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Φύλο και Εκπαίδευση:  Η Εκτίµηση της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στην 
Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση της Κύπρου 

Παράγοντες που συντελούν αποφασιστικά στη διατήρηση των παραδοσιακών 
ρόλων και συµπεριφορών από τους µαθητές και τις µαθήτριες: 
§   Πολιτικές που αφορούν στην εκπαίδευση γενικότερα 
§    Το περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών σε συνδυασµό µε το 
περιεχόµενο των σχολικών εγχειριδίων και την εικονογράφησή τους 
§   Το περίφηµο «κρυφό» αναλυτικό πρόγραµµα 
§   Τα παιχνίδια και τα αθύρµατα 
§    Οι στάσεις, οι προσδοκίες και οι συµπεριφορές των εκπαιδευτικών 
(ανδρών και γυναικών) 
§    Ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί αρθρώνουν (και στον οποίο λόγο το 
αρσενικό υποκαθιστά και τα δύο φύλα, κάνοντας το θηλυκό γένος αόρατο) 
§   Οι παρεµβάσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος του σχολείου (σύλλογοι 
γονέων, Τ.Α. εκκλησία κ.λπ.) 



§    Από την έρευνα έχει καταγραφεί ότι µεγάλος αριθµός εκπαιδευτικών 
πρακτικών, από εκείνες που θεωρούνται “αυτονόητες” µέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα, θέτει σε πιο πλεονεκτική θέση τα αγόρια και 
περιορίζει συγκριτικά τις δυνατότητες µάθησης και επιτυχίας των κοριτσιών 
και ενισχύει υφιστάµενα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύλα 

Φύλο και Εκπαίδευση:  Η Εκτίµηση της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στην 
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§    Το εκπαιδευτικό σύστηµα, παρά τις προθέσεις του, δεν κατορθώνει 
ουσιαστικά να εκπληρώσει την υπόσχεση της έµφυλης ισότητας που  ρητά 
θεσπίζει. 
 
§  Η ύπαρξη κάθε µορφής σεξιστικής και ρατσιστικής ιδεολογίας στο χώρο 
της εκπαίδευσης αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην επίτευξη βασικών στόχων 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και δεν συµβάλλει στην επίλυση ενός 
γενικότερου κοινωνικού προβλήµατος. 
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§   Το Φύλο (gender), δοµή κατεξοχήν κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική, 
αναγνωρίζεται ως η βάση της κοινωνικής οργάνωσης, η «αρχή του 
σχετίζεσθαι» και, όπως εύστοχα επισηµαίνεται, συνέβαλε στο να διαφανεί ο 
δυτικοκεντρικός και κοινωνικά κατασκευασµένος χαρακτήρας της 
αντιπαράθεσης φύση/πολιτισµός και να καυαστεί εποµένως δυνατός ο 
διαχωρισµός της έννοιας του Φύλου από τη βιολογική του διάσταση. 
 
§   «Το Φύλο δεν αποτελεί αναλλοίωτη, φυσική οντότητα, αλλά προϊόν 
κοινωνικοπολιτιστικών όρων που αλλάζουν µέσα στο χρόνο. Το περιεχόµενο 
της έννοιας του Φύλου (gender) αποτελεί εποµένως και αυτό κοινωνική 
κατασκευή µε ιστορική διάσταση και συγκροτείται και αναπαράγεται από ένα 
πλέγµα σχέσεων ανάµεσα στα Φύλα και στο εσωτερικό των Φύλων».   
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§   Απώτερος στόχος της  φεµινιστικής προσέγγισης για την εκπαίδευση είναι 
το εγχείρηµα µιας ριζικής αλλαγής στο σύστηµα έµφυλων σχέσεων, 
προϋπόθεση για τη δηµιουργία ισότιµων υποκειµένων και για την  µετατροπή 
των  σχολείων σε χώρους συνάντησης και επικοινωνίας. 
 
§  Η µη-σεξιστική αγωγή προϋποθέτει νέες γνώσεις και υψηλό βαθµό έµφυτης 
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισµό στάσεων και 
πρακτικών Αγωγής εκ µέρους τους. Προϋποθέτει ακόµα βαθιές αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα (όπως στην περίπτωσή µας συγγραφή νέων µη-
σεξιστικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και σχολικών εγχειριδίων), 
κατάστρωση και υλοποίηση προγραµµάτων κατεύθυνσης των παιδιών σε 
δραστηριότητες που παραδοσιακά ανήκουν στο αντίθετο φύλο αλλά και 
προγραµµάτων ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών.   
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§   Η επίτευξη µιας ποιοτικής Εκπαίδευσης που εξασφαλίζει στις µαθήτριες 
και στους µαθητές, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία, κουλτούρα, 
σεξουαλικό προσανατολισµό, αρτιµέλεια κ.λπ.  ίσα δικαιώµατα, που εστιάζει 
στη διαπολιτισµικότητα και στηρίζεται στην ισότητα των φύλων και των 
ευκαιριών, διαµορφώνει ένα θετικό περιβάλλον ενήλικης ζωής όχι µόνο για 
τη σηµερινή νέα γενιά, αλλά και για τις επερχόµενες γενεές.   
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Απώτερος στόχος της  φεµινιστικής προσέγγισης για την εκπαίδευση 
είναι το εγχείρηµα µιας ριζικής αλλαγής στο σύστηµα έµφυλων 
σχέσεων, προϋπόθεση για τη δηµιουργία ισότιµων υποκειµένων και 
για την  µετατροπή των  σχολείων σε χώρους συνάντησης και 
επικοινωνίας. 
 Η µη-σεξιστική αγωγή προϋποθέτει νέες γνώσεις και υψηλό βαθµό 
έµφυτης ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και επαναπροσδιορισµό 
στάσεων και πρακτικών Αγωγής εκ µέρους τους. Προϋποθέτει ακόµα 
βαθιές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα (όπως στην περίπτωσή µας 
συγγραφή νέων µη-σεξιστικών Αναλυτικών Προγραµµάτων και 
σχολικών εγχειριδίων), κατάστρωση και υλοποίηση προγραµµάτων 
κατεύθυνσης των παιδιών σε δραστηριότητες που παραδοσιακά 
ανήκουν στο αντίθετο φύλο αλλά και προγραµµάτων 
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών. 
  Η επίτευξη µιας ποιοτικής Εκπαίδευσης που εξασφαλίζει στις 
µαθήτριες και στους µαθητές, ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, θρησκεία, 
κουλτούρα, σεξουαλικό προσανατολισµό, αρτιµέλεια κ.λπ.  ίσα 
δικαιώµατα, που εστιάζει στη διαπολιτισµικότητα και στηρίζεται στην 
ισότητα των φύλων και των ευκαιριών, διαµορφώνει ένα θετικό 
περιβάλλον ενήλικης ζωής όχι µόνο για τη σηµερινή νέα γενιά, αλλά 
και για τις επερχόµενες γενεές. 
§ .   
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§   Με τον όρο γλωσσικός σεξισµός εννοείται η γλωσσική διεπίδραση σε µια 
ανδροκρατική κοινωνία, στην οποία  η γλώσσα αποτυπώνει ακριβώς τις 
σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα φύλα και λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
διαιωνίζεται και να νοµιµοποιείται η εξουσία των αντρών εις βάρος των 
γυναικών. 
 
§  Αποτελεί πεποίθησή µας  πως το να είναι ορατά και τα δύο γένη στο λόγο 
δεν συνεπάγεται «φεµινιστική εµµονή», αλλά πολιτικό και δηµοκρατικό 
αίτηµα υψίστης σηµασίας, βασικότατη προϋπόθεση επίτευξης της έµφυλης 
ισότητας.   
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§  Με τον όρο γλωσσικός σεξισµός εννοείται η γλωσσική διεπίδραση σε µια 
ανδροκρατική κοινωνία, στην οποία  η γλώσσα αποτυπώνει ακριβώς τις 
σχέσεις εξουσίας ανάµεσα στα φύλα και λειτουργεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
διαιωνίζεται και να νοµιµοποιείται η εξουσία των αντρών εις βάρος των 
γυναικών. 
 
§  Αποτελεί πεποίθησή µας  πως το να είναι ορατά και τα δύο γένη στο λόγο 
δεν συνεπάγεται «φεµινιστική εµµονή», αλλά πολιτικό και δηµοκρατικό 
αίτηµα υψίστης σηµασίας, βασικότατη προϋπόθεση επίτευξης της έµφυλης 
ισότητας. 
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§    Προτάθηκε η χρήση του πληθυντικού αριθµού που επιτρέπει τη 
διευκρίνιση του φύλου, όπως: οι εκπαιδευτικοί, άνδρες και γυναίκες / τα 
αγόρια και τα κορίτσια / οι επιστήµονες, άνδρες και γυναίκες, κ.λ.π.  
 
§    Προτάθηκε να µην προτάσσεται πάντα η κατάληξη του αρσενικού 
ονόµατος στα ζεύγη ανδρικών - γυναικείων, να µην χρησιµοποιούνται 
καταλήξεις υποκοριστικών σε θηλυκά ουσιαστικά και µεγεθυντικών 
ουσιαστικών σε αρσενικά ουσιαστικά και να αποφεύγονται τα παθητικά 
ρήµατα µε υποκείµενα θηλυκού γένους.   
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§  Θεωρήσαµε ιδιαίτερα σηµαντικό το να υπάρχει εισαγωγικά ήδη από τις 
τελευταίες τάξεις του δηµοτικού σχολείου η  Ιστορία κάθε επιστήµης στο 
πλαίσιο της οποίας µπορούν συχνά να γίνουν ορατές οι γυναίκες. 
 
§  Σε οµαδικές δραστηριότητες προτείνεται να επισηµαίνεται η διαµόρφωση 
οµάδων µαθητών/τριών ανεξάρτητα από το φύλο, θρήσκευµα, καταγωγή. 

§  Θέσαµε στη διάθεσή σας προς αξιοποίηση σε κάθε Π.Σ. και δείγµα έµφυλης 
βιβλιογραφίας.   
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Προσοχή!!! 

 Να βρείτε το χωριό καταγωγής και το είδος µουσικής που ακούει ο καθένας, αν: 
 
-Η γυναίκα ακούει ροκ µουσική 
 
-Ο Αλέξης δεν κατάγεται από τη Λύση 
 
-Αυτός (µετατροπή του θηλυκού σε αρσενικό) που ακούει ροκ µουσική κατάγεται 
από τη Γιαλούσα» 
 



Προσοχή!!! 

•   Ο ζαχαροπλάστης ετοιµάζει 6 γλυκά την ώρα.  Ο αρχιζαχαροπλάστης ...... κ.λπ. 

•   Δύτες διάγουν έρευνα.... 

•   Ένας υπάλληλος πληρώνεται... 

•   Ένας επαγγελµατίας οδηγός... 

•   Ο κάθε συνδροµητής..... 

•   Ο Γιώργος απάντησε σωστά...ο Σάββας έδωσε 5 σωστές απαντήσεις... 

•   Ο διευθυντής ενός εργοστασίου... 

•   Ένας πεζοπόρος... 

•   Την 1η Ιανουαρίου του 2009 ο Κώστας κατέθεσε 3000... 

•   Ο κ. Α. επενδύει 1000 ευρώ σε ένα επενδυτικό σχέδιο µιας εταιρείας... 

•   Το κέρδος που αποφέρει σε έναν επιχειρηµατία η πώληση µιας επί πλέον µονάδας... 



Η µη αναφορά σε αρχαϊκά και αρχαία θρησκευτικά συστήµατα αδικεί ιδιαίτερα τις 
γυναίκες που έχουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά παρελθόν µε γυναικοκεντρικά  
και πιθανόν µονοθεϊστικά θρησκευτικά συστήµατα 
 
1.  Να υπογραµµιστούν οι αξίες της ισότητας και της ελευθερίας που ενστερνίζεται ο  
χριστιανισµός σύµφωνα µε τα λόγια του ίδιου του Ιησού. 
 

2. Να υπάρξουν περισσότερα παραδείγµατα γυναικών από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά  
κυρίως από την Καινή Διαθήκη, αφού στα χρόνια που αφορά αρκετές γυναίκες είχαν  
σηµαντική θέση στη χριστιανική παράδοση επιδεικνύοντας δύναµη χαρακτήρα.  
 

3. Να εξισορροπηθεί η αναλογία ανδρών – γυναικών. 
 

4. Η χρήση της γλώσσας να εξισορροπηθεί ως προς τις έµφυλες αναφορές της και τη  
σεξιστική χρήση της (αντωνυµίες, επίθετα κ.λπ.),. 
 

5. Να γίνει συνειδητή η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, να  
τονίζουν την ισότητα των φύλων. 
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Επίσης,  θα προσθέταµε ότι επιβάλλεται αύξηση των θηλυκών υποδειγµάτων πέρα της 
Παναγίας και ιδιαίτερα έµφαση στις µαθήτριές του Χριστού, συνεχής αναφορά στη 
συνεισφορά των γυναικών στο χριστιανικό κίνηµα και τη διάδοσή του 
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Μία εκπαίδευση της έµφυλης ισότητας συνεπάγεται όχι µόνον υψηλή αξιολόγηση των 
κοριτσιών, αλλά και βελτίωση των αγοριών, καθώς θα συνειδητοποιήσουν τα 
κοινωνικά πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από την αναγνώριση και αποδοχή των 
δυνατοτήτων και της προσφοράς  των κοριτσιών και των γυναικών 
 
Ο/η νέου τύπου εκπαιδευτικός απαιτείται να διαθέτει το σύνολο των συµπεριφορών και 
των γνώσεων που του/ης επιτρέπει να αναγνωρίζει την ανισότητα στις εκπαιδευτικές 
ευκαιρίες, να προχωρά σε συγκεκριµένες παρεµβάσεις που να εξασφαλίζουν  την ίση 
µεταχείριση των µαθητριών και των µαθητών που θα οδηγεί σε ίσα εκπαιδευτικά 
αποτελέσµατα 
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Ερωτήσεις	  	  

Ευχαριστώ  
Πολύ !!! 


