
Πώσ εμφανίζονται τα φφλα ςτο διδακτικό υλικό  (ανάλυςθ περιεχομζνου)  

(από το φυλλάδιο «βοθκθτικό εκπαιδευτικό υλικό για τα ςχολικά εγχειρίδια του δθμοτικοφ», Δθμητρα Κογκίδου, Ιωάννινα 2007)      

Κατηγορίεσ ανάλυςησ:  Γλωςςικόσ ςεξιςμόσ – Επαγγζλματα – Δραςτθριότθτεσ – Διάςθμα πρόςωπα – 

Πρωταγωνιςτικοί ρόλοι – Στερεοτυπικά  χαρακτθριςτικά/ςυμπεριφορζσ των φφλων – Φωνι και ςτα δφο φφλα – Η 

εικόνα τθσ οικογζνειασ 

Γλωςςικόσ ςεξιςμόσ 

Η γλϊςςα είναι πολυδιάςτατο φαινόμενο. Σε προςωπικό επίπεδο ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθ ςκζψθ μασ και ςε 

κοινωνικό επίπεδο με τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ που κακορίηουν τθ ηωι μασ. Κατά ςυνζπεια, δεν είναι 

μόνο μζςο επικοινωνίασ αλλά και φορζασ ιδεολογίασ. Μεγάλο μζροσ τθσ γλϊςςασ , ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό χϊρο, 

είναι ςεξιςτικι. Αυτι θ χριςθ τθσ γλϊςςασ αντανακλά, νομιμοποιεί , προωκεί και διαιωνίηει τισ άνιςεσ ςχζςεισ 

εξουςίασ ανάμεςα ςτα φφλα. Δίνει το  προβάδιςμα ςτο αρςενικό ζναντι του κθλυκοφ και εμπεριζχει το μινυμα τθσ 

ανιςότθτασ των φφλων με πολλοφσ τρόπουσ. Το παρατθροφμε ςτθ γραμματικι, τθ ςφνταξθ, τθ ςθμαςιολογία. 

Υπο-κατηγορίεσ ανάλυςησ του ςεξιςμοφ ςτθ γλϊςςα 

 

 

 

 

 

Φωνθ και ςτα δφο φφλα ςτη χρθςη τησ γλώςςασ – Κατευιυντθριεσ οδηγίεσ 

Το κζμα τθσ χριςθσ μθ ςεξιςτικισ γλϊςςασ δεν τίκεται με όρουσ πολιτικισ ορκότθτασ. Κάκε φορά που 

αμφιςβθτοφμε όρουσ και εκφράςεισ που εμπεριζχουν διακρίςεισ δίνουμε ταυτόχρονα και μία μάχθ για όςα 

αναπαριςτά και αναπαράγει θ γλϊςςα ςτο επίπεδο των κοινωνικϊν ςχζςεων. Δθλαδι δεν ζχουμε να κάνουμε μόνο 

με ηθτιματα γλϊςςασ αλλά και με τθ ςφνδεςι τουσ με τθν δράςθ.  

Η χριςθ  μθ ςεξιςτικισ γλϊςςασ δεν είναι από μόνθ τθσ ανατρεπτικι, δεν αλλάηει τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ από μόνθ 

τθσ , παρά μόνον αν αςκθκεί  μια ςυνολικότερθ ανατρεπτικι πρακτικι ςε όλα τα επίπεδα. 

Η χριςθ γλϊςςασ που να αντανακλά τθν αναγνϊριςθ τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν είναι πιο ςθμαντικι ςτθν 

πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Η εξοικείωςθ ςτθ χριςθ μθ ςεξιςτικοφ λόγου είναι δφςκολο εγχείρθμα και ςυναντά 

μεγάλθ αντίςταςθ. Η αλλαγι κα προκφψει ςταδιακά και κα πρζπει να αρχίςει με όρουσ που χρθςιμοποιοφνται 

ςυχνά και είναι περιςςότερο αποδεκτοί. 

- Μθ κάνεισ  χριςθ του αρςενικοφ γζνουσ για να δθλωκοφν άτομα και των δφο φφλων 

- Μθ χρθςιμοποιείσ επαγγελματικοφσ όρουσ μόνο με κθλυκζσ ι αρςενικζσ καταλιξεισ 

- Μθ χρθςιμοποιείσ λζξεισ/εκφράςεισ που υποτιμοφν ι εξευτελίηουν τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ και 

αναπαράγουν ςτερεότυπεσ αντιλιψεισ για τουσ ρόλουσ των φφλων 

- Μθ χρθςιμοποιείσ με αςφμμετρο τρόπο τίτλουσ, προςφωνιςεισ και χαιρετιςμοφσ ανδρϊν / γυναικϊν 

- Πρόςεξε τθ χριςθ λζξεων και φράςεων που εμπεριζχουν τθ λζξθ «άνδρασ» (π.χ. επανδρϊνω, ανδρεία…) 

- Πρόςεξε τθ χριςθ τθσ λζξθσ «άνκρωποσ» 

- Φρόντιςε οι άνδρεσ και οι γυναίκεσ να παρουςιάηονται ςε ζνα ευρφ φάςμα κοινωνικϊν καταςτάςεων και 

ρόλων και δϊςε βαρφτθτα ςε νζουσ ανδρικοφσ και γυναικείουσ επαγγελματικοφσ ρόλουσ 

- Αξιοποίθςε για αυτομόρφωςθ / υλικό τθν εξαιρετικι ιςτοςελίδα     www.isotita-epeaek.gr  

 

                                                    Χάρησ Παπαδόπουλοσ, Σχολικόσ Σφμβουλοσ δθμοτικισ εκπαίδευςθσ τθσ 10
θσ

 περιφζρειασ Αττικισ 

1. Χριςθ του αρςενικοφ γζνουσ για να δθλϊςει και τα δφο γζνθ    (όταν οι γυναίκεσ είναι αόρατεσ) 

2. Προςωποποίθςθ των επαγγελμάτων     (όταν τα επαγγζλματα ζχουν φφλο) 

3. Χριςθ των λζξεων «άνιρωποσ» και «παιδί» 

4. Πρόταξθ του αρςενικοφ ςτα ηεφγθ ανδρικϊν – γυναικείων ονομάτων    (όταν οι άντρεσ προθγοφνται) 

5. Ονομαςτικζσ αναφορζσ      (όταν οι γυναίκεσ δεν ζχουν όνομα:  είναι ςφηυγοι, μθτζρεσ, γιαγιάδεσ…) 

6. Χριςθ των υποκοριςτικϊν     (κυρίωσ ςε κορίτςια και γυναίκεσ) 

7. Χριςθ των αντωνυμιϊν και των επικζτων      («ο φθμιςμζνοσ επιςτιμονασ»    vs    «θ όμορφθ γυναίκα») 

8. Σθμαςιολογικά ςτερεότυπα     (λζξεισ που παραπζμπουν ςε ςτερεότυπουσ ρόλουσ και ςχζςεισ των φφλων) 

http://www.isotita-epeaek.gr/

