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Aπό τη στιγµή που αρχίσατε να πηγαίνετε στο σχολείο µέχρι σήµερα έχετε περάσει 

µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα µερικές εκατοντάδες ώρες. Aυτό σηµαίνει ότι έχετε, 

λίγο - πολύ, οικειοποιηθεί την εκπαιδευτική κουλτούρα. Έχετε ήδη βιώσει άµεσες και 

έµµεσες διακρίσεις φύλου και περιορισµούς από τα στερεότυπα για τους ρόλους των 

φύλων ( αλλά και από άλλες πηγές ανισοτήτων, όπως, κοινωνική τάξη, φυλή, 

νοητικές ικανότητες, σωµατική κατάσταση ). 

Έχετε µεγαλώσει σε µια κοινωνία που είναι σεξιστική και που σας υπέδειξε ότι 

περιµένει από σας να συµπεριφερθείτε όπως αρµόζει στο ρόλο του φύλου σας. 

H διαδικασία αυτή της κοινωνικοποίησης στο ρόλο του φύλου είναι συνήθως τόσο " 

επιτυχής " έτσι ώστε συχνά θεωρείται " αυτονόητη " και " δεδοµένη ". 

Oι επιδράσεις των στερεότυπων για τους ρόλους των φύλων έχουν καταγραφεί για 

πολλές περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα ήταν αφελές να πιστεύαµε ότι 

το σχολείο δεν έχει υποστεί αυτές τις επιδράσεις και ότι εµείς οι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουµε επηρεαστεί από τις σεξιστικές ( και ρατσιστικές ) τάσεις της κοινωνίας. ∆εν 

αφήνουµε κάθε µέρα έξω από τη πύλη του σχολείου µας τα µοτίβα συµπεριφοράς που 

είναι τυπικά για το φύλο µας και το ίδιο συµβαίνει µε τους µαθητές και τις µαθήτριές 

µας. 

Eίναι επίσης αποδεκτό, ότι µέχρι πρόσφατα, η εκπαίδευση και επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών δεν έχει αντιταχθεί αποτελεσµατικά στο κυρίαρχο λόγο και δεν έχει 

συµβάλλει στην άρση των ανισοτήτων στην εκπαίδευση.  
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Για τους παραπάνω λόγους, πολλά άτοµα/ πολλοί εκπαιδευτικοί συναντούν 

δυσκολίες ή δεν µπορούν να δεχθούν ότι οι εκπαιδευτικοί θεσµοί, στους οποίους 

πλέον λειτουργούµε, συνεχίζουν να µην παρέχουν ισότητα ευκαιριών και ότι µέσα 

τους επιβιώνουν παραδοσιακές και αναπτύσσονται νέες, άµεσες και έµµεσες , 

διακρίσεις φύλου που διαφοροποιούν τις δυνατότητες µάθησης των κοριτσιών και 

των αγοριών. 

Aς µη ξεχνάµε ακόµη ότι το θέµα της αποδοχής της ισότητας των φύλων στην 

εκπαίδευση ως ένα από τα πιο σηµαντικά εκπαιδευτικά ζητήµατα σχετίζεται άµεσα 

και µε αµφισβήτηση ενός µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών πρακτικών, από εκείνες 

που θεωρούνται " αυτονόητες " µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα και τις οποίες 

χρησιµοποιούµε. Yπάρχουν, επίσης, πολλές δυσκολίες και αντιστάσεις στη 

συνειδητοποίηση των δικών µας στερεότυπων για τους ρόλους των φύλων και κατ' 

επέκταση στην αποδοχή ότι πολλές από τις εκπαιδευτικές µας πρακτικές - πέραν των 

ειδικών περιπτώσεων άµεσης διάκρισης εις βάρος των κοριτσιών - διαφοροποιούν 

φυλετικά τις δυνατότητες για µάθηση και, κατα συνέπεια, το αποτέλεσµα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ενισχύοντας υφιστάµενα κοινωνικά στερεότυπα κατά 

φύλο. 

Στην Eλλάδα διαπιστώνεται σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη στρατηγικών 

για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και µέσω της 

εκπαίδευσης. H καθυστέρηση αυτή οφείλεται και στη περιορισµένη ανάπτυξη του 

τοµέα της έµφυλης διάστασης στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη του οποίου είναι 

αναγκαία και η θεσµική ενίσχυση ορισµένων παρεµβάσεων, όπως αυτή στην οποία 

συµµετέχουµε. 

Για να επιτευχθεί, όµως, η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση είναι αναγκαία η 

ανάπτυξη πολυδιάστατων στρατηγικών µε πολλές και διαφοροποιηµένες 

προσεγγίσεις στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος παρέµβασης. Στη 

σηµερινή συνάντηση δεν θα αναφερθώ, όµως, σ' αυτό. Θέλω µόνο να υποσηµειώσω 

ότι η άµεση επιτυχία του µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική 

κατεύθυνση έγκειται, κυρίως, στην επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών. Προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν, µεταξύ των 

άλλων, πως µέσα από την αλληλεπίδραση µε τους µαθητές/τριες προκύπτουν οι 

στάσεις και οι συµπεριφορές που είναι χαρακτηριστικές για κάθε φύλο στο πλαίσιο 
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του σχολείου, ποιες διαπλοκές υπάρχουν µεταξύ φύλου, κοινωνικής τάξης και φυλής, 

πως δηµιουργούνται, εντοπίζονται και καταπολεµούνται οι προκαταλήψεις κατά 

φύλο. Eπιπλέον, προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που κατέχουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία ώστε να παράγουν, να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν διδακτικό υλικό 

χωρίς σεξιστικά στοιχεία και να διαµορφώνουν εκείνο το κλίµα στη τάξη που 

αποτρέπει την εµφάνιση ανισοτήτων κατά φύλο. 

H πορεία του µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

ενισχύεται από το γεγονός ότι υπάρχει διεθνώς µια διαρκώς αυξανόµενη βάση 

δεδοµένων µε σηµαντικό νέο συστατικό στοιχείο το σχεδιασµό παρεµβάσεων. 

Yπάρχουν έρευνες για αλλαγές του αναλυτικού προγράµµατος ( όπως για τα νέα 

προγράµµατα στα µαθηµατικά και τις φυσικές επιστήµες ), για αλλαγές στην 

οργάνωση και το κλίµα της τάξης κ. α. που µας προτείνουν αποτελεσµατικές 

στρατηγικές για τις νέες εκπαιδευτικές πρακτικές. Γνωρίζουµε όµως ότι οι 

εκπαιδευτικοί ή οι θεσµοί δεν αλλάζουν συµπεριφορά ή πρακτική µόνον µε 

διοικητικά µέτρα. Για την εφαρµογή της πολιτικής για την ισότητα στη πράξη είναι 

απαραίτητη η άσκηση του προσωπικού. 

Xρησιµοποιούνται πολλές µέθοδοι γι' αυτό και δεν υπάρχει µια πετυχηµένη συνταγή 

καθώς, σ' ένα µεγάλο βαθµό, είναι συνυφασµένες µε τις τοπικές, πολιτισµικές, 

κοινωνικές, οικονοµικές και ιστορικές συνθήκες. Tο περιεχόµενο αυτής της άσκησης 

µπορεί να περιλαµβάνει πολλά θέµατα, όπως: τον εντοπισµό των σεξιστικών 

στοιχείων στο εκπαιδευτικό υλικό, τη µείωση των προκαταλήψεων λόγω φύλου στην 

αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών-µαθητών/ τριών, τη συνειδητοποίηση των 

στερεότυπων που έχουν οι ίδιοι για τους ρόλους των φύλων και των αντιστάσεων 

στην αλλαγή, τη δηµιουργία νέων οργανωτικών δοµών. Στόχος τους είναι η αύξηση 

της αυτογνωσίας, της πληροφόρησης και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

Aπό την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης και επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στα ζητήµατα του φύλου προκύπτει ένα ενδιαφέρον κοινό σηµείο: η 

προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η αύξηση της αυτογνωσίας για τα 

ζητήµατα του φύλου και της ισότητας παίζουν κεντρικό ρόλο. H προσωπική εµπλοκή 

των εκπαιδευτικών και η αύξηση της αυτογνωσίας τους τίθενται ως κύριοι στόχοι 

γιατί αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιήσουν τις προκαταλήψεις τους, πως η 
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προσωπική τους ιστορία επέδρασε στη διαµόρφωση των απόψεών τους για τη φύση 

και την αιτία των διαφορών φύλου, στη διαµόρφωση των ενδιαφερόντων, στην 

πρακτική τους, στην χρήση της γλώσσας κ.λ.π., τότε και σχολική πρακτική τους θα 

γίνει πιο ευαίσθητη στα ζητήµατα του φύλου. Aν θέλουµε δηλ. να κατανοήσουµε τον 

τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουµε τους µαθητές/τριες µας, όσον αφορά στους ρόλους 

των φύλων, απαιτείται να αναλύσουµε και τις δικές µας αντιλήψεις και προσδοκίες 

καθώς και τη διαδικασία µέσα από την οποία αναπαράγονται στο πλαίσιο του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Για να αποδοµήσουµε, όµως το σεξιστικό πλέγµα αντιλήψεων, στάσεων και 

πρακτικών θα έπρεπε, λογικά, να έχουµε κατ' αρχήν απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήµατα:  

- Aναγνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τη σηµασία του ζητήµατος της ισότητας στην 

εκπαίδευση; 

- Θεωρούν οι ίδιοι ότι έχουν καταρτισθεί/ επιµορφωθεί κατάλληλα ώστε να 

αντιµετωπίσουν αυτά τα ζητήµατα;  

- Yπάρχουν προσωπικά εµπόδια και αντιστάσεις στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

που αναστέλλουν την εφαρµογή των αρχών µιας µη σεξιστικής εκπαίδευσης; 

Στο βαθµό που δεν υπάρχουν αντίστοιχα ερευνητικά δεδοµένα από τον ελληνικό 

χώρο και δεν γνωρίζαµε εκ των προτέρων τις δικές σας απόψεις, τότε ας υποθέσουµε 

ότι συµφωνούµε: 

1) για την αναγκαιότητα της ισότητας ανάµεσα στα φύλα 

2) για την ανάγκη µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

και  

3) ότι υπάρχει έλλειψη γνώσης στα ζητήµατα του φύλου στη εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Tι κάνουµε όµως µετά; 
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Aν θέλουµε να αποθαρρύνουµε την αναπαραγωγή των στερεότυπων για τους ρόλους 

των φύλων στο σχολείο οφείλουµε να διερευνήσουµε κριτικά τις εµπειρίες µας, να τις 

ερµηνεύσουµε και να αµφισβητήσουµε αυτή την "αυτονόητη " γνώση για την 

εκπαίδευση. 

Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία µπορεί να δηµιουργήσει ανταγωνιστικές τάσεις, 

αισθήµατα απειλής, ενοχές και αντιστάσεις γιατί όλα αυτά έχουν σχέση και µε την 

προσωπική µας ταυτότητα - ως άνδρα ή γυναίκας - µε τον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε τον εαυτό µας και τις σχέσεις µας µε τους άλλους. Θεωρώ όµως 

ότι αποτελεί µια κύρια στρατηγική για µια µη σεξιστική αγωγή, δηλαδή µια 

στρατηγική ενσωµάτωσης στη διδακτική πράξη µιας παιδαγωγικής που 

ευαισθητοποιεί τους εκπαιδευτικούς στην αναγνώριση της σεξιστικής δόµησης της 

πραγµατικότητας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη συµπεριφορά τους. 

Για την υπέρβαση, λοιπόν, του σεξιστικού παραδείγµατος πρέπει πρώτα να 

συνειδητοποιήσουµε πως είναι δοµηµένη η δική µας πραγµατικότητα και πως ο 

σεξισµός έχει επιδράσει στη δόµηση αυτή. Oι αντιλήψεις και οι στάσεις µας 

αποτελούν το υπόστρωµα πάνω στο οποίο αναπτύσσεται ο σεξισµός. H αναγνώριση 

των στάσεων/ αντιλήψεων που µας εµποδίζουν να υιοθετήσουµε µη-σεξιστική 

συµπεριφορά, να κατανοήσουµε πως ο σεξισµός επηρεάζει την πρακτική µας στο 

σχολείο και να αυξήσουµε τη δυνατότητα για ένταξη µιας φεµινιστικής παιδαγωγικής 

αποτελεί έναν από τους στόχους του σεµιναρίου. 

1) Oι δύο διαφορετικές διαστάσεις του σεξισµού µας υποχρεώνουν να υιοθετήσουµε 

δύο διαφορετικές στρατηγικές για την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών: 1) 

παροχή γνώσεων για τη φύση και τις αιτίες του θεσµικού σεξισµού και 2) παροχή 

γνώσης που θα µας οδηγήσει να σκεφθούµε κριτικά για τις εκφράσεις του ατοµικού 

σεξισµού και των αιτιών του.  

Oι δύο αυτές στρατηγικές µπορούν να υιοθετηθούν ταυτόχρονα καθώς είναι 

αδύνατον να κατανοήσεις τη µία όψη του σεξισµού χωρίς να κατανοήσεις την άλλη. 

2) H δική µου παρέµβαση στις οµάδες δεν επικεντρώνεται στον θεσµικό σεξισµό, 

αλλά στην υποκειµενική/ ατοµική διάσταση του σεξισµού που αντανακλάται στις 

κατηγορίες, στάσεις και αντιλήψεις που έχουµε ατοµικά (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 
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ο σεξισµός είναι ζήτηµα µόνον στάσεων και ατοµικών πρακτικών). Aυτή αποτελεί 

ταυτόχρονα και την έναρξη µιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και προβληµατισµού 

ως προς την πρακτική στο σχολείο και αυτό το αποτέλεσµα θα ήταν ότι καλύτερο θα 

προσδοκούσαµε µακροπρόθεσµα από ένα σεµινάριο ευαισθητοποίησης. 

Στη διαδικασία µετασχηµατισµού της εκπαίδευσης προς µη σεξιστική κατεύθυνση 

διαφαίνεται η αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός νέου λόγου. H µη σεξιστική 

εκπαίδευση αφορά όµως τόσο το περιεχόµενο της διδασκαλίας όσο και τους τρόπους 

διδασκαλίας. Aφορά το τι µαθαίνουµε και το πως το µαθαίνουµε. Άρα, ένα 

πρόγραµµα ευαισθητοποίησης πρέπει να δώσει εξίσου βαρύτητα και στα δύο. ∆εν 

µπορεί να γίνει µε παλιούς δογµατικούς τρόπους διδασκαλίας αλλά να αποτελέσει 

αρχή προβληµατισµού και απόκτησης αντίστοιχων δεξιοτήτων από τους 

εκπαιδευτικούς.  

Yπάρχουν αρκετά παραδείγµατα στη βιβλιογραφία για τον τρόπο απόκτησης αυτών 

των δεξιοτήτων που στηρίζονται κυρίως στις αρχές της επικοινωνίας, της ανάπτυξης 

µιας δηµοκρατικής οµαδικής διαδικασίας, στη συνεργασία, στην σύζευξη θεωρίας και 

πράξης, στην ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας και νέων οργανωτικών δοµών. 

Στο σεµινάριο λοιπόν αυτό δεν θέλουµε να σας βοµβαρδίσουµε µε πληροφορίες, να 

παρέχουµε γνώσεις από καθέδρας σε παθητικούς αποδέκτες ( ούτε βέβαια να 

επαναλάβουµε το ίδιο σε µικρές οµάδες ). Προτείνουµε µια νέα οπτική, δίνουµε 

ερεθίσµατα και επιζητούµε την αλληλεπίδραση. Πρόκειται για µια προσέγγιση που 

ενθαρρύνει την εµπλοκή σας και στηρίζεται στη σωστή αναλογία παροχής γνώσης/ 

διαλόγου/ συµµετοχής. Zητούµενο βέβαια παραµένει η προώθηση καινοτόµων 

τρόπων ισότιµης συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων για την προώθηση της 

ισότητας στην εκπαίδευση. 

Προφανώς ένα σεµινάριο αυτής ή και µεγαλύτερης διάρκειας δεν µπορεί να 

αποτελέσει επαρκές πλαίσιο για να καταγραφούν οι προσωπικές εµπειρίες που έχουν 

σχέση µε το φύλο και να συσχετισθούν µε το ρόλο µας ως εκπαιδευτικών. Φιλοδοξεί 

όµως αυτή η διαδικασία να ενθαρρύνει τη κριτική µατιά στα γεγονότα της ζωής, να 

αναπτύξει την " κοινωνιολογική φαντασία ", να προσφέρει µια βαθύτερη κατανόηση 

των ποικίλων εκπαιδευτικών εµπειριών. 

 6



Bέβαια, η διδακτική µέθοδος που ακολουθώ τώρα, δηλαδή η διάλεξη, βρίσκεται σε 

ασυµφωνία µε τις µη αυταρχικές αρχές της µη σεξιστικής εκπαίδευσης. Aς είναι! 

Aκολουθούν οι οµάδες όπου θα υπάρχει διάλογος, συνθήκες για την αύξηση της 

αυτογνωσίας και όπου θα χρησιµοποιηθούν και οι δικές σας προσωπικές εµπειρίες ως 

πηγές και υλικό. Όλοι και όλες έχουµε να καταθέσουµε κάτι από τις προσωπικές µας 

εµπειρίες και να το µοιραστούµε. Προφανώς έχουµε σχεδιάσει ένα συγκεκριµένο 

υλικό για τις ασκήσεις, αλλά η όλη διαδικασία θα οργανωθεί και µε βάση τη δική σας 

συµµετοχή. Eνώ θα υπάρξουν και εισηγήσεις στις οµάδες για ορισµένα θέµατα, θα 

δοθεί όµως ταυτόχρονα η δυνατότητα να συνδεθεί αυτή η γνώση µε τη σχολική 

πράξη και τη ζωή. 

Eλπίζουµε να δηµιουργήσουµε τις κατάλληλες προϋποθέσεις έτσι ώστε να ακουστούν 

όλες οι φωνές και ιδίως των γυναικών που δεν είναι τόσο δυνατές. Nα συζητήσουµε 

τις σκέψεις σας, τις αντιδράσεις σας, τις προσδοκίες, τους φόβους και τις ελπίδες σας 

για την εφαρµογή της ισότητας στην εκπαίδευση και έτσι να αρχίσουµε να νοιώθουµε 

ως οµάδα που έχει κοινό στόχο. 

 Συµπερασµατικά  

H ανάπτυξη ενός µη σεξιστικού προγράµµατος στα σχολεία προϋποθέτει µια 

δηµοκρατική, µη αποξενωτική διαδικασία. Όπως λέει ο Freire, πρέπει να αρχίσουµε 

από τις εµπειρίες των δρώντων προσώπων. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι πρωταγωνιστές είστε εσείς, άνδρες και γυναίκες, 

που κοινωνικοποιηθήκατε µ' ένα συγκεκριµένο τρόπο ( που έχει δηλαδή επηρεαστεί 

από το σεξισµό ) και αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξουν αντιστάσεις στην 

αλλαγή. Για το λόγο αυτό είναι σηµαντικό να συνειδητοποιήσουµε τη γένεση αυτής 

της συµπεριφοράς σε θεσµικό επίπεδο και να κατανοήσουµε πως αυτή παράγει τις 

ατοµικές/ προσωπικές εκφάνσεις του προβλήµατος. Aυτή η διαδικασία δεν οδηγεί 

στη δηµιουργία ενοχών σε ατοµικό επίπεδο, αλλά ούτε και αρνείται το ζήτηµα της 

ατοµικής ευθύνης. Eίναι, κατά τη γνώµη µου, µια διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα 

αλλαγής, δηλαδή της υιοθέτησης, στο τέλος, µιας λιγότερο σεξιστικής οπτικής. 

Aρκεί, ως πρώτο βήµα να δεσµευθούµε προσωπικά. Aυτό είναι που ζητώ από εσάς. 
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