύλο. 

Και στα άλλα βιβλία, όπως στο βιβλίο της Φυσικής Γ΄, το αγόρι είναι αυτό που έχει 
περιέργεια, αυτό που παρατηρεί, που πειραµατίζεται. Όσο για το βιβλίο της Τεχνολογίας 
Α΄ τάξης, το υποκείµενο που εµφανίζεται σε όλες τις εικόνες, να σκέφτεται, να σχεδιά-
ζει, να καταστρώνει, να κατασκευάζει και να παρουσιάζει την εργασία του, είναι αποκλει-
στικά ένα αγόρι. Εδώ δεν έχουµε αµφιβολία ότι η έννοια «µαθητής» δεν συµπεριλαµβάνει 
και την έννοια «µαθήτρια» αφού η λέξη ‘µαθητής’ όταν συνοδεύεται και από εικόνα αυτή 
είναι η εικόνα ενός αγοριού. 

Στην Πληροφορική του Γυµνασίου, είναι χαρακτηριστικό ότι το ‘ανθρωπάκι’ που 
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σκέφτεται και αναρωτιέται στις ερωτήσεις των περιθωρίων είναι παντού ένα αγόρι. Οι 
ελάχιστες εικόνες µε ανθρώπους, παριστάνουν µόνον αγόρια ή άνδρες. Το µόνο σκίτσο 
στο οποίο συµµετέχει και ένα κορίτσι, είναι αυτό που δείχνει έναν καθηγητή, ένα µαθητή 
και µια µαθήτρια και συνοδεύει την ενότητα: «θέµατα για συζήτηση». Το ίδιο συµβαίνει και 
στην ενότητα 12 που αναφέρεται στο θέµα: «Η πληροφορική, το παρόν και το µέλλον», 
όπου σε 15 σκίτσα η µοναδική ανθρώπινη φιγούρα είναι ανδρική και µόνο ένα σκίτσο 
δείχνει ένα κορίτσι να πληκτρολογεί σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χώρος λοιπόν 
της Πληροφορικής-Τεχνολογίας και των Φυσικών Επιστηµών, όπως προβάλλεται από τα 
σχολικά εγχειρίδια, ανήκει στους άνδρες. 

Ακόµη και στα ένθετα όπου συναντούµε αποσπάσµατα από βιβλία και άρθρα, αυτά είναι 
µόνο επώνυµων ανδρών συγγραφέων. Οι γυναίκες συγγραφείς είναι και εδώ απούσες.

Προτάσεις
Η αναφορά που συναντούµε στη Φυσική Γ΄: «Η Μαρία ανεβάζει ένα βιβλίο. ...» (άσκ. 

7, σελ.131), ή η εικόνα 1.30 σελ. 40, όπου ένα κορίτσι πειραµατίζεται µε την ελεύθερη 
πτώση θα µπορούσαν να προταθούν ως θετικά παραδείγµατα προς την κατεύθυνση 
της αποδόµησης των στερεοτύπων των φύλων. Και τα κορίτσια πειραµατίζονται και τα 
κορίτσια παρατηρούν. Είναι όµως τόσο σπάνιες οι αναφορές και οι εικόνες αυτού του 
είδους στα σχολικά εγχειρίδια, που περνούν σχεδόν απαρατήρητες. Τελικά, η εντύπωση 
που δηµιουργείται είναι ότι το υποκείµενο που συµµετέχει ενεργά σ’ όλες τις δραστη-
ριότητες είναι το αγόρι/ο άνδρας ενώ το κορίτσι/γυναίκα µένει να παρατηρεί παθητικά, 
δεν συµµετέχει, δεν ενδιαφέρεται ή δεν µπορεί να πάρει µέρος στις συγκεκριµένες 
δραστηριότητες.

Θα µπορούσε στο σχολικό εγχειρίδιο να διαπιστώνει κανείς ότι άνδρες και γυναίκες, 
κορίτσια και αγόρια συµµετέχουν ισότιµα σε όλες τις δραστηριότητες και αναλαµβάνουν 
ρόλους που δεν παραπέµπουν σε σεξιστικά στερεότυπα.

6. Στερεότυπα χαρακτηριστικά
    Συµπεριφορές των δύο φύλων

Στα σχολικά εγχειρίδια ενισχύονται και διαιωνίζονται 
κοινωνικά διαµορφωµένες αντιλήψεις, απόψεις και προσ-
δοκίες για τους ρόλους των φύλων. Ο κόσµος που περι-
γράφεται στο γραπτό κείµενο και τις εικόνες των εγχει-
ριδίων διαµορφώνει διαφορετικές προσδοκίες για τα δύο 
φύλα στις οποίες είναι αναµενόµενο να ανταποκριθούν.

Αναφορές 
Μαθηµατικά 
«µια νοικοκυρά αγοράζει ύφασµα για να κάνει κουρ-

τίνες» ((ΜΑ:77), «η µητέρα του Κώστα…έφτιαξε 
µαρµελάδα» (ΜΑ:178), «αγόρι υπερπηδά µαθηµατι-
κά εµπόδια/εικόνα» (ΜΒ:49), «ένας οικογενειάρχης 
αγοράζει ηλεκτρικά είδη» (ΜΑ:174), 
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«ένας  άνδρας  κάνει   µία  σφυγµοµέτρηση και στην είσοδο του σπιτιού µπροστά στέκεται 
ο άνδρας – σύζυγος και  πίσω  η γυναίκα – σύζυγος,  το  σώµα   της   οποίας φαίνεται 
το µισό/εικόνα» (ΜΒ: 198)

Βιολογία 
«µια µητέρα δίνει το φάρµακο στο άρρωστο παιδί της» 

(ΒΓ:118)
«…τη µητέρα σας ή τη γιαγιά σας να ζυµώνει ψωµί…..» 

(ΒΓ:31)  
«τι   θα   συµβουλεύατε  τη  µητέρα  σας  για  το  µαγείρεµα  

των λαχανικών;» (ΒΓ: 44)
«µια   γυναίκα   µαγειρεύει   στην κουζίνα/εικόνα» 

(ΒΓ: 51) 

Φυσική 
Εικόνα 4.4 «Ο αθλητής για να ανεβάσει τη µπάρα κουράζε-
ται..» (ΦΓ:117) 
Εικόνα, ένθετο: Καράτε (ΦΓ:53)

Χηµεία
Εικόνα:«για το γαλακτικό οξύ που συσσωρεύεται στους 
µύες, µετά από 
έντονη σωµατική άσκηση». (ΧΓ:24)
Εικόνα:«για την κερατίνη που είναι η βασική πρωτεϊνη των 
µαλλιών», βλέπουµε τα ωραία µακριά µαλλιά ενός κοριτσιού 
(ΧΓ:121)

Πληροφορική
Το εικονίδιο των προ-ερωτήσεων, είναι ένα αγόρι που σκέφτεται, αναρωτιέται. 
«Ίσως σας φανεί αστείο, αλλά η µαγειρική δεν έχει σχέση µόνο µε τη Χηµεία, έχει 

και µε την Αλγοριθµική. Ζητήστε από την µητέρα σας ένα κουτί  πουρέ και διαβάστε τις 
οδηγίες που γράφει επάνω του....» (ΠΓ:240)

Πληροφορική: το παρόν και το µέλλον», στις σελίδες 312 -313, ο 
Bill Gates περιγράφει «..Σε ένα θαλαµίσκο, τρεις φοιτήτριες αγο-

ράζουν φορέµατα. Μία µία τη φορά, οι κοπέλες στέκονται µπροστά σε 
έναν τρισδιάστατο σαρωτή, που παίρνει τα µέτρα τους. Καθεµιά µε 
τη σειρά της φοράει ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά και βλέπει µια πιστή 
εικόνα της µε το φόρεµα που επιλέγει..... ..Μερικές φορές γελούν µε-
ταξύ τους και άλλοτε δίνουν τα γυαλιά η µια στην άλλη, ουρλιάζοντας 

ενθουσιασµένες από το πόσο «πραγµατικά ωραίες» δείχνουν. Τελικά, παραγγέλνουν το 
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φόρεµα της προτίµησής τους, το οποίο θα φτάσει στο σπίτι τους την επόµενη µέρα. ... και 
θα τους  πηγαίνει ωραία.» (ΠΓ: 312 -313)

Τεχνολογία 
Εικόνες (ΤΒ:47) 
Εικόνα 1.28 (ΤΒ:44)

Σχολιασµός
Συµπεριφορές ‘αυτονόητες’ και ‘αναµενόµε-

νες’ τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες 
είναι πολύ συχνές σε όλα τα εγχειρίδια. Η γυναίκα 
είναι αυτή που µαγειρεύει και ασχολείται µε θέ-
µατα νοικοκυριού και φροντίδας του σπιτιού, ενώ 
ο άντρας, που έχει και την οικονοµική δύναµη, 
φροντίζει για την αγορά αγαθών. 

Η φροντίδα των παιδιών είναι επίσης απο-
κλειστικά γυναικεία υπόθεση αν και ασφαλώς θα 
µπορούσε και ένας πατέρας να δίνει το φάρµακο 
στο άρρωστο παιδί του ή να το βγάλει βόλτα µε το 
καροτσάκι είτε µόνος του είτε µαζί µε τη γυναίκα 
του.

Αν και στα βιβλία των Μαθηµατικών της Β΄ και Γ΄ τάξης καθώς και στα βιβλία της Βιο-
λογίας γίνεται µια προσπάθεια δίκαιης εκπροσώπησης και των δύο φύλων, τις περισσότε-
ρες φορές οι φιγούρες των κοριτσιών είναι παθητικές ενώ των αγοριών παρουσιάζονται να 
σκέφτονται κάτι ή να κάνουν κάτι. Χαρακτηριστικό είναι το σκίτσο στο βιβλίο της Β΄ τάξης 

(σελ. 49), όπου 
ένα αγόρι ως 
αθλητής δρόµου 
µετ’ εµποδίων 
ξεπερνά εύκο-
λα όλα τα µαθη-
µατικά εµπόδια. 
Τα κορίτσια για 
άλλη µια φορά 
απουσιάζουν. Η 
συνεχής παρου-
σία του ενός φύ-
λου και η επίσης 
συνεχής απου-
σία του άλλου 
φύλου από δρα-

στηριότητες που περιγράφονται µε γραπτό κείµενο ή µε εικόνες στα σχολικά εγχειρίδια ενι-
σχύουν στερεότυπα για τους ρόλους των δύο φύλων. 
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Η µοναδική αναφορά σε κορίτσια στο βιβλίο της Πληροφορικής βρίσκεται στις σελ. 
312-313 (που έχει καταγραφεί παραπάνω), και είναι η δραστηριότητα που εναρµονίζεται 
πλήρως µε το κλασικό στερεότυπο των φιλάρεσκων κοριτσιών, που η αγαπηµένη τους 
ασχολία είναι τα ψώνια.

Στη Χηµεία της Γ΄ τάξης, η εικόνα στη σελίδα 24 µας δείχνει ένα καλογυµνασµένο 
αντρικό σώµα, ως παράδειγµα «για το γαλακτικό οξύ που συσσωρεύεται στους µύες, µετά 
από έντονη σωµατική άσκηση». Αντίθετα, 
«για την κερατίνη που είναι η βασική πρω-
τεΐνη των µαλλιών», βλέπουµε τα ωραία 
µακριά µαλλιά ενός κοριτσιού (εικόνα, 
σελ. 121). Στις εικόνες της σελ. 47 της 
Τεχνολογίας Β΄, βλέπουµε τη γυναίκα, 
εργαζόµενη µεν, αλλά σε τοµείς που 
είναι «κατάλληλοι για µια γυναίκα»: στις 
«υπηρεσίες», όπως γράφει η λεζάντα. Η 
γυναίκα είναι σερβιτόρος, αεροσυνοδός, 
παιδίατρος, σε αντίθεση µε την εικόνα 
1.28 (σελ.44) όπου «η δηµιουργικότητα 
των εργαζοµένων εξαρτάται και από το 
µοντέλο διοίκησης», όπου βλέπουµε έναν 
άνδρα στο γραφείο του, µε τον υπολογιστή 
του, τα σχέδιά του κ.λ.π. Το µήνυµα που 
«διαβάζουν» οι χρήστες και χρήστριες των 
εγχειριδίων είναι ότι: Οι γυναίκες ξέρουν να φροντίζουν, οι άνδρες ξέρουν να διοικούν. 

Αφήνουµε ασχολίαστο το κείµενο της σελίδας 311 στο βιβλίο της Πληροφορικής Γυ-
µνασίου που αναφέρεται στις «έξυπνες (οικιακές) συσκευές (που) θα εφοδιαστούν και 
µε αναγνώριση φωνής, ώστε να ξεχωρίζουν τις δικές σας εντολές από τις εντολές ενός 
πεντάχρονου σαδιστή, που θέλει να ψήσει την κούκλα του».

7. 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 περιπτώσεις 
να αποφύγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους και τις ικανότητες των δύο φύ-
λων, τα επαγγέλµατα στα οποία δραστηριοποιούνται και τις δραστηριότητες στις οποίες 
εµπλέκονται άνδρες και γυναίκες. Τα παραδείγµατα αυτά αφορούν κυρίως την εικονο-
γράφηση και πολύ λίγο τα κείµενα. 

Αναφορές - Σχολιασµός - Προτάσεις
Μαθηµατικά 

Στα βιβλία των Μαθηµατικών της Β΄ και Γ΄ τάξης έχουµε την αντικατάσταση της 
αντρικής φιγούρας δίπλα στα συµπεράσµατα και τις µαθηµατικές έννοιες µε το σκίτσο 
µιας κουκουβάγιας. Επίσης και στα δύο βιβλία γίνεται µια προσπάθεια να διατηρηθεί η 
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ισορροπία εµφάνισης των 
δύο φύλων µε σκίτσα αγο-
ριών και κοριτσιών που 
εµφανίζονται εναλλάξ και 
παρουσιάζουν µέσα σε 
συννεφάκια µαθηµατικές 
προτάσεις.

Βιολογία
Στα βιβλία της Βιολογίας και των δύο τάξεων κορίτσια και αγόρια εµφανίζονται µε την 

ίδια συχνότητα πάνω από ένα µικροσκόπιο. 
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Στο βιβλίο της Γ΄ τάξης (σελ. 163) επίσης υπάρχει η εικόνα ενός αγοριού που βάζει 
πλυντήριο. Μια δραστηριότητα που αφορά στο νοικοκυριό και το στερεότυπο θέλει να την 
αναλαµβάνουν γυναίκες εδώ βλέπουµε να την αναλαµβάνει και να τη φέρει µε επιτυχία 
σε πέρας ένας άνδρας. Στην ίδια επίσης ενότητα ένα κορίτσι ασχολείται µε την ανα-
κύκλωση διαφόρων άχρηστων υλικών του σπιτιού –οικολογική συνείδηση και υιοθέτηση 
οικολογικής συµπεριφοράς– ενώ ένα άλλο εικονίζεται να χρησιµοποιεί το ποδήλατο για 
τις µετακινήσεις του στην πόλη. Σε επόµενη ενότητα (σελ. 166) ένα κορίτσι εικονίζεται 
να διαβάζει εφηµερίδα και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες του εγχειριδίου «διαβά-
ζουν» το µήνυµα ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται και φροντίζουν να ενηµερωθούν για το τι 
συµβαίνει στον κόσµο.
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Στον εργαστηριακό οδηγό της Βιολογίας και των 
δύο τάξεων υπάρχουν ισάριθµα σκίτσα κοριτσιών και 
αγοριών σε εργαστήριο. Αυτό ασφαλώς είναι µια καλή 
προσπάθεια προς την αποδόµηση των στερεοτύπων 
η οποία όµως δεν ολοκληρώνεται αφού και πάλι το 
κορίτσι στέκεται πίσω από τον πάγκο του εργαστη-
ρίου χωρίς να παίρνει µέρος στη δραστηριότητα, ενώ 
το αγόρι κρατώντας δοκιµαστικούς σωλήνες κάνει 
πειράµατα. 

Φυσική 
«...Φυσικοί είναι επίσης πολλοί άνθρωποι, άνδρες  και 
γυναίκες....»(ΦΒ:7)

Εικόνα 2.8 (ΦΒ:40): Δυναµική ενέργεια 
Εικόνα 2.23 (ΦΒ:54): Θερµική διαστολή-συστολή
Εικόνες 4.23, 4.24. 4.25 (ΦΒ:134,135): Στατικός ηλεκτρισµός
«Υπέθεσε ότι εσύ και οι συµµαθητές (-τριες) της τάξης σου, είστε....»(ΦΒ:52,Ασκ.3)

Χηµεία
Εικόνες (ΧΒ:22): Γραφική ύλη, Καλλυντικά, Εργαστήριο-Χηµικοί
Εικόνα (ΧΒ:29): Πορταίτο κοριτσιού, (Ιδιότητες ύλης)
Εικόνα (ΧΒ:30): Σκίτσο:αγόρι-κορίτσι, Εικόνα (ΧΒ:56) Τα µόρια (κορίτσι πειραµατίζεται)
Εικόνα (ΧΒ:91) Αφή ολυµπιακής φλόγας, Εικόνα (ΧΒ:100): Το νερό (κορίτσι)
«Συλλογή αλουµινίου -γυαλιού για ανακύκλωση», (ΧΒ:117,ένθετο)
Εικόνα (ΧΒ:102): Αναψυκτικά και ποτά (κορίτσι)
Εικόνα (ΧΓ:3) Μαθητής-Μαθήτρια

Πληροφορική
Αναφορά στην  Ada Byron (ΠΓ:11) 

Τεχνολογία
Εικόνα 1.17 (ΤΒ:24) «Τα είδη σπορ απευθύνο-

νται κυρίως σε νέους», (Κορίτσι)
Εικόνα 1.27 (ΤΒ:43) «Για την λειτουργία των 

παραγωγικών µονάδων...» (Γυναίκα)
Εικόνες 1.31(ΤΒ:47) «Υπηρεσίες» (Γυναίκες)
Εικόνα 1.35(ΤΒ:54) «Εργοστάσιο παραγωγής 

ηλ. Προϊόντων στην Κορέα»(εργάτρια)
Εικόνες 1.38 (ΤΒ:57) «Παλιές διαφηµίσεις...» 

Σχολιασµός - Προτάσεις
Μια πολύ καλή προσπάθεια, σε σχέση µε την εικονογράφηση, έχουµε στα βιβλία Χη-

µείας. Τα σκίτσα που συνοδεύουν τα πειράµατα, τα ένθετα, την περίληψη, τις ερωτήσεις, 
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την ανακεφαλαίωση και το παράρτηµα, είναι θα λέγαµε δίκαια µοιρασµένα και στα δύο 
φύλα. Αυτή η πρακτική θα µπορούσε να είναι το παράδειγµα και για τα άλλα εγχειρίδια. 
Επίσης στη Χηµεία Β΄, διαβάζουµε στην άσκηση 3 (σελ. 52): «Υπέθεσε ότι εσύ και οι συµ-
µαθητές(-τριες) της τάξης σου, είστε τα µόρια του σώµατος Χ.....» Οι αναφορές αυτές 
όµως δυστυχώς είναι και οι µοναδικές.

Στα βιβλία Φυσικής συναντούµε λίγες εικόνες όπου το κορίτσι εκτελεί πειράµατα. 
Υπάρχουν επίσης και µερικά θετικά παραδείγµατα, µόνον που είναι πολύ λίγα, όπως 
στην σελίδα 3 του βιβλίου Φυσικής Γ΄ που η συγγραφική οµάδα, απευθύνεται και στα 
δύο φύλα δηλώνοντας ότι το βιβλίο έχει σκοπό: «Να εξοικειώσει τους µαθητές και 
τις µαθήτριες. ...» και στη σελ.26, όπου αναφέρεται: «Παρακολουθούµε έναν αγώνα 
δρόµου 100m. Μετά το σήµα εκκίνησης οι αθλητές ή οι αθλήτριες προσπαθούν να 
αυξήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την ταχύτητά τους µέχρι να φθάσουν τη µέγιστη 
δυνατή».

Στο βιβλίο της Τεχνολογίας Β΄ συναντούµε σε εικόνες τη γυναίκα επιστήµονα και 
ερευνήτρια, όπως η εικ. 2.15 (σελ. 98), τη γυναίκα που συµµετέχει στη διοίκηση µιας 
επιχείρησης, όπως και φωτογραφίες µε οµάδες µαθητριών και µαθητών που ασχολούνται 
µε κατασκευές στο µάθηµα της τεχνολογίας.

Ως προς το γλωσσικό επίπεδο θετική είναι η στάση των συγγραφέων των βιβλίων της 
Γεωγραφίας και της Χηµείας, που στις ασκήσεις απευθύνονται σε µαθητές και µαθήτριες 
χρησιµοποιώντας το β΄ πρόσωπο.

Είναι θετικό και πολύ σηµαντικό που στα σχολικά εγχειρίδια Θετικών Επιστηµών 
υπάρχουν παραδείγµατα στα οποία άνδρες και γυναίκες, κορίτσια και αγόρια φαίνονται 
να συµµετέχουν ισότιµα σε δραστηριότητες, να µοιράζονται προβληµατισµούς και να 
σκέφτονται από κοινού λύσεις, να παίρνουν µέρος µε ισότιµους ρόλους σε πειράµατα, να 
ασκούν τα ίδια επαγγέλµατα. Αυτά τα παραδείγµατα µπορεί να είναι οδηγός για αλλαγές 
τόσο στα εγχειρίδια όσο και στα παραδείγµατα που χρησιµοποιούν και στις αναφορές που 
κάνουν οι εκπαιδευτικοί όταν διδάσκουν. 

 
8. Η εικόνα της οικογένειας

Στα εγχειρίδια διαµορφώνεται µια νόρµα για τη δοµή της οικογένειας και τις λειτουρ-
γίες των µελών της. Η συνήθης θέση κάθε µέλους στο χώρο του σπιτιού, οι δραστηριότη-
τες στις οποίες εµπλέκεται και η σχέση του µε τα άλλα µέλη περιγράφει έµµεσα θέσεις 
κύρους και σχέσεις δύναµης και εξάρτησης. 

Αναφορές 
Μαθηµατικά 
«η οικογένεια του Πέτρου έκανε διακοπές στη Χίο» (ΜΑ: 21)
«ένας οικογενειάρχης για να µεγαλώσει την αυλή του αγόρασε διπλανή οικοπεδική 

έκταση…» (ΜΑ: 53)
«µια τετραµελής οικογένεια (2 γονείς και 2 παιδιά) παρακολουθεί µια θεατρική παρά-

σταση» (ΜΑ: 56)
«ένας οικογενειάρχης αγοράζει ηλεκτρικά είδη….θα υπογράψει συναλλαγµατική…» 

(ΜΑ: 174) 
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«εξέταση 40 οικογενειών ως προς τον αριθµό των δωµατίων» (ΜΓ: 136)
«Η µητέρα του Σπύρου πληρώνει τα ψώνια στο Σούπερ Μάρκετ» (ΜΑ: 37)
«η µητέρα του Κώστα…έφτιαξε µαρµελάδα».... (ΜΑ: 178)
«τα σύγχρονα αυτοκίνητα…..ο Πέτρος παρατήρησε τις ενδείξεις των δύο οργάνων….. 

πώς µπορεί να βοηθήσει τον πατέρα του…» (ΜΒ: 171)
«σε µια διαδροµή µε το λεωφορείο µια µητέρα µε το παιδί της πλήρωσαν» (ΜΒ: 82) 

Βιολογία
«ένας πατέρας και µία µητέρα να λένε κάτι στην έφηβη κόρη τους/εικόνα» (ΒΓ:139)

Γεωγραφία
Στη Γεωγραφία της Β΄ τάξης και σε όλη τη 2η ενότητα µε θέµα ‘οι κάτοικοι της 

Ευρώπης’ στο πάνω µέρος κάθε σελίδας υπάρχει ένα µικρό σκίτσο µε την εικόνα µιας 
τετραµελούς οικογένειας. 

«ένας οικογενειάρχης για παράδειγµα είναι δυνατό την ίδια µέρα να επισκεφθεί 3-4 
διαφορετικούς τοµείς της πόλης του να εργαστεί, να αγοράσει κάποια αγαθά από το 
εµπορικό κέντρο, να επισκεφθεί ένα συγγενή του στο νοσοκοµείο, να λύσει κάποιο 
πρόβληµά του σε ένα υπουργείο, να φάει έξω µε την οικογένειά του και να επιστρέ-
ψει στη δική του συνοικία για να κοιµηθεί» (ΓΒ:59)

Σχολιασµός 
Στα εγχειρίδια των Θετικών Επιστηµών δε διαπιστώνεται συχνή αναφορά στην οικο-

γένεια ως θεσµό. Δεν είναι εµφανείς δηλ. οι τύποι οικογένειας στους οποίους αναφέρο-
νται οι συγγραφείς έστω και τις λιγοστές φορές που γίνεται αναφορά σ’ αυτές, αλλά ούτε 
και οι ρόλοι των µελών της. Συνήθως γίνεται αόριστη αναφορά στη µητέρα, τον πατέρα 
ή τα παιδιά σε διάφορα παραδείγµατα και ασκήσεις στα βιβλία των Μαθηµατικών. Στα 
βιβλία της Βιολογίας οι όροι ‘µητέρα’ και ‘πατέρας’ σχετίζονται κυρίως µε τη βιολογική 
σηµασία των λέξεων και αφορούν στους βιολογικούς γεννήτορες.

Η γενικότερη αίσθηση που δηµιουργείται είναι ότι οι συγγραφείς αναφέρονται στον 
κλασικό τύπο της τετραµελούς οικογένειας. Π.χ. στη Γεωγραφία της Β΄ τάξης και σε όλη 
τη 2η ενότητα µε θέµα ‘οι κάτοικοι της Ευρώπης’ στο πάνω µέρος κάθε σελίδας υπάρχει 
ένα µικρό σκίτσο µε την εικόνα µιας τετραµελούς οικογένειας, όπου ο πατέρας και η 
µητέρα στέκονται όρθιοι και τα δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι στις αντίστοιχες µε τους 
γονείς τους θέσεις, κάθονται µπροστά τους. Σε ένα άλλο παράδειγµα στα Μαθηµατικά 
της Α΄ τάξης στη σελίδα 56 αναφέρεται ότι ‘µια τετραµελής οικογένεια παρακολουθεί µια 
θεατρική παράσταση’. 

Επίσης ηγετικό ρόλο µέσα στην οικογένεια παίζει πάντα ο πατέρας, ο οποίος είναι 
και ο µόνος που χαρακτηρίζεται ως ‘οικογενειάρχης’. Ο πατέρας ασχολείται κυρίως, αν 
όχι µόνο, µε οικονοµικά θέµατα. Αγοράζει γη, ηλεκτρικά είδη, εργάζεται. 
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Προτάσεις 
Στα εγχειρίδια των Θετικών Επιστηµών δεν γίνεται συχνή αναφορά στο ρόλο και 

στους τύπους της οικογένειας. Δεν γίνεται επίσης ρητή αναφορά σε µορφές οικογένειας 
ούτε υπάρχει καµιά αναφορά σε άλλο, από το παραδοσιακά αποδεκτό, µοντέλο οικογενει-
ακής οργάνωσης. Οι γυναίκες παρουσιάζονται να ασχολούνται µε παραδοσιακές οικιακές 
δραστηριότητες και να φροντίζουν την οικογένεια. Ο άνδρας προβάλλεται ως αρχηγός 
του σπιτιού, ασχολείται µε κάθε είδους οικονοµική δραστηριότητα και είναι υπεύθυνος 
για τα οικονοµικά βάρη της οικογένειας. Η συµµετοχή του άντρα σε µια σειρά οικονοµικών 
δραστηριοτήτων έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνει το γόητρο και η δύναµή του ενώ αντί-
θετα η γυναίκα παρουσιάζεται µε µειωµένη οικονοµική δυνατότητα η οποία της επιτρέπει 
να αγοράζει κυρίως προϊόντα που αφορούν το σπίτι. Σηµαντικό είναι ότι ακόµη και σ’ αυτή 
την περίπτωση οι γυναίκες προσδιορίζονται µέσα από το µητρικό τους ρόλο κι όχι µε το 
όνοµά τους. Για να µη συντηρείται η αντίληψη ότι ο συνήθης τύπος οικογένειας είναι η 
τετραµελής οικογένεια (2 γονείς και 2 παιδιά) που προέρχεται από νοµική ή θρησκευτική 
ένωση των γονέων (γάµος), καλό είναι να παρουσιάζονται και άλλες µορφές οικογένειας 
µέσα από τις ασκήσεις και τα παραδείγµατα όπου αυτό είναι δυνατό. Επίσης είναι καλό οι 
ρόλοι των δύο φύλων στην οικογένεια να µην είναι τόσο διακριτοί. Άνδρες και γυναίκες, 
πατέρας και µητέρα µπορούν το ίδιο καλά να φέρουν σε πέρας δραστηριότητες µέσα και 
έξω από το σπίτι και να αναλάβουν µε την ίδια επιτυχία ρόλο οικογενειάρχη. 



54 55

Γ. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
Επίλογος

Τα σχολικά εγχειρίδια αποτελούν ένα δοµικό στοιχείο διδασκαλίας και τη σηµαντικό-
τερη γραπτή πηγή που χρησιµοποιούν οι εκπαιδευτικοί. Τα εγχειρίδια των Μαθηµατικών, 
της Φυσικής, της Πληροφορικής, υπαγορεύουν το περιεχόµενο του γνωστικού αντικειµέ-
νου 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 εµπλέκονται σε 
καταστάσεις και δραστηριότητες που οι µαθητές και οι µαθήτριες αναγνωρίζουν 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 αξίες, τα ‘πρέπει’ και τα 
‘µπορείς’ της κοινωνίας στην οποία ζουν. Τα βιβλία, λειτουργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ως ένας παράγοντας κοινωνικοποίησης. Ο ρόλος αυτός των σχολικών εγχειριδίων, και 
ειδικότερα των εγχειριδίων των θετικών επιστηµών, ελάχιστα αναγνωρίζεται από ειδι-
κούς επιστήµονες, συγγραφείς και εκπαιδευτικούς γι’ αυτό και ελάχιστη σηµασία δίνεται 
στα πλαίσια συµφραζοµένων που χρησιµοποιούνται 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 επαγγελµατικός 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 στην τάξη. Το κείµενο επηρεάζει τα θέµατα 
που αναπτύσσονται και τον τρόπο µε τον οποίο συζητούνται στην τάξη και επηρεάζεται 
αντίστοιχα από τη διαδικασία παρουσίασης και διαπραγµάτευσής του µέσα στην τάξη. 
Πέρα δηλαδή από τον τρόπο που διαχειρίζονται την πραγµατικότητα τα σχολικά εγχει-
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ρίδια, 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 τους/τις 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 προβαίνουν σε 
παρεµβάσεις µε στόχο αλλαγές στους κοινωνικούς ρόλους αγοριών και κοριτσιών για µια 
αρµονική ισότιµη συµβίωση. 
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Χρήσιµες Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο 

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 Κοινωνικές 
Επιστήµες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο) 

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

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

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

www.soc.uoc.gr/gender (Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών: «Το Φύλο στις Κοινωνι-
κές 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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