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Α.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

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

Σχολικά εγχειρίδια και διακρίσεις φύλων

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

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

— Ο Νόµος 1566/1985, άρθρο 1, παρ. 1, ορίζει ότι σκοπός της εκπαίδευσης 
είναι να συµβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών/τριών ανεξάρτητα από 
φύλο, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες. Η σεξιστική αντι-
µετώπιση των µαθητών και µαθητριών και ο περιορισµός τους µέσα σε αυστηρά έµ-
φυλες οριοθετήσεις, δεν είναι συµβατή µε τον παραπάνω νοµοθετηµένο σκοπό της 
εκπαίδευσης. Τα στερεότυπα που καταγράφονται στα σχολικά εγχειρίδια αναστέλ-
λουν, 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 
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µόνον φύλου, νοµιµοποιεί µια συγκεκριµένη κοινωνική πραγµατικότητα για τη θέση 
του άλλου φύλου. 

Τι ξέρουµε από έρευνες για το εκπαιδευτικό υλικό

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

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

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

— Εκπαιδευτικό υλικό χωρίς διακρίσεις φύλων επηρεάζει τη γνώση των 
παιδιών για τους ρόλους των φύλων και το περιεχόµενό τους. Δηλαδή βοηθάει 
τα παιδιά να αποκτήσουν ρόλους ευέλικτους, γεγονός που επιτρέπει αργότερα να 
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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 απόκτηση δεξιοτήτων. Τα ερευνητικά δεδοµένα που έχουµε σχετικά µε την 
επίδραση του µη σεξιστικού εκπαιδευτικού υλικού σε σύγκριση µε το σεξιστικό όσον 
αφορά την ανάκληση του περιεχοµένου τους, δεν είναι απολύτως σαφή έως τώρα. 
Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, η γνώση για 
το περιεχόµενο των ρόλων των φύλων, ο βαθµός των στερεότυπων αντιλήψεων κ.ά. 
που µπορεί να έχουν σχέση µε την ανάκληση του υλικού από τους µαθητές και τις 
µαθήτριες. 

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

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

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

Εννοιολογική αποσαφήνιση 

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

Σεξισµός: είναι το σύνολο των αντιλήψεων, στάσεων και πρακτικών µε βάση τις 
οποίες θεσµοθετείται η κοινωνική ανισότητα εις βάρος του ενός φύλου, καθώς και 
η µεροληπτική αντιµετώπισή του. Στις δυτικές κοινωνίες, όπου η θεσµική κυριαρχία 
ανήκει στους άνδρες, θύµατα του σεξισµού είναι κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες –ως 
κοινωνική οµάδα– θεωρούνται υποδεέστερες των ανδρών, µε αποτέλεσµα να γίνο-
νται συχνά αντικείµενα καταπίεσης ή/και εκµετάλλευσης από αυτούς. Θα πρέπει να 
σηµειώσουµε ωστόσο ότι τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες δεν αποτελούν οµοιο-
γενείς κοινωνικές οµάδες, µε συνέπεια, να µην κυριαρχούν όλοι οι άνδρες πάνω σε 
όλες τις γυναίκες, καθώς υπάρχουν και άνδρες που καταπιέζουν ή/και εκµεταλλεύ-
ονται άλλους άνδρες, αλλά και γυναίκες που κυριαρχούν πάνω σε άνδρες.
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Ο σεξισµός αποτελεί ιδεολογικό εργαλείο υπεράσπισης και διατήρησης της 
έµφυλης ασυµµετρίας, ερµηνεύοντας και δικαιολογώντας ως «φυσικές» πολλές 
κοινωνικές πρακτικές. Εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν αµφισβητούν το σεξισµό 
συντελούν στη διατήρηση και αναπαραγωγή αυτής της έµφυλης ασυµµετρίας. Η 
σεξιστική αντιµετώπιση των µαθητών/τριών δεν ανταποκρίνεται στους νοµοθετηµέ-
νους σκοπούς της εκπαίδευσης καθώς περιορίζει την ανάπτυξη των παιδιών µέσα 
από αυστηρές έµφυλες οριοθετήσεις. 

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

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

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

Σεξισµός στο διδακτικό υλικό

Σε ένα διδακτικό υλικό που είναι σεξιστικό, φαίνεται ότι οι ικανότητες, οι δεξιό-
τητες, οι επαγγελµατικές επιλογές, οι συµπεριφορές και γενικότερα οι δυνατότητές 
µας, ορίζονται και καθορίζονται µε βάση το φύλο µας. Αυτή η σεξιστική οπτική έχει 
επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φιλοδοξιών στα αγόρια και τα κορίτσια καθώς και 
στη διαµόρφωση της αυτοεικόνας τους µέσω των προτεινόµενων µοντέλων ρόλων. 
Είναι σηµαντικό λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες 
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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 
υλικό και αφορούν στην ποιοτική και ποσοτική εκπροσώπηση των δύο φύλων και στη 
χρήση σεξιστικής γλώσσας είναι:

— Η απουσία ή η σχεδόν ανύπαρκτη παρουσία κάποιας κοινωνικής οµάδας 

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

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

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

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

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

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

Καταγραφή του σεξισµού στο διδακτικό υλικό

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

Στη γλώσσα: Διερευνάται αν γίνεται χρήση σεξιστικής γλώσσας. 

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

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

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

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

Ποιο είναι το φύλο των συγγραφέων των εγχειριδίων και των κειµένων που 
επιλέγονται; 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 γυναι-
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κών ήταν άνδρες και το αντίστροφο; Υπο-αντιπροσωπεύεται κάποιο φύλο και ποιοι 
είναι οι κυρίαρχοι χαρακτήρες; Ποιο είναι το φύλο του πρωταγωνιστικού χαρακτήρα; 
Ήρωες και ηρωίδες θαυµάζονται για τα ίδια χαρακτηριστικά και χρησιµοποιούνται τα 
ίδια κριτήρια για την επιτυχία; Τα ηγετικά χαρακτηριστικά και οι ηγετικές δεξιότητες 
µήπως συνδέονται µε κάποιο φύλο; Ποιο είναι το φύλο που φαίνεται να προτείνει 
αξιόπιστες και 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 –επιγραµµατικά– ικανές να «φροντίζουν» και οι 
άνδρες να «αναλαµβάνουν τις ευθύνες», «να είναι πετυχηµένοι επαγγελµατικά» και 
να µην αναφέρονται συχνά σε ρόλους «συντρόφων και πατέρων»; Αναλαµβάνουν οι 
γυναίκες πρωτοβουλίες και έχουν κοινωνικά εφόδια για την επιτυχία ή η επιτυχία 
τους –όταν υπάρχει- αποδίδεται σε άλλους παράγοντες, όπως η οµορφιά ή/και η 
σχέση τους µε σηµαντικούς άνδρες στη ζωή τους (πατέρων, αδελφών, συντρόφων, 
συγγενών, επαγγελµατιών); 

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

Στα επαγγέλµατα τα οποία εµφανίζονται να ασκούν οι άνδρες και οι γυναίκες 
διαφαίνεται κάποια κατηγοριοποίηση σε «ανδρικά» και «γυναικεία»; Περιγράφεται 
ισότιµα ο χώρος εργασίας και η επαγγελµατική συµπεριφορά των γυναικών και των 
ανδρών; Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες ισότιµα στα λεγόµενα «ανδρικά» επαγγέλ-
µατα, στις θετικές επιστήµες και στην τεχνολογία; Εµφανίζονται άνδρες σε επαγ-
γέλµατα που συνήθως παραδοσιακά ασκούνται από γυναίκες; (π.χ. γραµµατέας, νη-
πιαγωγός). Αντιπροσωπεύονται οι γυναίκες στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχικής 
πυραµίδας και σε θέσεις παγκόσµιας αναγνώρισης; Αναδεικνύονται πρωτοβουλίες 
σε θέµατα προώθησης της σταδιοδροµίας των γυναικών; Προωθούνται εξίσου αγό-
ρια και κορίτσια σε µελλοντικό επαγγελµατικό προσανατολισµό; Διαφαίνεται κάποια 
σχέση στις προτεινόµενες επαγγελµατικές επιλογές αγοριών και κοριτσιών µε 
στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων; 
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Σε ποιο φύλο αποδίδεται δύναµη και εξουσία; Παρουσιάζονται οι γυναίκες σε 
υποδεέστερους ρόλους; Γίνονται αναφορές στην οικογενειακή ζωή των ατόµων και 
πώς κατανέµονται οι ευθύνες στα µέλη της οικογένειας; Ποιος τύπος οικογένειας 
προβάλλεται κυρίως; Πώς σκιαγραφούνται οι γονικοί ρόλοι; Πώς κατανέµεται ο 
ελεύθερος χρόνος στα µέλη της οικογένειας; Σε ποιους τοµείς της κοινωνικής 
ζωής δραστηριοποιούνται οι άνδρες και οι γυναίκες; Εµπεριέχονται εναλλακτικές 
θεωρήσεις, ακριβείς και ρεαλιστικές, χαρακτήρων των ανδρών και γυναικών και 
εναλλακτικοί τρόποι ζωής σε όλα τα επίπεδα; Αν ναι, µε ποια συχνότητα και ποιες 
αξιολογικές κρίσεις και σχόλια διατυπώνονται;
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Β.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ανάλυση

σχολικών εγχειριδίων
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1. Εισαγωγή 
Για να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο εµφανίζονται τα δύο φύλα, οι ρόλοι και 

οι σχέσεις τους στα νέα σχολικά εγχειρίδια, εφαρµόστηκε η ανάλυση περιεχοµένου, 
µέθοδος που χρησιµοποιείται κυρίως αλλά όχι µόνον στις κοινωνικές επιστήµες. Στην 
ανάλυση περιεχοµένου ο ερευνητής 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 
περιοχής του περιεχοµένου στην οποία εµφανίζονται τα στοιχεία που εξετάζει,

— δηµιουργεί κατηγορίες για το υλικό που συγκεντρώνει.

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

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

2. Σχολικά εγχειρίδια: Πηγές που χρησιµοποιήθηκαν στην έρευνα 

Αναλύθηκαν τα βιβλία του ΟΕΔΒ των Μαθηµατικών, των Φυσικών Επιστηµών και 
της Χηµείας. Συγκεκριµένα αναλύθηκαν τα βιβλία: 

1.α. Λιουδάκης, Δηµήτρης/Σακελλάρης, Βασίλης/Τσίτουρας, Χαράλαµπος (2004) 
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Μαθηµατικά: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Α’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθή-
να: Ο.Ε.Δ.Β., (6η έκδοση). (ΜΑ1)1

1.β. Βλάµος, Παναγιώτης/Δούναβης, Αντώνης/Ζέρβας, Δηµήτρης (2004) Μαθηµατι-
κά: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Α’ Τάξη, 2ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 
(6η έκδοση). (ΜΑ2) 

1.γ. Στατεράς, Χρήστος/Σκούρας, Αθανάσιος/Τσιγώνη, Αναστασία (2004) Μαθηµατι-
κά: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Β’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 
(5η έκδοση). (ΜΒ1)

2.α. Γαροφαλάκης, Γιάννης/Παγώνης, Κώστας/Σπυροπούλου, Δήµητρα (2003) Φυσι-
κή: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Α’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., 
(5η έκδοση). (ΦΑ1)

2.β. Κωστόπουλος, Δηµήτριος/Παπαχρήστου, Παναγιώτης/Σκούντζος, Παναγιώτης 
/Χαλκιά, Κρυσταλία (2005) Φυσική: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Α’ 
Τάξη, 2ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. (ΦΑ2)

2.γ. Θάνος, Δηµοσθένης/Παπαχρήστου, Παναγιώτης/Σκούντζος, Παναγιώτης (2004) 
Φυσική: Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Β’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθήνα: 
Ο.Ε.Δ.Β., (6η έκδοση). (ΦΒ1)

3.α. Μπάσιος, Ε. Μιχάλης/Κούρτης, Γ. Δηµήτρης (2003) Χηµεία: Τεχνικά Επαγγελ-
µατικά Εκπαιδευτήρια, Α’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (4η έκδοση). (ΧΑ1)

3.β. Πεπονής, Γεώργιος/Σµυρνιωτοπούλου, Άννα/Χιονίδου, Θεοδώρα (2004) Χηµεία: 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια, Β’ Τάξη, 1ου Κύκλου, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., (6η 
έκδοση). (ΧΒ1)

3. Συντακτικές οµάδες

Εξετάστηκε ως προς το φύλο η σύνθεση των συντακτικών οµάδων των σχολικών 
εγχειριδίων. Από την εξέταση προέκυψε ότι οι συγγραφικές οµάδες (Σ.Ο.), οι συ-
ντονιστές και συντονίστριες (Σ.) και οι επιτροπές κρίσης (Ε.Κ.) συγκροτούνται κατά 
πλειοψηφία από άνδρες. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον πίνακα 1, διαπιστώνουµε ότι 
από τα 24 µέλη των συγγραφικών οµάδων, τα 19 είναι άνδρες (79,2%) και τα 5 γυναί-
κες (20,8%), οι 8 συντονιστές είναι αποκλειστικά άνδρες (100%), ενώ από τα 24 µέλη 
των κριτικών επιτροπών, τα 22 είναι άνδρες (91,7%) και τα 2 γυναίκες (8,3%).

Ο χώρος της γλωσσικής επιµέλειας (Γ.Ε.) είναι αποκλειστικά γυναικείος, ποσο-
στό 100%. Στην ηλεκτρονική επεξεργασία (Η.Ε.) έχουµε 2 άνδρες (28,6%) έναντι 5 

1. Ο αναγραφόµενος κωδικός στο τέλος κάθε βιβλίου είναι δηλωτικός του, και προέρχεται από το 
µάθηµα, την τάξη και τον κύκλο. Έτσι, για παράδειγµα, ο κωδικός (ΜΑ1), σηµαίνει: βιβλίο Μαθη-
µατικών, Α’ Τάξης, 1ου Κύκλου.
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γυναικών (71,4%) και στην επεξεργασία εξώφυλλων (Ε.Ε.) 3 άνδρες (60%) έναντι 
2 γυναικών (40%).          

Συνολικά, από τα 76 µέλη που ενεπλάκησαν µε οποιοδήποτε τρόπο στη δηµι-
ουργία των παραπάνω εγχειριδίων, τα 54 ήταν άνδρες (71%) και τα 22 γυναίκες 
(29%). 

Από τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης προκύπτει ότι: 
— δεν υπάρχει ισότητα των δύο φύλων όσον αφορά τη συµµετοχή τους στη 

διαδικασία δηµιουργίας σχολικών εγχειριδίων του ΟΕΔΒ, 
— το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών (71%) στις οµάδες που ενεπλάκησαν 

µε οποιοδήποτε τρόπο στη δηµιουργία των παραπάνω εγχειριδίων είναι κατά πολύ 
µεγαλύτερο από το αντίστοιχο (29%) των γυναικών,

— το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών φτάνει το 100% σε στερεοτυπικά 
γυναικεία επιστηµονική περιοχή (γλωσσική επιµέλεια) και ξεπερνά το ποσοστό 
συµµετοχής των ανδρών στην οµάδα ηλεκτρονικής επεξεργασίας. 

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

4. Κατηγορίες ανάλυσης2

Στην έρευνα αναλύθηκαν κείµενα και εικόνες στο σύνολο των σελίδων των 8 
εγχειριδίων 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 γλωσ-
σικός σεξισµός περιλαµβάνει 8 υπο-κατηγορίες:3

1. Χρήση του αρσενικού γένους για να δηλώσει και τα δύο γένη
2. Προσωποποίηση των επαγγελµάτων

2. Κατά την ανάλυση των εγχειριδίων έγινε λεπτοµερής καταγραφή όλων των περιπτώσεων που 
εντοπίστηκαν σε όλες τις κατηγορίες ανάλυσης. Εδώ παραθέτουµε µόνον έναν πολύ µικρό αριθµό 
παραδειγµάτων για κάθε κατηγορία προκειµένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στον εντοπι-
σµό αντίστοιχων περιπτώσεων.

3. Στην ανάλυση των συγκεκριµένων εγχειριδίων εξετάζονται µόνον οι 4 (οι 1, 3, 5 και 8) από τις 8 
υποκατηγορίες καθώς για τι; άλλες δεν υπήρχαν ή υπήρχαν πολύ λίγα παραδείγµατα.
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3. Χρήση των λέξεων άνθρωπος, παιδί
4. Πρόταξη του αρσενικού ονόµατος στα ζεύγη ανδρικών-γυναικείων
5. Ονοµαστικές αναφορές
6. Χρήση των υποκοριστικών
7. Χρήση των αντωνυµιών και επιθέτων
8. Σηµασιολογικά στερεότυπα

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

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

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

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

1. Οικιακές δραστηριότητες
2. Οικονοµικές δραστηριότητες
3. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
4. Πολιτικοκοινωνικές δραστηριότητες4

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

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

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

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

4. Στα συγκεκριµένα εγχειρίδια εξετάζονται µόνον οι 3 από τις 4 υποκατηγορίες. Η υποκατηγορία 
4. Πολιτικοκοινωνικές δραστηριότητες δεν εξετάζεται στα συγκεκριµένα εγχειρίδια καθώς στα 
βιβλία των Θετικών Επιστηµών της Β’ µιας εκπαίδευσης και όσο προχωρούµε σε µεγαλύτερες 
τάξεις τόσο γίνονται σπανιότερες οι αναφορές σ’ αυτού του είδους τις δραστηριότητες. 
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6. Στερεοτυπικά Χαρακτηριστικά-Συµπεριφορές των Φύλων
Με τον όρο στερεότυπα υπονοείται ένα σύνολο αντιλήψεων ή σκέψεων που 

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

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

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

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

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

8. Η Εικόνα της Οικογένειας5

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ρόλοι των φύλων στην οικογένεια. Οι ρόλοι 
των παιδιών, του παππού, της γιαγιάς και κυρίως της µητέρας και του πατέρα. Πόσο 
συχνά, σε ποιες δραστηριότητες και σε τι περιβάλλον (π.χ. µέσα ή έξω από το σπίτι) 
εµφανίζονται. 

5. Η κατηγορία αυτή δεν εξετάζεται στα συγκεκριµένα εγχειρίδια µια που οι περιπτώσεις στις οποίες 
περιγράφονται οι ρόλοι των φύλων στην οικογένεια είναι ελάχιστες. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

1. Γλωσσικός σεξισµός

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

τρόπο προκειµένου να δηλωθούν άτοµα και των δύο φύλων (π.χ. οι µαθητές της 
Β’ τάξης, οι καθηγητές, οι εργαζόµενοι, …). 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 περίπτωση 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 που εξετάσαµε. 

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Η κατάκτηση των µαθηµατικών εννοιών να συνδέεται µε τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των µαθητών …» (ΜΑ1: 7)6

«ασκήσεων που προσανατολίζουν το µαθητή στην επίλυση προβληµάτων …» 
(ΜΑ1: 7)

«κρίσεις ή σχόλια από συναδέλφους και µαθητές, θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες 
…» (ΜΑ1: 8)

«ο διαχειριστής …» (ΜΑ1: 27, 144, 145, 146)

Μαθηµατικά Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Σύνθετες ασκήσεις … οδηγούν τους µαθητές σε µεγαλύτερη εµβάθυνση» (ΜΑ2: 

πρόλογος)
«εξετάζουµε τους µαθητές ως προς τη µεταβλητή ‘Βαθµός στα Μαθηµατικά’ …» 

(ΜΑ2: 83)
«Ο µέσος σπουδαστής …» (ΜΑ2: 250)

Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Απευθύνεται σε µαθητές των Τ.Ε.Ε. …» (ΦΑ1: 7)

6. Τα πρώτα τρία στοιχεία του κωδικού αναφέρονται στο εγχειρίδιο και ο τελευταίος αριθµός στη 
σελίδα της παραποµπής. Έτσι, για παράδειγµα, η παραποµπή του κωδικού (ΜΑ1: 7), σηµαίνει: 
βιβλίο Μαθηµατικών, Α’ Τάξης, 1ου Κύκλου, σελίδα 7.
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«Πιστεύουµε στον καθοριστικό ρόλο του συνάδελφου της µάχιµης εκπαίδευσης» 
(ΦΑ1: 7)

«ο καθηγητής ζητά από τους µαθητές να γράψουν …» (ΦΑ1: 29)
«Το αγόρι της εικόνας …» (ΦΑ1: 95)
«Για το κορίτσι όµως της εικόνας …» (ΦΑ1: 95)
«Ο άντρας της εικόνας …» (ΦΑ1: 184)
«Το κορίτσι τραβά τη βάρκα …» (ΦΑ1: 185)
«Ας σκεφτούµε τι σηµαίνει αυτό για το κορίτσι» (ΦΑ1: 186)
«στο καλλιτεχνικό πατινάζ, οι χορευτές …» (ΦΑ1: 245)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Το να γράψει κανείς ένα καινούριο βιβλίο για µαθητές …» (ΦΒ1: 7)
«µε την προσπάθεια των συναδέλφων που θα το διδάξουν θα ενσταλάξει στην συνεί-

δηση των µαθητών την γνώση …» (ΦΒ1: 7-8)

Χηµεία Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τους µαθητές της Α’ τάξης … µε στόχο να δώσει στο 

µαθητή τις βασικές έννοιες …» (ΧΑ1: 6)
«να εµπλουτίσουν οι µαθητές τις γνώσεις τους µε χρήσιµα θέµατα …» (ΧΑ1: 6)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«η πρόκληση του ενδιαφέροντος των µαθητών …» (ΧΒ1: 5)
«τους συναδέλφους, οι οποίοι πρόκειται να διδάξουν το µάθηµα …» (ΧΒ1: 6)
«ίσως κάποιοι από εσάς να φτάσουν κάποτε στο τέρµα» (ΧΒ1: 14)

Σχολιασµός 
Η κυριαρχία του αρσενικού γένους επικρατεί σε κάθε αναφορά µέσα στα εγχει-

ρίδια. Ακόµα και οι σχολιασµοί και οι παρατηρήσεις φαίνεται να επιτρέπονται µόνο 
στο ανδρικό φύλο. Η µοναδικότητα της αναφοράς σε άνδρες καθηγητές δηµιουργεί 
στους µαθητές και στις µαθήτριες εύκολα το συνειρµό ότι ο κόσµος των θετικών 
επιστηµών είναι αποκλειστικά φτιαγµένος για άνδρες, και συνεπώς, η παρουσία 
γυναικών ανατρέπει αυτή την “κανονικότητα”7. Η ύπαρξη, η συµµετοχή και η συµβο-
λή των γυναικών σε καταστάσεις που αφορούν στο δηµόσιο χώρο αποσιωπάται. Τα 
παιδιά «διαβάζουν» στα σχολικά τους εγχειρίδια ότι δεν χρειάζεται να γίνει αναφορά 
και στις γυναίκες αφού αυτές υπονοούνται όταν γίνεται αναφορά στους άνδρες. Οι 
γυναίκες µπορούν να απουσιάζουν αφού αναγνωρίζονται και εκφράζονται µέσα από 
την παρουσία και την προβολή των ανδρών.

7. Σηµειώνουµε ακόµη και την (αν)ορθογραφία της λέξης φύλο στο εγχειρίδιο. Συγκεκριµένα, σε τίτ-
λο πίνακα ο οποίος παρουσιάζεται να προέρχεται «Από το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 
(Κ.Ε.Θ.Ι.)», διαβάζουµε: «Εργατικό δυναµικό, απασχολούµενοι, άνεργοι και µη ενεργοί κατά φύλλο 
(sic) το 1996 στην Κρήτη» (ΜΑ2: 70).
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Προτάσεις
Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν να αποφύγουν την αποκλειστική χρήση του αρσε-

νικού γένους και να υιοθετήσουν τη 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 «κρίσεις 
ή σχόλια από συναδέλφους και µαθητές, θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες …» 
(ΜΑ1: 8) να υπάρχει η πρόταση: «κρίσεις ή σχόλια από άνδρες και γυναίκες 
συναδέλφους και µαθητές και µαθήτριες, θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες …» 
(ΜΑ1: 8)

β) γραµµατικά µορφήµατα: µαθητ-ής-µαθήτ-ρια. Για παράδειγµα, αντί της πρότασης 
«Το να γράψει κανείς ένα καινούριο βιβλίο για µαθητές …» (ΦΒ1: 7), να υπάρχει 
η πρόταση: «Το να γράψει κανείς ένα καινούριο βιβλίο για µαθητές/ριες …» 

γ) χρήση µόνον του άρθρου: ο/η, στον/στην, του/της. Για παράδειγµα, αντί της 
πρότασης: «Πιστεύουµε στον καθοριστικό ρόλο του συνάδελφου της µάχιµης 
εκπαίδευσης» (ΦΑ1: 7) να υπάρχει η πρόταση: «Πιστεύουµε στον καθοριστικό 
ρόλο του/της συνάδελφου της µάχιµης εκπαίδευσης»

Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν επίσης να έχουν, σε κείµενο και εικόνες, ισά-
ριθµα παραδείγµατα ανδρών και γυναικών σε θέσεις κύρους, σε επαγγελµατικούς 
χώρους, σε κοινωνικούς ρόλους. 

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

γλωσσικό σεξισµό στα σχολικά εγχειρίδια; 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: «Το βιβλίο αυτό 
γράφτηκε για τους µαθητές της Α’ τάξης … µε στόχο να δώσει στο µαθητή τις 
βασικές έννοιες …» (ΧΑ1: 6), ο καθηγητής ή η καθηγήτρια µπορεί να σχολιάσει: 
«Ενδιαφέρον! Το βιβλίο γράφτηκε µόνον για µαθητές και οι συγγραφείς του εν-
διαφέρονται µόνον οι µαθητές να κατανοήσουν …. Σύµφωνα µε το βιβλίο µας 
λοιπόν δεν υπάρχουν µαθήτριες στις σχολικές τάξεις και αν υπάρχουν κανείς δεν 
ενδιαφέρεται για το τι θα µάθουν. Τι λέτε κι εσείς; 

β) να αλλάξει τη διατύπωση κάποιων προβληµάτων έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει 
άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια. Για παράδειγµα, όταν συναντούν στο 
βιβλίο την πρόταση «στο καλλιτεχνικό πατινάζ, οι χορευτές…» (ΦΑ1: 245) ο κα-
θηγητής ή η καθηγήτρια µπορεί να σχολιάσει: «Από ότι γνωρίζω στο καλλιτεχνικό 
πατινάζ συµµετέχουν άνδρες και γυναίκες. Θα µπορούσε λοιπόν η διατύπωση 
να είναι: «στο καλλιτεχνικό πατινάζ, οι χορευτές και οι χορεύτριες…» ή «στο 
καλλιτεχνικό πατινάζ, γυναίκες και άνδρες χορευτές…» 
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γ) να σχολιάζει θετικά τις περιπτώσεις που οι συγγραφείς ‘δίνουν φωνή’ και στα 
δύο φύλα. ‘Οταν για παράδειγµα συναντούν την πρόταση «Φίλοι/ες µαθητές/ιες 
… οι αναζητήσεις σας µας απασχόλησαν τόσες πολλές φορές που σχεδόν µας 
γίνατε γνώριµοι/ες και οικείοι/ες» (ΦΑ2: vii), ο καθηγητής ή η καθηγήτρια µπο-
ρεί να επισηµάνει ότι είναι πολύ θετικό που οι συγγραφείς χρησιµοποιούν διπλό 
γραµµατικό τύπο για τα άρθρα και τις καταλήξεις. Ή όταν συναντούν την πρότα-
ση «µια µαθήτρια διατύπωσε την αντίθετη άποψη …» (ΧΒ1: 47) ο καθηγητής ή 
η καθηγήτρια µπορεί να σχολιάσει: «Οι συγγραφείς εδώ ‘δίνουν φωνή’ και στις 
µαθήτριες. Τις κάνουν όχι µόνον ορατές αλλά και µε άποψη και θάρρος να τη 
διατυπώνουν και όταν δεν είναι σύµφωνη µε την άποψη των άλλων. Είναι κρίµα 
που δεν υπάρχουν στο βιβλίο και άλλες πολλές περιπτώσεις σαν αυτή δίκαιης 
µεταχείρισης των δύο φύλων.» 

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

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

Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Πιστεύουµε στον καθοριστικό ρόλο του συνάδελφου της µάχιµης εκπαίδευσης. Του 

ανθρώπου που θα παραλάβει το άψυχο κείµενο …» (ΦΑ1: 7)
«στο κιβώτιο που σέρνουν τα δύο παιδιά …» (ΦΑ1: 46) 
«αν αντί των παιδιών ένας άνδρας ασκούσε µια δύναµη F …» (ΦΑ1: 46) 
«Το παιχνίδι που διεκδικούν τα δύο παιδιά …θα το κερδίσει εκείνο το παιδί …» 

(ΦΑ1: 46) 
«Ο άνθρωπος όµως που στέκεται στο πεζοδρόµιο …» (ΦΑ1: 93) 
«Οδηγός αυτοκινήτου αντιλαµβάνεται έναν άνθρωπο …» (ΦΑ1: 118) 
«Επίδραση της επιτάχυνσης α στον άνθρωπο» (ΦΑ1: 137) 
«Άνθρωπος µάζας …» (ΦΑ1: 141) 
«Το παιδάκι στην εικόνα …» (ΦΑ1: 142) 
«Όταν αρχίσει να βαδίζει ο άνθρωπος, η βάρκα …» (ΦΑ1: 155) 

Όλα τα παραδείγµατα που αναφέρθηκαν πιο πάνω συνοδεύονται από σκίτσα, 
εικόνες ή φωτογραφίες που απεικονίζουν άνδρα/ες για τις περιπτώσεις που στο 
κείµενο γίνεται αναφορά σε άνθρωπο/ανθρώπους και αγόρι/α για τις περιπτώσεις 
που στο κείµενο γίνεται αναφορά σε παιδί/ά. 
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Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Απεικονίζεται σε σκίτσο ένα αγόρι, ενώ στον υπότιτλο διαβάζουµε: «Η διάθλαση … 

δηµιουργεί στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση …» (ΦΑ2: 114)
Απεικονίζεται σε σκίτσο το πρόσωπο ενός αγοριού, ενώ στον υπότιτλο διαβάζουµε: 

«Σχηµατική παράσταση που απεικονίζει τη διάδοση των κυµάτων ήχου από το 
διάφραγµα του µεγαφώνου έως το αυτί του ανθρώπου» (ΦΑ2: 136)

Σε σκίτσο απεικονίζονται δύο άνδρες να κοιτάζουν πυροτεχνήµατα, ενώ στο κείµενο 
διαβάζουµε: «Τον ήχο από την έκρηξη του πυροτεχνήµατος ακούνε οι δύο άν-
θρωποι … Ο άνθρωπος 1 …» (ΦΑ2: 142)

«Ρωτήστε γνωστούς, συγγενείς και φίλους εάν έχουν κάνει ποτέ υπερηχογράφηµα. 
Καταγράψτε σε έναν πίνακα τον αριθµό των ανθρώπων που έχουν κάνει …» 
(ΦΑ2: 153)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Μια διασκέδαση … είχε να κάνει µε τους ‘ηλεκτρισµένους’ ανθρώπους. Έπειθαν 

µικρά παιδιά …» (ΦΒ1: 81) (Στο παράπλευρο σκίτσο, απεικονίζεται ένα αγόρι 
ανάµεσα σε άνδρες)
Σε τίτλο κεφαλαίου διαβάζουµε: «Ένας σηµερινός άνθρωπος …» (ΦΒ1: 145-6). Στο 

κείµενο όµως διαπιστώνουµε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι γένους αρσενικού: «Το πρωί 
θα τον ξυπνήσει το ηλεκτρικό του ξυπνητήρι … θα ανοίξει την τηλεόρασή του …».

Σχολιασµός
Στα συγκεκριµένα παραδείγµατα, και σε άλλες περιπτώσεις στα σχολικά εγχει-

ρίδια, παρατηρείται ότι σε γλωσσικό επίπεδο υπολανθάνει η ταύτιση του «ανθρώ-
που» µε τον «άνδρα» και σε κοινωνικό επίπεδο, στο πεδίο των ρόλων, η ταύτιση 
του άνδρα µε άτοµο δραστήριο και µε ενδιαφέροντα, άτοµο που µπορεί να βρίσκει 
λύσεις σε δύσκολα προβλήµατα. Παρατηρείται επίσης η ταύτιση του «παιδιού» µε 
το «αγόρι» ενώ η αναφορά σε εκπροσώπους θηλυκού γένους γίνεται µε την ειδική 
αναφορά σε «κορίτσι».

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

«παιδί/ιά», έτσι ώστε να µη δηµιουργείται ασάφεια ή συγκεκριµένη εικόνα για το φύλο 
στο οποίο αναφέρεται και να αποφεύγεται η αµφισηµία άνθρωπος=ανθρώπινο είδος 
και άνθρωπος=ενήλικος άνδρας. Όταν είναι ανάγκη να δηλωθεί το 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 ατό-
µων, ανδρών και γυναικών, τότε να χρησιµοποιούνται οι λέξεις «άνδρες και γυναίκες» 
ή αν χρησιµοποιείται η λέξη «άνθρωποι», στην εικόνα που συνοδεύει το κείµενο να 
υπάρχουν άτοµα και των δύο φύλων. Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη «παιδί/ιά». 
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Παρεµβάσεις
Τι µπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί που διαπιστώνουν στα σχολικά εγχειρίδια 

αυτού του είδους στερεότυπα; Μπορούν:

α) Να εξηγήσουν στα παιδιά ότι όταν χρησιµοποιούµε ή διαβάζουµε τη λέξη άνθρω-
πος θα πρέπει να φέρνουµε στο νου µας το ανθρώπινο είδος, δηλαδή κάθε άν-
θρωπο, ανεξάρτητα από φύλο, χρώµα, καταγωγή, και ηλικία. Το ανθρώπινο είδος 
δεν εκπροσωπείται κατ’ ανάγκην από λευκό άνδρα. Το ίδιο θα µπορούσε να είναι 
και µια λευκή ή έγχρωµη γυναίκα ή ένας έγχρωµος άνδρας. 

3. Ονοµαστικές αναφορές
Όταν τα παραδείγµατα, τα προβλήµατα και οι υπότιτλοι εικόνων αναφέρονται 

σε άνδρες και αγόρια χρησιµοποιούνται συνήθως ονόµατα. Για παράδειγµα, «Πόσα 
χρήµατα πήρε ο Κώστας;» (ΜΒ1: 34). Λιγότερο συχνά γίνεται κάτι αντίστοιχο όταν 
πρόκειται για γυναίκες. Στην περίπτωσή τους αναφέρονται συχνά σε σχέση µε το 
ρόλο τους στην οικογένεια. 

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Αν ο Νίκος δώσει 10 ευρώ στο Γιώργο, τότε ο Γιώργος θα έχει 3-πλάσια χρήµατα 

από το Νίκο. Αν ο Γιώργος δώσει …» (ΜΑ1: 106)

Μαθηµατικά Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο Κώστας για την επιτυχία του στο διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εται-

ρείας …» (ΜΒ1: 36)
«το ύψος του Γιάννη είναι. ..» (ΜΒ1: 73)

Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«η Δόµνα έχει βάρος … ο Νότης έχει βάρος … και ο Αλέξανδρος έχει βάρος … 

Πόσο βάρος έχει ο Αλέξανδρος;» (ΦΑ1: 76)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο Νίκος πειραµατίζεται …» (ΦΒ1: 173)
«Ο Γιώργος πειραµατίστηκε …» (ΦΒ1: 173)

Σχολιασµός
Το γεγονός ότι οι άνδρες τις περισσότερες φορές εµφανίζονται στα εγχειρίδια 

µε το όνοµά τους ενώ οι γυναίκες µε έναν από τους στερεότυπους κοινωνικούς τους 
ρόλους, ενισχύει την αντίληψη ότι οι γυναίκες ζουν και υπάρχουν, αποκτούν πρόσω-
πο και φωνή κυρίως δια µέσου άλλων (συνήθως ανδρών) και όχι ως ολοκληρωµένες, 
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αυθύπαρκτες προσωπικότητες. Ενισχύει το στερεότυπο ότι η συµµετοχή της γυναί-
κας στο κοινωνικό σύνολο αναγνωρίζεται κυρίως µέσα στην οικογένεια. 

Προτάσεις
Τα σχολικά εγχειρίδια θα µπορούσαν να χρησιµοποιούν στον ίδιο βαθµό ανδρικά 

και γυναικεία ονόµατα καθώς και άνδρες και γυναίκες σε ρόλους στην οικογένεια.

4. Σηµασιολογικά στερεότυπα
Στα σχολικά εγχειρίδια χρησιµοποιούνται λέξεις που παραπέµπουν σε στερεό-

τυπους ρόλους και σχέσεις των δύο φύλων. Έτσι ενώ, για παράδειγµα, η θέση της 
γυναίκας παρουσιάζεται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα µέσα στο σπίτι και στην οι-
κογένεια εντούτοις ο πατέρας προβάλλεται ως οικογενειάρχης. Ο πατέρας δηλαδή 
είναι αυτός που έχει την ευθύνη, είναι ‘ο αρχηγός’ της οικογένειας. Η µητέρα και τα 
παιδιά βρίσκονται υπό την προστασία του. 

Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Τετραµελής οικογένεια (γονείς, γιος και κόρη) επιχειρεί να ζυγιστεί … Πρώτος 

ανεβαίνει ο πατέρας …Μετά το ανέβασµα των3 υπολοίπων µελών …» (ΦΑ1: 
215)

Σχολιασµός
Ο πατέρας ξεχωρίζει, ενώ τα υπόλοιπα µέλη θεωρούνται αδιαφοροποίητη οµάδα.

Προτάσεις
Ισότιµη παρουσία και της µητέρας ως προτύπου στην καθηµερινή οικογενειακή 

ζωή.

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Για την παρουσίαση της διάθλασης απεικονίζεται η µορφή ενός άνδρα και µιας 

λουόµενης γυναίκας στην παραλία, όπου σηµειώνεται µε κόκκινη γραµµή η πορεία 
του βλέµµατος του άνδρα προς τα πόδια της γυναίκας, ενώ ο υπότιτλος γράφει: «Τα 

πόδια µιας λουό-
µενης φαίνονται 
να έχουν κο-
ντύνει». Επίσης, 
στο ίδιο κείµενο 
δ ι α β ά ζ ο υ µ ε : 
«Τα µάτια του 
παρατηρητή …» 
(ΦΑ2: 219)
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Σχολιασµός
Ο άνδρας, για µια ακόµα φορά, είναι αυτός που βλέπει/παρατηρεί και η γυναίκα 

αποτελεί το αντικείµενο της θέασης.

Προτάσεις
Παρουσίαση της διάθλασης του φωτός µε ά-φυλα σκίτσα/αναφορές.

Χηµεία Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«της φύσης, αυτής της σπλαχνικής µητέρας …» (ΧΑ1: 41)

Σχολιασµός
Με το συσχετισµό φύσης-µητέρας επιτυγχάνεται και η φυσιοποίηση της γυναί-

κας, και συνακόλουθα της µητρότητας.

Προτάσεις
Να απαλειφθούν αυτού του είδους οι παροµοιώσεις..

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

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

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Πόσοι είναι οι εργαζόµενοι στο συνεργείο …» (ΜΑ1: 25)
«στους υπαλλήλους των γραφείων» (ΜΑ1: 25)
«Σε ένα µηχανουργείο εργάζονται 15 τορναδόροι, 4 τρυπανιστές …» (ΜΑ1: 27)
«Ένας καταστηµατάρχης ηλεκτρικών ειδών …» (ΜΑ1: 27)
«Ένας έµπορος υφασµάτων…» (ΜΑ1: 110)
«Ένας πλανόδιος µικροπωλητής …» (ΜΑ1: 146)
«Ένας αγρότης …» (ΜΑ1: 147, 153), «Ένας τοπογράφος …» (ΜΑ1: 276)

Μαθηµατικά Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Ο βιοµήχανος …» (ΜΑ2: 18)
«Σε ένα εργοστάσιο έχουµε 100 εργάτες. .. 12 προϊσταµένους. .. 2 γενικούς διευ-

θυντές …» (ΜΑ2: 80)
«Ένας οικονοµολόγος …» (ΜΑ2: 190), «ένας επιχειρηµατίας …» (ΜΑ2: 190)
«Ένας καπετάνιος ιστιοπλοϊκού …» (ΜΑ2: 208)
Εικόνα γυναίκας ιατρού κατά τη λήψη υπερηχογραφήµατος σε έγκυο (ΦΑ2: 

154)
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Μαθηµατικά Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο εργολάβος …» (ΜΒ1: 158)
«Ένας σιδηρουργός …» (ΜΒ1: 167) 

Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ακροβάτης …» (ΦΑ1: 119), «Ο αστροναύτης …» (ΦΑ1: 133)
«Οι αλεξιπτωτιστές των Ειδικών Δυνάµεων …» (ΦΑ1: 147)
«Ένας ναύτης …» (ΦΑ1: 154), «Ο τρυγητής …» (ΦΑ1: 253)
«ο δύτης …» (ΦΑ1: 259, 308, 311)
Εικόνα ενός άνδρα διαιτητή ποδοσφαίρου (ΦΑ1: 17)
Εικονίζονται δύο εργάτες µε τροχαλίες να κατεβαίνουν σε ένα όρυγµα (ΦΑ1: 192)
Απεικονίζεται ένας εργάτης να χειρίζεται µηχάνηµα εργοταξίου (ΦΑ1: 216)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ένας θαλασσοπόρος …» (ΦΒ1: 75)
«ενός υψίφωνου τραγουδιστή της όπερας …» (ΦΒ1: 240)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικών στην Ιαπωνία, ο εργάτης που απεικονί-

ζεται είναι άνδρας (ΧΒ1: 130)

Σχολιασµός 
Οι επαγγελµατικές αναφορές αφορούν και πάλι στους άνδρες. Αν και οι γυναί-

κες έχουν εισέλθει επιτυχώς στους στερεοτυπικά «ανδρικούς» επαγγελµατικούς 
χώρους δραστηριοποίησης τα τελευταία χρόνια, τα εγχειρίδια φαίνεται να µην έχουν 
πρόθεση να προβάλλουν ένα τόσο σπουδαίο κοινωνικό επίτευγµα.

Πρόταση
Επιβάλλεται η χρήση παραδειγµάτων στα οποία προβάλλεται η εκπροσώπηση 

των γυναικών σε παραδοσιακά «ανδρικούς» επαγγελµατικούς χώρους, καθώς τα έµ-
φυλα επαγγελµατικά στεγανά των περασµένων δεκαετιών τείνουν να ξεπεραστούν. 

Αναφορές
Χηµεία Α΄ τάξης 1ου κύκλου

«Στο εργαστήριο ενός µεγάλου εργοστασίου ορείχαλκου άνδρες και γυναίκες 
είναι απασχοληµένοι µε διάφορες εργασίες. Ο ένας κάνει ηλεκτρικές µετρήσεις 
και κρατάει σηµειώσεις. Ένας άλλος συγκρίνει τα χρώµατα διαφόρων υγρών σε 
δοκιµαστικούς σωλήνες. Τέλος, ένας τρίτος –χηµικός— γράφει µια έκθεση και 
τη δείχνει στον διευθυντή τού εργοστασίου» (ΧΑ1: 9-10). Στη συνέχεια, διατυ-
πώνεται η ερώτηση: «Γιατί ο διευθυντής βασίστηκε στην εργασία τού χηµικού;» 
(ΧΑ1: 10).
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Σχολιασµός 
Αν και σε ένα εργοστάσιο βαριάς βιοµηχανίας, που στερεοτυπικά θεωρείται 

«ανδρικός» επαγγελµατικός χώρος, εµφανίζονται να εργάζονται και τα δύο φύλα, 
τελικά τους επιστηµονικούς ρόλους των µετρήσεων και των πειραµατισµών, 
καθώς και της διεύθυνσης, τους αναλαµβάνουν άνδρες. Επίσης, φαίνεται ότι 
η απόφαση ενός διευθυντή, µόνο στην εργασία ενός άνδρα θα µπορούσε να 
στηριχθεί.

Προτάσεις
Να αναφέρονταν γυναίκες χηµικοί και ερευνήτριες, ώστε να µην ξενίζει η 

εµπλοκή των γυναικών στους στερεοτυπικά διαχωρισµένους επαγγελµατικά επιστη-
µονικούς χώρους. Επιπλέον, είναι αναγκαία και η παρουσία των γυναικών σε διευ-
θυντικές θέσεις και η παρουσίαση των αντίστοιχων αποφάσεων που εκπορεύονται 
από αυτές

Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου

Απεικονίζεται ένας εργάτης, σε σκίτσο, να φορτώνει ένα κιβώτιο σε ένα φορτηγό 
και πιο κάτω δύο οικοδόµοι να ανυψώνουν ένα σώµα (ΦΑ1: 50)

Δύο εργάτες µεταφέρουν ένα βάρος (ΦΑ1: 75)

Σχολιασµός 
Απεικονίζονται άνδρες στο στερεοτυπικά ανδρικό επάγγελµα του εργάτη, ενώ 

δεν πρέπει να είναι εντελώς τυχαίο το ότι οι ενότητες αναφέρονται στην έννοια των 
δυνάµεων. Προφανώς, θεωρήθηκε από τη συγγραφική οµάδα, πως στερεοτυπικά 
“ανδρικά” επαγγέλµατα, όπως αυτά του εργάτη, θα µπορούσαν να αποδώσουν κα-
λύτερα αυτές τις έννοιες.

Πρόταση
Η απεικόνιση και γυναικών εργατριών ή/και η χρήση ά-φυλων σκίτσων. 

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

ριότητες µέσα και έξω από το σπίτι, σε δραστηριότητες που έχουν ψυχαγωγικό, 
οικονοµικό ή κοινωνικό περιεχόµενο. Και στη συγκεκριµένη κατηγορία παρατηρείται 
σαφής διαχωρισµός των δραστηριοτήτων στις οποίες εµπλέκονται άνδρες/αγόρια 
και σ’ αυτές που παίρνουν µέρος γυναίκες/κορίτσια. 
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1. Οικιακές δραστηριότητες
Τα δύο φύλα εµφανίζονται σε διάφορες δραστηριότητες στο χώρο του σπιτιού 

και σε σχέση µε την οικογένεια. 

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«άλλος είναι ο ρόλος του βάρους για τη φορτωµένη µε ψώνια νοικοκυρά …» (ΜΑ1: 

183)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο Galvani ετοίµαζε ο ίδιος φαγητό για την άρρωστη γυναίκα του, η οποία τρελαινό-

ταν για βατραχοπόδαρα» (ΦΒ1: 144)

Σχολιασµός
Το νοικοκυριό παρουσιάζεται ως γυναικεία δραστηριότητα, ενώ σε µία περίπτω-

ση το στερεότυπο αυτό φαίνεται –αρχικά– να καταρρέει, αφού ο άνδρας –και µάλι-
στα επιστήµονας– µαγειρεύει για τη γυναίκα του, αλλά µήπως για τη συµπεριφορά 
αυτή υπάρχει το «δικαιολογητικό» της ασθενούς συζύγου;

Πρόταση
Εναλλαγή ρόλων για την προσφορά διαφορετικών προτύπων.

Αναφορά
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου 

Απεικονίζεται ένα κορίτσι µε αµαξίδιο που µεταφέρει χώµα. Στο κείµενο διαβάζου-
µε: «Μια κοπέλα κουβαλάει χώµα για τον κήπο της µε το καροτσάκι …» (ΦΑ1: 86). 

Σχολιασµός 
Το παράδειγµα είναι έτσι διατυπωµένο ώστε να «επιβεβαιωθεί» ότι οι αναγνώ-

στες και οι αναγνώστριες δεν κατανόησαν λανθασµένα, θεωρώντας το κορίτσι ως 
εργάτρια οικοδοµής. 

Πρόταση
Η παραπάνω αναφορά θα µπορούσε να καταγράφει δραστηριότητα σε επαγγελ-

µατικό χώρο.

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

λαγές. Άνδρες και γυναίκες αγοράζουν ή πωλούν, κερδίζουν ή χάνουν χρήµατα, 
ξοδεύουν ή αποταµιεύουν, πληρώνονται ή πληρώνουν χρήµατα. 
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Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Αν ο Νίκος δώσει 10 ευρώ στο Γιώργο, τότε ο Γιώργος θα έχει 3-πλάσια χρήµατα 

από το Νίκο. Αν ο Γιώργος δώσει …» (ΜΑ1: 106)

Μαθηµατικά Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Καταθέτει κάποιος στην τράπεζα κεφάλαιο 6000 ευρώ …» (ΜΒ1: 34)
«Κάποιος κάνει ασφάλεια ζωής … Πόσα χρήµατα θα πάρει ο ασφαλισµένος;» (ΜΒ1: 

34)
«Παππούς κατάθεσε την ηµέρα γέννησης της εγγονής του 100 € µε επιτόκιο 4% … 

Μετά από 20 χρόνια η εγγονή έκανε την ανάληψη των χρηµάτων. Πόσα χρήµατα 
πήρε;» (ΜΒ1: 34)

«Για την αγορά αυτοκινήτου κόστους 13.350 € κάποιος δίνει προκαταβολή …» 
(ΜΒ1: 35)

«Ποσό ενός εκατοµµυρίου θα τοκιστεί … ανάλογα µε την επιθυµία του καταθέτη» 
(ΜΒ1: 36)

«σκέφτηκε να πουλάει το προϊόν του σε πελάτες και να προσφέρει χρηµατική αµοιβή 
σε όποιον απ’ αυτούς φέρνει µέσα σ’ ένα µήνα τρεις νέους πελάτες» (ΜΒ1: 
51)

Σχολιασµός
Με τις οικονοµικές δραστηριότητες εµφανίζονται να ασχολούνται αποκλειστικά 

και µόνο οι άνδρες. Η κατοχή χρηµάτων και η διακίνησή τους παρουσιάζεται αποκλει-
στικά ως ανδρικό ζήτηµα.

Πρόταση
Ασφαλώς το εγχειρίδιο, απεικονίζοντας και τη σύγχρονη πραγµατικότητα, θα 

µπορούσε να εµφανίζει και γυναίκες σε οικονοµικές δραστηριότητες. Επίσης, θα 
µπορούσαν τα παραδείγµατα να µην αναφέρονται σε γραµµατικό γένος, όπως για 
παράδειγµα: «Για την αγορά αυτοκινήτου κόστους 13.350 ευρώ δίδεται προκατα-
βολή …».

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου 
«ο ιδιοκτήτης …» (ΜΑ1: 27) 
«Ένας πατέρας έχει ένα τριγωνικό οικόπεδο και θέλει να το µοιράσει στους δύο 

γιους του» (ΜΑ1: 282).

Σχολιασµός 
Κάτοχοι της περιουσίας αναδεικνύονται οι άνδρες, οι οποίοι φροντίζουν να τη 

µεταβιβάσουν στα αγόρια τους.
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Προτάσεις
Τα σχολικά εγχειρίδια θα µπορούσαν να αποφύγουν αυτό το διαχωρισµό δρα-

στηριοτήτων των δύο φύλων και να εµφανίζουν γυναίκες και άνδρες σε ίδιου τύπου 
δραστηριότητες. Ασφαλώς υπάρχουν σήµερα πολλές γυναίκες που αγοράζουν το 
αυτοκίνητό τους µε τις δικές τους οικονοµικές δυνάµεις, που αποταµιεύουν χρή-
µατα, παίρνουν δάνεια, αγοράζουν ακίνητα. Άνδρες και γυναίκες αναλαµβάνουν 
ευθύνες και πρωταγωνιστικούς ρόλους, συµµετέχουν στο δηµόσιο και έχουν το 
ρόλο τους στον ιδιωτικό βίο. Επιβάλλεται λοιπόν η παραδειγµατική παρουσία των γυ-
ναικών στους αυστηρά ανδροκρατούµενους χώρους της οικονοµίας, της ιδιοκτησίας 
και της επιχειρηµατικότητας.

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

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

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Στις καλοκαιρινές διακοπές φθάνουν στο νησί 60 τουρίστες …» (ΜΑ2: 98)

«Ο δροµέας ακολουθεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια τις στροφές της διαδροµής» 
(ΜΑ2: 175)

«ενός αθλητή που τρέχει στον µαραθώνιο …» (ΜΑ2: 211)

Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Οι αθλητές τρέχουν στους στίβους …» (ΦΑ1: 90)
«Ο παγοδρόµος …» (ΦΑ1: 94, 309)
«Η αθλήτρια …» (ΦΑ1: 97), «οι αθλητές του µπάσκετ …» (ΦΑ1: 147)
«Ένας χιονοδρόµος …» (ΦΑ1: 157), «Ένας αθλητής του ‘καράτε’ …» (ΦΑ1: 160)
«στο δρόµο 800m γυναικών …» (ΦΑ1: 246)
Απεικονίζονται σε φωτογραφίες άνδρες αθλητές, σε αθλήµατα όπως το άλµα εις 
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ύψος (ΦΑ1: 79, 147), ο αγώνας δρόµου (ΦΑ1: 90), ο δρόµος (ΦΑ1: 117), το 
ποδόσφαιρο (ΦΑ1: 147), η καλαθοσφαίριση (ΦΑ1: 147), το σκι (ΦΑ1: 147, 254), 
το καράτε (ΦΑ1: 160), το χόκεϊ επί πάγου (ΦΑ1: 254)

Σκίτσο ενός άνδρα αλεξιπτωτιστή (ΦΑ1: 64).
Εικόνα µε άφυλο σώµα. Ωστόσο, στον υπότιτλο διαβάζουµε: «Αθλητής σε περιστρο-

φική κίνηση» (ΦΑ1: 235)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Απεικονίζεται σε φωτογραφία άνδρας να κάνει surfing σε µεγάλα κύµατα (ΦΑ2: 

εξώφυλλο, 93)

Σχολιασµός
Αν και οι γυναίκες έχουν εισέλθει επιτυχώς στο χώρο του αθλητισµού, οι αναφο-

ρές σε γυναίκες αθλήτριες απουσιάζουν από τα εγχειρίδια.

Προτάσεις
Ισότιµη παρουσίαση γυναικών αθλητριών σε όλα τα αγωνίσµατα και πολύ περισ-

σότερο σ’ αυτά που δε θεωρούνται στερεοτυπικά ως «γυναικεία». 

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

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

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Η ιδέα αυτή (γραφική παράσταση συνάρτησης) ανήκει στο Γάλλο φιλόσοφο Ντεκάρτ 

ή Καρτέσιο …» (ΜΑ1: 163)
«Η Τριγωνοµετρία είναι δηµιούργηµα της Ελληνιστικής περιόδου µε πρωταγωνιστές 

τον Ίππαρχο, τον Μενέλαο και τον Πτολεµαίο» (ΜΑ1: 260)
«Ο Αρχιµήδης υπολόγισε µε αρκετή ακρίβεια το π …» (ΜΑ1: 293)
«Πυθαγόρειο θεώρηµα» (ΜΑ1: 136)
«κλίµακες Κελσίου (C) και Φαρενάιτ (F)» (ΜΑ1: 158)
«Καρτεσιανό σύστηµα αναφοράς» (ΜΑ1: 163)
Εικόνα του R. Descartes (ΜΑ1: 163), Εικόνα του G. Cantor (ΜΑ1: 193)
Εικόνα του J. Venn (ΜΑ1: 196), Εικόνα του Πυθαγόρα (ΜΑ1: 254)
Εικόνα του Ίππαρχου (ΜΑ1: 260), Εικόνα του Πτολεµαίου (ΜΑ1: 260)
Εικόνα του Αρχιµήδη (ΜΑ1: 293)
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Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Σύµφωνα µε τον Einstein (Αϊνστάιν) …» (ΦΑ1: 9)
Εικόνα «του εργαστηρίου Φυσικής του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης την εποχή που 

φοιτούσε σε αυτό ο Αϊνστάιν» (ΦΑ1: 10)
Εικόνα του Νεύτωνα, µε τον υπότιτλο: «Άγγλος µαθηµατικός, φυσικός και φιλόσο-

φος, καθηγητής του Πανεπιστηµίου Cambridge» (ΦΑ1: 54)
Εικόνα του Αριστοτέλη, µε τον υπότιτλο: «Στο έργο του έχει στηριχθεί ολόκληρος ο 

δυτικός πολιτισµός» (ΦΑ1: 103)
Εικόνα του Joule (ΦΑ1: 187), Εικόνα του Pascal (ΦΑ1: 265)
Εικόνα του Αρχιµήδη (ΦΑ1: 274), Εικόνα του Torricelli (ΦΑ1: 278)
«Ο 3ος νόµος του Νεύτωνα» (ΦΑ1: 54), «Η αρχή του Pascal» (ΦΑ1: 263) 
«Αρχή του Αρχιµήδη» (ΦΑ1: 272), «το πείραµα Torricelli» (ΦΑ1: 278)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«τα αποκαλυπτικά πειράµατα του Faraday …» (ΦΑ2: 3), «Δύναµη Laplace» (ΦΑ2: 8)
«θερµοκρασία Curie, προς τιµή του Γάλλου φυσικού Pierre Curie» (ΦΑ2: 29)
«νόµου του Faraday» (ΦΑ2: 46)
«ονοµάζεται 1henry (1H) προς τιµή του Αµερικανού φυσικού Henry» (ΦΑ2: 50)
«το νόµο του Ohm» (ΦΑ2: 68), «φαινόµενο Joule» (ΦΑ2: 72)
«Η κλίµακα Richter» (ΦΑ2: 127)
«σταθερά δράσης του Πλάνκ (Planck), προς τιµή του θεµελιωτή της κβαντικής θε-

ωρίας» (ΦΑ2: 187)
«απασχόλησε διάσηµους φιλοσόφους και επιστήµονες, όπως ο Leonardo da Vinci και 

ο Einstein …» (ΦΑ2: 97)
«τα τραγούδια των Metallica» (ΦΑ2: 133) 
«σε ήχους µουσικής του Μπαχ, των Iron Maiden ή του Σαββόπουλου» (ΦΑ2: 164)
«ο Τσε Γκεβάρα …» (ΦΑ2: 168)
«Οι ακτίνες Χ … Ανακαλύφθηκαν τυχαία από τον Roentgen …» (ΦΑ2: 172)
«Ο Νήλ Άρµστρονγκ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στη Σελήνη» (ΦΑ2: 

176)
«η αυθεντία όµως του Νεύτωνα ήταν τόσο µεγάλη …» (ΦΑ2: 186)
Εικόνα του Hans Christian Oersted, µε σύντοµο βιογραφικό του (ΦΑ2: 3)
Αποφθέγµατα (µοτό) από τον Οδυσσέα Ελύτη (ΦΑ2: viii, 7, 65, 91, 95, 103, 106, 110, 

115, 159, 171, 174, 215, 224, 239, 255, 261, 263, 267, 281), από τον Einstein 
(ΦΑ2: 108), από τον Αρχιµήδη (ΦΑ2: 123), από τον Απόστολο Παύλο (ΦΑ2: 133), 
από το Σεφέρη (ΦΑ2: 139, 162), από τον Καρούζο (ΦΑ2: 143, 168), από τον 
Feynman (ΦΑ2: 185), από τον Τέννυσον (ΦΑ2: 188), από τον Ήρωνα τον Αλε-
ξανδρέα (ΦΑ2: 193), από τον Αισχύλο (ΦΑ2: 197), από τον Ανδρέα Κάλβο (ΦΑ2: 
217), από τον Blake (ΦΑ2: 235), από τον Snyder (ΦΑ2: 242), από το Νίκο Καζα-
ντζάκη (ΦΑ2: 259), από τον Πλάτωνα (ΦΑ2: 275), από τον Eliot (ΦΑ2: 279), από 
το Λόρδο Κέλβιν (ΦΑ2: 287) και από το Νικηφόρο Βρεττάκο (ΦΑ2: 292, 296)
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Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«νόµος Coulomb» (ΦΒ1: 85)
«ονοµάζεται 1 Farad (1F) προς τιµή του Άγγλου φυσικού Michael Faraday» (ΦΒ1: 

117)
«ονοµάζεται 1 Ampere (προς τιµήν του Γάλλου φυσικού Andre Ampere)” (ΦΒ1: 150)
«ονοµάζεται και Hertz, προς τιµήν του Γερµανού Φυσικού» (ΦΒ1: 202)
«ο Robert Boyle, που ανακάλυψε τον οµώνυµο νόµο για τα αέρια» (ΦΒ1: 80)
«ο Copernicus, που πρότεινε την επαναστατική, για την εποχή του, άποψη ότι η γη 

κινείται γύρω από τον ήλιο» (ΦΒ1: 80-1)
«η ‘προχθεσινή’ φαντασία του Ιουλίου Βερν είναι σηµερινή πραγµατικότητα» (ΦΒ1: 

113)
«Τα αλεξικέραυνα, που επινοήθηκαν από τον Benzamin Franklin …» (ΦΒ1: 129)
Εικόνα του Φραγκλίνου, συνοδευόµενη από σύντοµο βιογραφικό του (ΦΒ1: 83)
Εικόνα µε το Φραγκλίνο σε εκτέλεση πειράµατος (ΦΒ1: 128)
Σκίτσο του Luigi Galvani να πειραµατίζεται (ΦΒ1: 144)
Σκίτσο του Michael Faraday να διδάσκει (ΦΒ1: 145)

Χηµεία Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο Θαλής ο Μιλήσιος … είναι ο πρώτος που µελέτησε προβλήµατα αναφορικά µε 

το Σύµπαν» (ΧΑ1: 10)
«Ο Lavoisier στο βιβλίο του ‘Στοιχειώδες εγχειρίδιο Χηµείας’ …» (ΧΑ1: 53)
Εικόνα του Dimitri Ivanowitsch Mendeleev, µε τον υπότιτλο: «Ο θεµελιωτής του Π.Π. 

(Περιοδικού Πίνακα) των στοιχείων» (ΧΑ1: 49)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«σταθερά Avogadro. .. αριθµός Avogadro» (ΧΒ1: 17)
«Κανόνας του Markovnikov» (ΧΒ1: 118)Εικόνα του Δηµόκριτου (ΧΒ1: 13)
Εικόνα του Amerio Avogadro (ΧΒ1: 17)
Σκίτσο του «Michael Faraday στο εργαστήριό του» (ΧΒ1: 51)
Εικόνα του Michael Faraday (ΧΒ1: 65)

Σχολιασµός 
Ο κόσµος των θετικών επιστηµών θεµελιώθηκε κυρίως από άνδρες φιλοσόφους 

και επιστήµονες. Συνεπώς, είναι αναπόφευκτη και η συνεχής αναφορά σε επιστη-
µονικές ανακαλύψεις και διατυπώσεις θεωρητικών µοντέλων, αρχών και νόµων, οι 
οποίες φέρουν τιµητικά το όνοµα των ανδρών επινοητών τους. Παρ’ όλα αυτά, δε θα 
πρέπει να διαχέεται το µήνυµα ότι µόνον οι άνδρες είναι κατάλληλοι και ικανοί για τη 
σύλληψη και επίλυση τόσο σοβαρών επιστηµονικών θεωριών και προβληµάτων.

Επίσης, αν και στο εγχειρίδιο (ΦΑ2) υπάρχει προσπάθεια εµπλουτισµού 
του και µε πολιτισµικά στοιχεία, παρατηρείται µηδενική αναφορά γυναικών που 
εµπλέκονται σε θέµατα πολιτισµού. Συγκεκριµένα, τα αποφθέγµατα (µότο) των 
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κεφαλαίων είναι επιλεγµένα αποκλειστικά και µόνο από έργα µεγάλων ανδρών 
των γραµµάτων, ενώ φαίνεται να αγνοείται η µουσική πολιτισµική δηµιουργία των 
γυναικών και οι αναφορές γίνονται µόνιµα σε άνδρες µουσικο-συνθέτες, τραγου-
διστές, κ.λπ.

Προτάσεις
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η ύπαρξη ενός εισαγωγικού γενικού σχολιασµού, ο 

οποίος να εξηγεί την αποκλειστικότητα της εµπλοκής ανδρών στη θεµελίωση των 
θετικών επιστηµών και ταυτόχρονα να αιτιολογεί τον αποκλεισµό των γυναικών από 
το δηµόσιο χώρο δραστηριοτήτων και τον περιορισµό τους στον ιδιωτικό, που ήταν 
διάφορος του επιστηµονικού. Με το σχολιασµό αυτό, θα δικαιολογείται η συνεχής 
χρήση ανδρικών ονοµάτων σε φυσικο-µαθηµατικές αρχές και νόµους, σε µονάδες 
µέτρησης, κ.λπ.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητος ο εµπλουτισµός των κεφαλαίων µε αποφθέγµατα 
(µότο) λογίων γυναικών, προκειµένου να αντισταθµιστεί η απουσία τους από τον 
ακραιφνώς επιστηµονικό χώρο και να µη θεωρηθεί ότι βρίσκονται εκτός πολιτισµικής 
δηµιουργίας, και συνεπώς, εκτός πολιτισµού. Παράλληλα, θα µπορούσαν να αναφέ-
ρονται γυναίκες και από άλλους χώρους πολιτισµού, όπως η µουσική, τα εικαστικά, 
η αρχιτεκτονική, ο κινηµατογράφος, κ.λπ.

Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου

Υπάρχει µια σχεδόν ολοσέλιδη φωτογραφία του τραγουδιστή της ροκ µουσικής 
Κάρλος Σαντάνα (ΦΑ2: 131), καθώς και µια πολύ µικρή φωτογραφία, στην οποία 
απεικονίζεται το ζεύγος Pierre και Marie Curie (ΦΑ2: 279).

Σχολιασµός 
Παρατηρείται και εδώ έντονα η ανδρική υπερ-αντιπροσώπευση και µάλιστα σε 

περιοχή που είναι εκτός αντικειµένου του συγκεκριµένου εγχειριδίου.

Πρόταση
Επειδή οι διάσηµες γυναίκες επιστήµονες είναι λιγοστές, θα µπορούσε να δοθεί 

έµφαση στην Marie Curie, µε µια ολοσέλιδη φωτογραφία της, συνοδευόµενη από ένα 
βιογραφικό σηµείωµά της. Παράλληλα, θα µπορούσε να υπάρχει δραστηριότητα, η 
οποία να ζητάει από τους µαθητές και τις µαθήτριες να συγκεντρώσουν πρόσθετες 
πληροφορίες για τη ζωή και το έργο της.

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 
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και δίνουν λύσεις σε δύσκολα προβλήµατα. Πρωταγωνιστές σε σηµαντικά γεγονότα 
είναι σχεδόν πάντα άνδρες. 

Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
Σκίτσα µε άνδρες/αγόρια σε πρωταγωνιστικούς ρόλους (ΦΑ1: 56, 65, 76, 84, 90, 91, 

92, 94, 95, 96, 99, 102, 105, 107, 108, 118, 130, 134, 136, 137, 141, 157, 159, 
164, 174, 183, 191, 226, 234, 239, 300)

Σκίτσα µε γυναίκες/κορίτσια σε πρωταγωνιστικούς ρόλους (ΦΑ1: 87, 92, 95, 97, 
99, 132)

Για την απεικόνιση της βαρύτητας, µεταξύ άλλων, απεικονίζεται η φιγούρα ενός 
κοριτσιού να πέφτει, ενώ η φούστα της έχει ανασηκωθεί εξαιτίας της πτώσης 
(ΦΑ1: 130), ενώ σε δύο άλλα σκίτσα, το κορίτσι που τραβά µια βάρκα και ένα 
έλκηθρο φοράει µια πολύ κοντή φούστα (ΦΑ1: 185)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Σκίτσα µε άνδρες/αγόρια σε πρωταγωνιστικούς ρόλους (ΦΑ2: 114, 115, 136, 137, 

139, 142, 156, 192, 222, 245)
Σκίτσα µε γυναίκες/κορίτσια σε πρωταγωνιστικούς ρόλους (ΦΑ2: 140, 257, 297) 
Σε µερικές εικόνες που αφορούν σε πειράµατα, τα χέρια που πραγµατοποιούν τα 

πειράµατα παραπέµπουν στο ανδρικό φύλο, εξαιτίας της ένδυσης (ΦΑ2: 14, 42, 
51)

«Ένας ρινόκερος καλεί το ταίρι του …» (ΦΑ2: 156)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Σκίτσο µε αγόρι σε πρωταγωνιστικό ρόλο (ΧΒ1: 128)

Σχολιασµός
Στα παραδείγµατα απεικονίζονται κυρίως ανδρικές µορφές, ενώ οι γυναίκες 

απεικονίζονται ελάχιστα σε σύγκριση µε τους άνδρες και συχνά στερεοτυπικά. Η 
γυναικεία παρουσία, πέραν του ότι είναι περιορισµένη, σε κάποιες περιπτώσεις 
είναι και µε σεξιστικά υπονοούµενα. Ακόµα και στα ζώα, τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
τον έχει το αρσενικό.

Η συνεχής παρουσίαση ανδρικών µορφών, καθιστά συνώνυµες τις θετικές επι-
στήµες µε το ανδρικό φύλο, καλλιεργώντας την αποστασιοποίηση των µαθητριών 
από αυτές. 

Πρόταση
Αντικατάσταση µεγάλου µέρους των ανδρικών µορφών µε αντίστοιχες γυναικεί-

ες, ώστε να µεγιστοποιηθεί η αντιπροσωπευτική παρουσίαση του γυναικείου φύλου 
στα εγχειρίδια των θετικών επιστηµών. 
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6. Στερεοτυπικά χαρακτηριστικά - Συµπεριφορές των δύο φύλων

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

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ένας µαθητής έπρεπε να πολλαπλασιάσει …» (ΜΑ1: 98)
«Τα δύο ίσα ορθογώνια τρίγωνα … δόθηκαν σε δύο µαθητές για την επίλυση ενός 

προβλήµατος. Οι δύο µαθητές χάραξαν τη διχοτόµο» (ΜΑ1: 147)
«Ένας µαθητής για να λύσει το πρόβληµα …» (ΜΑ1: 150)
«Ο Κώστας για την επιτυχία του στο διαγωνισµό της Ελληνικής Μαθηµατικής Εται-

ρείας …» (ΜΒ1: 36)
Μαθηµατικά Α’ τάξης 2ου κύκλου
«ο αριθµός των εγγραφών των σπουδαστών στις µεταπτυχιακές σπουδές» (ΜΑ2: 

249)
«ο µέσος σπουδαστής που είναι εγγεγραµµένος σε σεµινάριο στενογραφίας» (ΜΑ2: 

250).

Μαθηµατικά Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο πατέρας του Κώστα κατέθετε 3000 ευρώ µε ετήσιο επιτόκιο 5%, για να αντιµε-

τωπίσει τα έξοδα των µελλοντικών σπουδών του γιού του. Μετά από 20 χρόνια, 
έδωσε τα χρήµατα στο γιο του, που σπούδαζε πλέον» (ΜΒ1: 34)

Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου
Σκίτσο που απεικονίζει ανδρικό χέρι (φαίνεται από την ένδυση) να εκτελεί πείραµα. 

(ΦΑ1: 30, 84, 273)
Το σκίτσο ενός άντρα που φαίνεται να σκέφτεται και να προβληµατίζεται µε ένα 

ερωτηµατικό πάνω από το κεφάλι του (ΦΑ1: 90), ενώ οι απεικονίσεις ανυσµάτων 
και αξόνων συντεταγµένων, κυριαρχούνται από ανδρικά σκίτσα (ΦΑ1: 92, 93, 95, 
96, 100, 101)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Για την εκτέλεση του πειράµατος είναι απαραίτητη η παρουσία του καθηγητή σας» 

(ΦΑ2: 16).
«Ένας µαθητής, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος της Φυσικής διατύπωσε τον εξής 

συλλογισµό: Γνωρίζω …» (ΦΑ2: 85)
Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν ερωτήσεις και ασκήσεις. Αριστερά από τον 
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τίτλο: «Ερωτήσεις-Ασκήσεις», απεικονίζεται το σκίτσο µιας ανδρικής φιγούρας 
πάνω από ένα ανοιγµένο τετράδιο µαθηµατικών να εκτελεί κάποια µαθηµατική 
πράξη (ΦΑ2: 32, 58, 84, 117, 128, 154, 175, 210, 246, 269, 301)

Απεικονίζονται σε σκίτσο δύο λουόµενα αγόρια να προβαίνουν σε εκτέλεση πειρά-
µατος διάδοσης του ήχου µέσα στο νερό (ΦΑ2: 137)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Να συνθέσετε µια εργασία … και να την παραδώσετε στον καθηγητή σας» (ΦΒ1: 

85)
«Η δραστηριότητα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε την παρουσία του καθηγητή σας» 

(ΦΒ1: 124)
«Ο Νίκος πειραµατίζεται µε δύο αντιστάτες …» (ΦΒ1: 173)
«Σπουδαστής των ΤΕΕ έκανε γραφικές παραστάσεις του νόµου του Ohm …» (ΦΒ1: 

192)
Σε φωτογραφία εικονίζονται δύο αγόρια να προβαίνουν σε µια δραστηριότητα στατι-

κού ηλεκτρισµού, ενώ στο κείµενο διαβάζουµε: «Αυτή η δραστηριότητα πρέπει 
να γίνεται πάντοτε µε την παρουσία του καθηγητή σας» (ΦΒ1: 115)

Απεικονίζεται µια µαθήτρια µε τέσσερα µπαλόνια, ενώ στη δραστηριότητα διαβάζου-
µε: «Η µαθήτρια της εικόνας φόρτισε µε τριβή µερικά µπαλόνια» (ΦΒ1: 127)

Χηµείας Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ένας φοιτητής κρατώντας ένα τετράδιο σηµειώσεων µπήκε στο γραφείο του κα-

θηγητή του Πανεπιστηµίου του Harvard. .. Και οι δύο µαζί άρχισαν αµέσως να 
µελετούν τις σηµειώσεις, οι οποίες ήταν αποτέλεσµα πειραµάτων» (ΧΑ1: 9)

«Ο επιστήµονας διαπιστώνει …» (ΧΑ1: 40)

Σχολιασµός
Οι θετικές επιστήµες εµφανίζονται στερεοτυπικά ως αποκλειστικά ανδρική δρα-

στηριότητα και, γλωσσικά τουλάχιστον, οι ασκήσεις και οι πειραµατισµοί απευθύνο-
νται σε άνδρες, (µαθητές και καθηγητές) ενώ ο ασφαλής έλεγχος των πειραµατικών 
δραστηριοτήτων γίνεται από άνδρα (καθηγητή). «Ασφαλής» τρόπος πειραµατισµού 
για τα κορίτσια, αποµένει να είναι η χρήση πειραµατικών υλικών, όπως τα µπαλόνια. 
Όµως, οι συνεχείς αναφορές του αρσενικού γένους σε πειραµατικές διατάξεις και 
δραστηριότητες δρουν αποτρεπτικά για την εµπλοκή των µαθητριών, πόσο µάλιστα, 
όταν υπονοείται κάποιος κίνδυνος που µόνο ένας άνδρας φαίνεται να είναι σε θέση 
να διαχειριστεί. 

Το αρσενικό γένος πρωταγωνιστεί και στην έρευνα. Το προνόµιο της έρευνας, 
της επιστηµονικής διαπίστωσης και της εφευρετικότητας ανήκει πάλι στους άνδρες. 
Κάποιες φορές, µάλιστα, η έµφυλη δραστηριότητα εµπλέκει και ονόµατα Πανεπιστη-
µιακών Ιδρυµάτων µε βαριά ακαδηµαϊκή παράδοση. Επίσης, όπως φαίνεται από τις 
αναφορές, οι σπουδές φαίνεται να αποτελούν προνόµιο µόνο των αγοριών.
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Προτάσεις
Στα σχολικά εγχειρίδια είναι καλό να απεικονίζονται άντρες και γυναίκες στα 

πειράµατα και στην έρευνα και να γίνεται αναφορά σε γυναίκες καθηγήτριες θετικών 
επιστηµών. Η εµφάνιση γυναικών στις θετικές επιστήµες µπορεί να λειτουργήσει 
ως πρότυπο για τις µαθήτριες και να συντελέσει στην άµβλυνση της στερεότυπης 
αντίληψης περί βιολογικής κλίσης των αγοριών προς τις θετικές επιστήµες και της 
µαθηµατικο-φοβίας ενός µεγάλου αριθµού κοριτσιών. Θετικό προς την κατεύθυνση 
αυτή πιθανόν να είναι και το µότο του Αϊνστάιν, µε το οποίο αρχίζει κάποιο κεφάλαιο: 
«Μην ανησυχείτε για τις δυσκολίες σας στα Μαθηµατικά. 

Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι οι δικές µου είναι µεγαλύτερες. Α. Αϊνστάιν» (ΦΑ2: 
108).

Αναφορά
Μαθηµατικά Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ένα µικρό αγόρι φτιάχνει ένα τριγωνικό σωρό από πλαστικά τουβλάκια» (ΜΒ1: 

21).

Σχολιασµός
Στερεότυπος ισχυρισµός ότι τα αγόρια «εκ φύσεως» ασχολούνται µε γεωµετρι-

κές κατασκευές.

Πρόταση
Αναφορά συµµετοχής και των κοριτσιών σε δραστηριότητες γεωµετρικών κατα-

σκευών.

Αναφορές
«Ο παρατηρητής. ..» (ΦΑ1: 90)

Σε πειραµατική διάταξη για την κίνηση και ηρεµία, η συγγραφική οµάδα επιλέγει 
ένα γάτο (γένους αρσενικού), αντί για µια γάτα που είναι και –λεκτικά τουλάχι-
στον– συνηθέστερη, ενώ ο παρατηρητής είναι πάλι µια φιγούρα µε ανδρικά χαρακτη-
ριστικά. Στο κείµενο διαβάζουµε: «Στο παράδειγµα της εικόνας 4.11 ο γάτος είναι 
ακίνητος σχετικά µε τον οδηγό του οχήµατος …» (ΦΑ1: 93)

Σχολιασµός
Παρατηρητής, οδηγός και γάτος είναι αρσενικού γένους, σα να πρόκειται να «µιά-

νει» τον πειραµατικό χώρο η παρουσία του θηλυκού γένους.

Πρόταση
Παρουσία γυναικών στις πειραµατικές εφαρµογές, ώστε να παρακαµφθεί το 

στερεότυπο που θέλει τις γυναίκες α-διάφορες των θετικών επιστηµών.
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Αναφορές
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου

Για την κατανόηση της ορµής απεικονίζεται ένα σκίτσο αγοριού που µε µια σφε-
ντόνα σπάζει ένα τζάµι (ΦΑ1: 142)

Για να δηλωθεί η κρούση, απεικονίζεται η ανδρική φιγούρα ενός κινουµένου σχε-
δίου του Walt Disney, η οποία επιτίθεται σε ένα άλλο κινούµενο σχέδιο µε τη µορφή 
στρατιώτη, χτυπώντας τον στο στοµάχι (ΦΑ1: 152)

Απεικονίζονται σε σκίτσο δύο αγόρια να σπρώχνουν ένα κιβώτιο προς την ίδια 
φορά και σε µια δεύτερη εικόνα να τραβούν το κιβώτιο σε αντίθετες φορές. Στο κεί-
µενο διαβάζουµε: «Το ίδιο αποτέλεσµα θα είχαµε, αν αντί των παιδιών ένας άνδρας 
ασκούσε µια δύναµη …» (ΦΑ1: 46)
«Από την κορυφή παραθαλάσσιου βράχου ύψους 25 m νεαρός πετά (για εκτόνωση) 

(sic) πέτρες …» (ΦΑ1: 207)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Απεικονίζεται σε σκίτσο ένα αγόρι που µε ένα τύµπανο δηµιουργεί τόσο θόρυβο, 

µε αποτέλεσµα να ξυπνήσει βίαια από τον ύπνο της µια γάτα (ΦΑ2: 115)

Σχολιασµός 
Η επιθετικότητα και η δύναµη παρουσιάζονται ως βασικά χαρακτηριστικά της 

ανδρικής προσωπικότητας. Ταυτόχρονα, παρουσιάζεται µια στερεοτυπικά πλεονά-
ζουσα ενέργεια µέσα στον άνδρα, η οποία φαίνεται ότι χρήζει εκτόνωσης.

Πρόταση
Οι έννοιες της ορµής και της κρούσης θα µπορούσαν να παρουσιαστούν µε 

ά-φυλα σκίτσα. Η δε πτώση της πέτρας που γίνεται για εκτόνωση δεν αποτελεί το 
ορθότερο παιδαγωγικά παράδειγµα, καθώς η πτώση θα µπορούσε να συµβεί εξαιτί-
ας κάποιας αποσάθρωσης του εδάφους, µυώντας παράλληλα τους µαθητές και τις 
µαθήτριες και σε σχετική µε τη γεωλογία ορολογία.

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 1ου κύκλου
«Να βρείτε το ιδανικό βάρος των αεροσυνοδών …» (ΜΑ1: 159)

Μαθηµατικά Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Είναι ποιοτική µεταβλητή του πληθυσµού των γυναικών το χρώµα των µατιών τους;» 

(ΜΑ2: 106)

Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Μία κοπέλα κάνει ηλιοθεραπεία πάνω σε ένα στρώµα θαλάσσης …» (ΦΑ2: 119)
Σκίτσο απεικονίζει γυναίκα να δέχεται την ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία (ΦΑ2: 165)
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Σκίτσο απεικονίζει γυναίκα να κάνει ηλιοθεραπεία (ΦΑ2: 171)
Απεικόνιση γυναίκας να κοιτάζεται στον καθρέφτη, ενώ στο κείµενο διαβάζουµε: 

«κατά την καθηµερινή ατοµική περιποίησή σας …» (ΦΑ2: 194)
Σε µια εφαρµογή, σκίτσο απεικονίζει κορίτσι µπροστά σε καθρέφτη, ενώ το ερώτηµα 

είναι: «Πόσο πρέπει να είναι το ελάχιστο ύψος ενός καθρέφτη … ώστε µια µαθή-
τρια µε ύψος 1,60 m να µπορεί να δει ολόκληρο το σώµα της» (ΦΑ2: 199)

Απεικόνιση γυναικείου προσώπου σε µικρό στρογγυλό καθρέφτη, ενώ στον υπότιτλο 
διαβάζουµε: «Ένας κοίλος καθρέφτης για το ξύρισµα» (ΦΑ2: 201)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Τα δάκτυλα του σκίτσου που απεικονίζονται σε πειραµατική διάταξη έχουν βαµ-

µένα νύχια (ΦΒ1: 124)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Εικονίζεται ένα γυναικείο χέρι µε manicure και βέρα, να κρατάει ένα µπουκάλι µε 

οξικό οξύ σε κρυσταλλική µορφή και να εκτελεί πείραµα (ΧΒ1: 148)

Σχολιασµός 
Επιτέλους, θα έλεγε κανείς, εµφανίζονται σε παραδείγµατα και γυναίκες. Μόνον 

που η παρουσίαση είναι τέτοια που εντείνεται η στερεότυπη αντίληψη που θέλει την 
οµορφιά και τον καλλωπισµό, συνώνυµα µε τη γυναίκα, τη γυναικεία µαταιοδοξία 
και τη θηλυκότητα. Οι πειραµατικές διατάξεις προβάλλονται και πάλι ως συνώνυµο 
ανδρικών δραστηριοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, παρουσιάζεται και ένα γυναικείο χέρι για 
να εµπλακεί µε τους πειραµατισµούς. Όµως η βέρα αποτελεί σύµβολο πιθανής υπό-
µνησης του πρωταρχικού στόχου που πρέπει να έχει µια γυναίκα και δεν είναι άλλος 
από το γάµο και την οικογένεια.

Προτάσεις
Αντικατάσταση των παραδειγµάτων µε σκίτσα ά-φυλης αναφοράς, αποφυγή 

συσχετίσεων µεταξύ γυναίκας, θηλυκότητας και οµορφιάς, και απαλοιφή συµβόλων 
κοινωνικών υποχρεώσεων (π.χ. η βέρα) που δε συµφιλιώνονται ή ακυρώνουν σε 
συµβολικό επίπεδο την πολύωρη απορρόφηση µε την έρευνα.

Αναφορά
Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Το δωµάτιο ενός µαθητή γίνεται συνεχώς όλο και πιο ακατάστατο, ποτέ το αντίθε-

το» (ΦΒ1: 57)

Σχολιασµός
Ενισχύεται η στερεότυπη αντίληψη για την ανδρική ακαταστασία και τη γυναικεία 

ευταξία.
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Πρόταση
Τα σχολικά εγχειρίδια µπορούν να λειτουργούν ως παράγοντες αποδόµησης, και 

όχι ενίσχυσης, κοινωνικών στερεοτύπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα µπορούσε 
και στη συγκεκριµένη περίπτωση να βοηθούν στην ανατροπή του στερεότυπου µε 
την παρουσίαση ενός τακτοποιηµένου αγορίστικου δωµατίου.

Αναφορά
Φυσική Α΄ τάξης 1ου κύκλου

Εικονίζεται µια αθλήτρια σε δοκό (ΦΑ1: 77)

Σχολιασµός
Η καταγραφή αυτή είναι σηµαντική, ασφαλώς θετική, θα ήταν όµως καλό να συ-

νοδεύεται και από παραδείγµατα συµµετοχής γυναικών και σε άλλα αθλήµατα ώστε 
να µην ενισχύσει η συγκεκριµένη αναφορά ένα αθλητικό στερεότυπο (οι γυναίκες 
αθλήτριες ανέκαθεν διέπρεπαν σε ανάλογα αγωνίσµατα).

Αναφορά
Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου

Απεικονίζεται ένα κορίτσι να κάνει κούνια και ένα αγόρι να τραβάει την κούνια µε 
σκοινί, ώστε να διατηρείται η αιώρηση (ΦΒ1: 238)

Σχολιασµός
Η συµπεριφορά του κοριτσιού είναι στερεοτυπικά παθητική, ενώ του αγοριού 

ενεργητική, αφού από αυτό εξαρτάται η συνέχιση της αιώρησης.

Πρόταση
Περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες τα κορίτσια και οι γυναίκες να παρουσι-

άζονται σε ενεργητικούς ρόλους.

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 περιπτώ-
σεις να αποφύγουν στερεότυπες αντιλήψεις για τους ρόλους και τις ικανότητες των 
δύο φύλων, τα επαγγέλµατα στα οποία δραστηριοποιούνται και τις δραστηριότητες 
στις οποίες εµπλέκονται άνδρες και γυναίκες. 

Αναφορά
Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου

Μοναδική εξαίρεση ισότιµης αναφοράς και των δύο γραµµατικών γενών, γίνε-
ται στις πρώτες έξι γραµµές της πρώτης παραγράφου του προλόγου του εγχειρι-
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δίου (ΦΑ2), έστω και ορθογραφικά εσφαλµένα, στο οποίο διαβάζουµε: «Φίλοι/ες 
µαθητές/ιες (sic) … οι αναζητήσεις σας µας απασχόλησαν τόσες πολλές φορές 
που σχεδόν µας γίνατε γνώριµοι/ες και οικείοι/ες» (ΦΑ2: vii). Φυσικά, στη συνέ-
χεια η προσπάθεια εγκαταλείπεται και έχουµε επαναφορά στη «µοναδικότητα» 
του αρσενικού γένους: «πολλοί από σας σκοπεύετε … ενώ άλλοι αποβλέπετε …» 
(ΦΑ2: vii).

Σχολιασµός
Άριστη προσπάθεια για γλωσσική έµφυλη ισοτιµία, αλλά ελάχιστη.

Προτάσεις
Άµεση γλωσσική αναµόρφωση όλων των εγχειριδίων.

Αναφορά
Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
«Ο καθηγητής ρώτησε τους µαθητές του … Ένας µαθητής απάντησε … Όµως, λίγο 

αργότερα µία µαθήτρια διατύπωσε την αντίθετη άποψη, για την οποία ανέπτυξε 
και σχετικά επιχειρήµατα» (ΧΒ1: 47)

Σχολιασµός
Αν και µέσα σε όλη αυτή την απουσία γυναικείων φωνών µέσα στα εγχειρίδια, το 

διάβηµα αυτό της µαθήτριας για αντίθετη άποψη φαντάζει ως παραδοξότητα, παρ’ 
όλα αυτά, αποτελεί φωνή «επιβεβαίωσης» για την «ικανότητα» ανάπτυξης από την 
πλευρά των γυναικών λογικών επιχειρηµάτων.

Πρόταση
Περισσότερες αναφορές εµπλοκής µαθητριών σε λογικο-µαθηµατικούς συλλο-

γισµούς.

Αναφορές
Μαθηµατικά Α΄ τάξης 2ου κύκλου
«Υποθέστε ότι έχουµε 4 γυναίκες … και 4 άνδρες …» (ΜΑ2: 12)
«µε δεδοµένο ότι µια γυναίκα µπορεί να παντρευτεί έναν άνδρα και αντίστροφα …» 

(ΜΑ2: 12)
«Το µέσο βάρος 30 µαθητών και µαθητριών …» (ΜΑ2: 94)
Φυσική Α’ τάξης 1ου κύκλου
Σκίτσο χεριού για την εκτέλεση πειράµατος χωρίς έµφυλη κατάδειξη (ΦΑ1: 27, 29, 

30, 35, 70, 73, 124, 220, 237, 281)
Σκίτσο ανθρώπινης φιγούρας, χωρίς έµφυλη κατάδειξη (ΦΑ1: 77, 215)
Σκίτσο µυών ανθρωπίνου σώµατος για την κινητική ενέργεια, χωρίς έµφυλη κατά-

δειξη (ΦΑ1: 208)
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Φυσική Α΄ τάξης 2ου κύκλου
Εικόνα χεριού για την εκτέλεση πειράµατος, χωρίς έµφυλη κατάδειξη (ΦΑ2: 10, 12, 

17, 21, 22, 23, 98, 100, 101, 134, 135)

Φυσική Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Εικόνα χεριού για την εκτέλεση πειράµατος, χωρίς έµφυλη κατάδειξη (ΦΒ1: 42, 224, 

228, 229, 233)

Χηµεία Α΄ τάξης 1ου κύκλου
Εικόνα χεριού για την εκτέλεση πειράµατος, χωρίς έµφυλη κατάδειξη (ΧΑ1: 75)

Χηµεία Β΄ τάξης 1ου κύκλου
Για τις οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στον ανθρώπινο οργανισµό, απεικο-

νίζεται γυµνό βρέφος, χωρίς να µπορούν οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες να 
προσδιορίσουν το φύλο του (ΧΒ1: 81)

Σχολιασµός
Πολύ καλή προσπάθεια ισότιµης παρουσίασης των δύο φύλων. Αυτές οι πε-

ριπτώσεις θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως οδηγός για µια αναθεώρηση των 
σχολικών εγχειριδίων που θα αποδοµεί κοινωνικά στερεότυπα για τα δύο φύλα και 
θα προάγει µια παιδαγωγική ισότιµης συµµετοχής αγοριών και κοριτσιών. 
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Γ.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

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

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

Ασφαλώς τα σχολικά εγχειρίδια δεν είναι ο µόνος παράγοντας που επηρεάζει 
τη δηµιουργία της ταυτότητας του ρόλου των φύλων στα παιδιά. Άλλοι παράγοντες 
όπως η οικογένεια, η τηλεόραση και τα άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, η παιδική 
λογοτεχνία επηρεάζουν τον τρόπο που τα παιδιά ‘βλέπουν’ τα φύλα και τη µεταξύ 
τους σχέση. Τα σχολικά βιβλία όµως έχουν µαζική, σχεδόν αναπόδραστη επιρροή στα 
παιδιά, γι’ αυτό και έχει σηµασία η ανάλυση του περιεχοµένου τους. Η ανάλυση του 
περιεχοµένου των εγχειριδίων των θετικών επιστηµών παρέχει ισχυρές ενδείξεις 
για πιθανά αποτελέσµατα από τη χρήση των κειµένων στην τάξη. Από την ανάλυση 
του περιεχοµένου ωστόσο δεν µπορεί κανείς να συµπεράνει µε βεβαιότητα ότι η 
ιδεολογική φόρτιση του κειµένου, µε τον τρόπο που ερµηνεύεται από τον ερευνητή ή 



56 57

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 παρου-
σίασης και διαπραγµάτευσής του µέσα στην τάξη. Πέρα δηλαδή από τον τρόπο που 
διαχειρίζονται την πραγµατικότητα τα σχολικά εγχειρίδια, τα ιδεολογικά, πολιτικά και 
πολιτισµικά στοιχεία που αναδεικνύουν, παίζει µεγάλο ρόλο ο τρόπος µε τον οποίο 
οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα κείµενα στην τάξη. Η ανάλυση, ο σχολιασµός, οι 
προτάσεις και οι παρεµβάσεις που προηγήθηκαν έχουν στόχο να ενηµερώσουν και 
να ενισχύσουν άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς ώστε:

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

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

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

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

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