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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

  Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα φια φζα κνπ έρνπλ 

πξνζθέξεη ζηε δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ θαη λα εθθξάζσ ηελ 

επγλσκνζχλε κνπ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε θάζε κνπ επηινγή. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ αδεξθή κνπ, Διέλε, ε νπνία ζηάζεθε δίπια κνπ ζε θάζε βήκα θαη 

κε βνήζεζε κε ηηο γλψζεηο ηεο σο κεγαιχηεξε.  

  Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδσ ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο γηα ηελ αληδηνηειή 

πξνζθνξά ηνπο, γηα ην ζεκαληηθφ ρξφλν πνπ αθηέξσζαλ αιιά θαη ηηο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο 

πνπ κνηξάζηεθαλ καδί κνπ θαηά ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο έξεπλαο. Υσξίο ηε βνήζεηά ηνπο δελ 

ζα ήηαλ δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηνπο 

επραξηζηψ θαη ηνπο επγλσκνλψ.  

  Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ γηα αθφκε κία θνξά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα. 

Αλαζηαζία Φάιηε γηα ηελ βνήζεηα ηεο, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ 

ρξφλνπ ψζηε λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία απηή. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

  Ζ παξνχζα εξγαζία αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηζφηεηαο θχισλ ζε έλαλ πνιππνιηηηζκηθφ παηδηθφ ζηαζκφ ηεο νπεδίαο. Ο θπξηφηεξνο 

ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ην αληίθηππν πνπ έρεη ην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ 

ζχζηεκα ζηα παηδηά αιιά θαη ην πψο ιεηηνπξγεί έλα ηέηνην ζχζηεκα κέζα ζε έλα 

πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ.  Γεπηεξεχνληεο ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα 

εμεηάζεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ησλ παηδαγσγψλ αιιά θαη ησλ γνλέσλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα.  

 Σν δείγκα απνηειείηαη απφ δχν παηδαγσγνχο, δχν γνλείο θαη ελλέα παηδηά. Οη παηδαγσγνί 

πνπ έιαβαλ κέξνο ππεξεηνχλ ζε παηδηθφ ζηαζκφ ηεο νπεδίαο, νλφκαηη Gothenburg’s 

preschool. Οη γνλείο ήηαλ άλζξσπνη πνπ «έζηειλαλ» ηα παηδηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ 

ζηαζκφ θαη δέρηεθαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα. Σέινο, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ 

παηδηά πνπ θνηηνχζαλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ζηαζκφ θαη πνπ κε ηελ ζπγθαηάζεζε ησλ 

γνλέσλ ηνπο έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα.    

  Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνζεγγίζηεθαλ πνηνηηθά θαη ε ζπιινγή ηνπο έγηλε κε ηε ρξήζε 

αηνκηθψλ ζπλεληεχμεσλ, θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ θαη βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ελψ ε 

επεμεξγαζία ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλσλ.  

  χκθσλα κε ηα επξήκαηα, ηα παηδηά: επεξεάδνληαη ζεηηθά απφ έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο 

θχισλ. Γηα ηελ αθξίβεηα γίλνληαη πην αλνηρηφκπαια θαη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο 

κάζεζεο ελψ παξάιιεια θαηέρνληαη απφ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ησλ 

θχισλ. Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ 

ζρνιείνπ είλαη αξθεηά δχζθνιή θαη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

  Αθφκα, εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο θχισλ ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο 

ηερληθέο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ ηάμε αιιά θαη ην ζπίηη, έηζη ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ νη ίδηνη σο παξάδεηγκα-πξφηππν γηα ηα παηδηά.   

  Γεληθά, έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζε θνηλσλίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμ νινθιήξνπ θάησ απφ ην πξίζκα ηεο 

ηζνηηκίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα θχινπ γηαηί ηα παηδηά επεξεάδνληαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο (θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπο), 

αιιά θαη ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνχλε.  
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ABSTRACT 

 

  The current paper is an exploration of the functioning of a gender equality education system 

in a multicultural preschool in Sweden. The main object of the research is to examine the 

impact of this pedagogical system on children and how such a system operates in a 

multicultural environment. The secondary object of this study is to examine the function and 

role of both pedagogues and parents in this particular system. 

   The sample consists two educators, two parents, and nine children. The educators that took 

part are working in a preschool in Sweden, called Gothenburg Preschool School. Parents were 

people who were sending their children to this preschool and wanted to participate in the 

research. Finally, the children who participated attending this kindergarten and with the 

consent of their parents they participated in the research. 

  The data of the research were approached qualitatively and their collection was made by 

using personal dialogues, data collection  and empirical activity, while their processing was 

carried out using the thematic content analysis method. 

  According to the findings, children: are positively affected by a gender equality system. In 

fact, they become more open-minded and acquire more learning opportunities while being 

held by less stereotypes about gender roles. Also, the operation of such a system within a 

multicultural school is quite difficult and requires a lot of effort from the educators. 

  In addition, teachers and parents should work together for a better result in a gender equality 

system while at the same time they should use gender-specific techniques to promote gender 

equality in the classroom and home in order to work as role-models for children. 

  In general, a system of gender equality in childcare facilities can work more effectively in 

societies that operate entirely under the perspective of gender equality and democracy because 

children are heavily influenced by their culture (and therefore family) but also the society in 

which they live. 

 

 

 

 

Keywords: children, gender equality system, open-minded, more learning opportunities, less 

stereotypes, multicultural, teachers/educators, parents, pre-school education, democracy, 

culture, society 
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

  Ζ εξγαζία απηή κε ηίηιν «Εεηήκαηα ηζφηεηαο θχισλ: ε πεξίπησζε ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ ζηελ νπεδία», πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ηεο ζρνιήο επαγγεικάησλ πγείαο θαη πξφλνηαο 

ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο (Α.Σ.Δ.Η.Θ.), κε 

επηβιέπνπζα ηελ θαζεγήηξηα θα. Φάιηε Αλαζηαζία.  

  Ζ ζεκαηηθή ηεο εξγαζίαο αληιείηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο ςπρνινγίαο. Ο 

ξφινο ηνπ θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ 

εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ θνηλσλία ζήκεξα θαη ηδηαίηεξα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, φπσο 

είλαη ε νπεδία φπνπ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. Σν θαλδηλαβηθφ παηδαγσγηθφ 

ζχζηεκα παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη είλαη άμην κειέηεο, έλα θνκκάηη απηνχ είλαη θαη 

ε ηζφηεηα ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνσζείηαη κέζσ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο. Απηήλ αθξηβψο ηελ ηζφηεηα πξνζπαζεί 

λα κειεηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή εξγαζία, ζε ζρέζε κε ην αληίθηππν πνπ έρεη απηή 

ζηα παηδηά αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ θαζεγεηψλ θαη ησλ γνλέσλ κέζα ζε έλα ηέηνην 

ζχζηεκα, πάληα ζηα πιαίζηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ θέληξνπ πξνζρνιηθήο αγσγήο.  

   ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, κεηά ηελ εηζαγσγή παξαηίζεληαη νξηζκέλνη νξηζκνί κε 

βάζε ηελ βηβιηνγξαθία, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί έλαο θνηλφο ηφπνο θαηαλφεζεο ησλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελ ιφγσ κειέηε. ην ηξίην θεθάιαην, παξαηίζεληαη 

θάπνηεο απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θχινπ. Οη εηδήκνλεο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο ζπλδένπλ ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θχινπ ζηνλ άλζξσπν κε πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη: νη θνηλσληθνί, νη 

γλσζηηθνί-αλαπηπμηαθνί θαη νη βηνινγηθνί. ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχεηαη ν ξφινο ηνπ 

θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά αιιά θαη πην εηδηθά ζηελ νπεδία.  

  ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ν ηδαληθφο ζρνιηθφο ρψξνο γηα έλα ζρνιείν πνπ 

ιεηξνπξγεί ππφ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηα βηβιία ηεο ηάμεο. ην 

έθην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο ξφινπο απηψλ θαη 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα ζε κηα ηάμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. ην 

έβδνκν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην θχιν 

ηνπο.  

  ην φγδνν θεθάιαην, παξννπζηάδεηαη ε ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο ζε έλα ηέηνην παηδαγσγηθφ 

ζπζηεκα θαη πσο απηή επεξεάδεη ην παηδί. ην έλαην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ φια ηα παξαπάλσ θεθάιαηα. 

  Πξνρσξφληαο ζην δέθαην θεθάιαην, δηαλχνπκε ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη: ηα εξσηήκαηα θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. ην εληέθαην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο θαη ζην 

δσδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

  ην δεθαηνηξίην θεθάιαην γίλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε 

λα επηηεπρζεί ε ηξηγσλνπνίεζε. Σέινο, ζην δέθαηνηέξην θεθάιαην πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ζπδήηεζε , παξνπζηάδνληαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο, νη πεξηνξηζκνί ηεο, ε 

αλαζηνραζηεθφηεηα θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο γηα κειινληηθέο έξεπλεο αιιά 

θαη νη πξνηάζεηο εθαξκνθήο ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. Ζ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο αιιά θαη φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.   
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2.ΟΡΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΟΗ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ 

 

2.1Φύιν 

  Δίλαη ην γέλνο αλζξψπνπ ή δψνπ αξζεληθνχ ή ζειπθνχ / ζχλνιν αλζξψπσλ κε θνηλά 

εζλνινγηθά ή αλζξσπνινγηθά γλσξίζκαηα (Μαξγηνιάθε θαη Υαηδή, 1995). 

2.2.Σαπηόηεηα θύινπ 

  Δίλαη ε πεπνίζεζε ηνπ αηφκνπ φηη αλήθεη ζην θχιν κε ην νπνίν γελλήζεθε (Elliot, 

Kratochwill, Cook θαη Travers,2008). 

2.3.Ρόινο ηνπ θύινπ 

  Αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ άληξα ή ηε 

γπλαίθα  (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers,2008). 

2.4.Κνηλσληθό θύιν 

  Σν θνηλσληθφ θχιν ή αιιηψο θχιν ή αιιηψο ζηα αγγιηθά gender, ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αληίιεςε ηεο αξξελσπφηεηαο ή ηεο ζειπθφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία (Feldman, 2009).   

2.5.Βηνινγηθό θύιν 

  Σν βηνινγηθφ θχιν ή γέλνο ή αιιηψο ζηα αγγιηθά sex, ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ αλαηνκία 

θαη ηελ ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ (Feldman, 2009).   

2.6.Κνηλσληθνπνίεζε ηνπ θύινπ 

  Ζ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θχινπ, αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία πηνζέηεζεο θαη ελζηεξληζκνχ 

απφ άηνκα ηδεψλ ζρεηηθά κε θνηλσληθνχο ξφινπο απφ άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπ. 

Οξηζκέλεο ζεσξίεο θνηλσληθνπνίεζεο επηζεκαίλνπλ πσο ε θνηλσλία θαηαδηθάδεη φηη 

ζεσξείηαη «παξεθθιίλνπζα» ζπκπεξηθνξά γηα ην θχιν θάπνηνπ, ελψ άιιεο ζεσξίεο ηνλίδνπλ 

φηη ε ηαχηηζε κε ην θνηλσληθφ θχιν θαη ε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά καζαίλεηαη απφ έλα παηδί 

κέζσ ηνπ επαίλνπ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζην «ζσζηφ» θαινχπη γηα ην βηνινγηθφ θχιν 

(Cambridge dictionary, ειεθηξνληθή έθδνζε).  

2.7.ηεξεόηππα ηνπ θύινπ 

  Αλαθέξνληαη ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Οη πεπνηζήζεηο απηέο ζπλήζσο είλαη βαζηά 

ξηδσκέλεο θαη μεθηλνχλ απφ κηθξή ειηθία (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers,2008, ζει. 

188). Σα ζηεξεφηππα γεληθά, αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ γλσξηζκάησλ πνπ κε 

ηξφπν κεξνιεπηηθφ θαη ππεξαπινπζηεπκέλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα  ραξαθηεξίζνπλ έλα 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα ην απνκαθξχλνπλ απφ εθείλν ην ζχλνιν πνπ 

δεκηνπξγεί ηα ζηεξεφηππα (Μαξγηνιάθε θαη Υαηδή, 1995). 
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2.8.Πξνθαηάιεςε θύινπ 

  Ζ αηνκηθή ζηάζε απεπζείαο ή ε έκπξαθηε ερζξφηεηα σο πξνο ην θχιν θάπνηνπ. Αθφκα, 

είλαη ε δηάθξηζε ζε βάξνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ κε κφλν θξηηήξην ην γέλνο. Οη 

πξνθαηαιήςεηο κπνξεί λα είλαη εκθαλείο ή ζπγθαιπκκέλεο  θαη απνηεινχλ δεδνκέλν αιιά κε 

αλαγλσξηδφκελν κέξνο ηεο θνπιηνχξαο (Μαξγηνιάθε θαη Υαηδή, 1995). 

2.9.εμηζκόο 

  εμηζκφο είλαη ε δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν, φξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο απφ ην 

θεκηληζηηθφ θίλεκα γηα λα δειψζεη ηελ εμνπζηαζηηθή ηάζε ησλ αλδξψλ πάλσ ζηηο γπλαίθεο 

θαη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, σο απφξξνηα ηεο αλδξνθξαηηθήο λννηξνπίαο 

(Λεμηθφ ηεο Κνηλήο Νενειιεληθήο, ειεθηξνληθή έθδνζε). 

2.10.Ηζόηεηα ησλ θύισλ 

 Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο θαη νη άληξεο είλαη ίδηνη, ζεκαίλεη φηη 

έρνπλ ίζε αμία θαη πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ίζε κεηαρείξηζε (Cambridge dictionary, 

ειεθηξνληθή έθδνζε).  

2.11.Γηάθξηζε θύισλ  

  Ζ θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο αληηκεησπίδεηαη ιηγφηεξν θαιά ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπ. 

Ο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα πεξηγξάςεη κηα γπλαίθα πνπ αληηκεησπίδεηαη ιηγφηεξν 

θαιά απφ έλαλ άληξα (Cambridge dictionary, ειεθηξνληθή έθδνζε).  

 

3.ΤΠΑΡΥΟΤΔ ΘΔΧΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΦΤΛΟΤ 

 

3.1.Φπραλαιπηηθή ζεσξία  
 

  Ο πξψηνο πνπ πξνζπάζεζε λα δψζεη κηα πεξηεθηηθή εξκελεία ηεο ηαπηφηεηαο θαη 

ηππνπνίεζεο ηνπ θχινπ ήηαλ ν S. Freud (1933/2964). χκθσλα κε ηνλ Freud, «ηα παηδηά 

αξρίδνπλ λα εζηηάδνπλ ζηα γελλεηηθά ηνπο φξγαλα ζηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ πεξίπνπ. Ολφκαζε 

απηήλ ηελ πεξίνδν αξρή ηνπ θαιιηθνχ ζηαδίνπ ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα 

θαη ηα δχν θχια ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ηα αγφξηα έρνπλ πένο θαη ηα θνξίηζηα δελ έρνπλ» 

(Hilgard, 2003, ζει. 179). ’ απηφ ην ζηάδην, πνπ μεθηλάεη θαηά ην πέκπην έηνο, αξρίδνπλ λα 

έρνπλ ζεμνπαιηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην γνληφ ηνπ αληίζεηνπ θχινπ θαη δειεχνπλ ην γνληφ 

ηνπ ίδηνπ θχινπ. Απηή ε ζχγθξνπζε νλνκάζηεθεο θαηά ηνλ Freud νηδηπφδεην ζχκπιεγκα 

(απφ ην κχζν ηνπ Οηδίπνδα)( Hilgard, 2003 & Feldman, 2009) . Καζψο ηα παηδηά κεγαιψλνπλ 

θαη σξηκάδνπλ, ιχλνπλ απηή ηελ ζχγθξνπζε ηαπηηδφκελα κε ηνλ γνλέα ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη 

«δηακνξθψλνληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο ζηάζεηο ηνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο ζχκθσλα κε απηφλ ηνλ γνλέα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα γίλνπλ ζαλ θαη 

απηφλ, εμ νπ θαη  ε ηππνπνίεζε ηνπ θχινπ» (Hilgard, 2003, ζει. 180).  

  Ζ ζεσξία απηή ήηαλ πάληνηε ακθηιεγφκελε αθνχ δελ ππάξρνπλ εκπεηξηθέο ελδείμεηο γηα λα 

ππνζηεξίμνπλ πσο ε αλαθάιπςε ησλ παηδηψλ γηα ηηο δηαθνξέο ησλ γελεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ ή 

ε ηαχηηζε κε ηνλ γνληφ ηνπ ίδηνπ θχινπ, θαζνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ 

θχινπ (Hilgard, 2003).  
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3.2.Θεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο 
 

  Ζ ζεσξία απηή δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο αληακνηβέο θαη ηηο ηηκσξίεο πνπ δέρνληαη ηα 

παηδηά γηα ηελ θαηάιιειε ε αθαηάιιειε σο πξνο ην θχιν ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπλ απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηα παηδηά παξαηεξψληαο ηνπο ελειίθνπο θαη 

κηκνχκελνη απηνχο (Hilgard, 2003).  

  Γχν επξχηεξεο ζέζεηο γηα ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ αμίδεη λα ζεκεησζνχλ, 

είλαη: «αληίζεηα κε ηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία, ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο αληηκεησπίδεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ αθνξά ην ξφιν ηνπ θχινπ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη θάζε άιιε 

ζπκπεξηθνξά. Γεχηεξνλ, εάλ δελ ππάξρεη ηίπνηα ην ηδηαίηεξν ζηελ ηππνπνηεκέλε γηα ην θχιν 

ζπκπεξηθνξά, ηφηε ε ίδηα ε ηππνπνίεζε ηνπ θχινπ νχηε αλαπφθεπθηε είλαη νχηε κε 

κεηαηξέςηκε. Σα παηδηά ηππνπνηνχλ ην θχιν ηνπο δηφηη απηφ είλαη ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ν 

πνιηηηζκφο ηνπο επηιέγεη λα ζηεξίμεη ηηο αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο. Δάλ έλαο πνιηηηζκφο είλαη 

ηδενινγηθά ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλνο σο πξνο ην θχιν, ηα παηδηά ζα έρνπλ ιηγφηεξν 

ηππνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θχινπ» (Hilgard, 2003, ζει. 180). 

  Τπάξρνπλ νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο 

κάζεζεο ζηελ πξάμε. πσο είλαη νη δηαθνξεηηθέο αληακνηβέο θαη ηηκσξίεο ησλ γνληψλ πξνο 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ην αλ απηέο ζεσξνχληαη θαηάιιειεο ή 

αθαηάιιειεο γηα ην θχιν ηνπο. Δπίζεο, νη γνλείο ληχλνπλ δηαθνξεηηθά ηα παηδηά ηνπο 

αλάινγα κε ην αλ είλαη αγφξηα ή θνξίηζηα ή δίλνπλ δηαθνξεηηθά παηρλίδηα ζ’ απηά (Hilgard, 

2003).  

  Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ καο δίλεη ε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία θαη αθνξά ζηνπο γνλείο, είλαη φηη∙ 

ν παηέξαο θαίλεηαη λα αλεζπρεί πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ θχινπ απφ φζν ε 

κεηέξα, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα ηνλ γηφ ηνπο. Ο παηέξαο ηείλεη λα αληηδξά πην έληνλα θαη 

αξλεηηθά ζην παηρλίδη ηνπο γηνχ ηνπ φηαλ ζεσξεί πσο απηφ είλαη αθαηάιιειν γηα ην θχιν 

ηνπ, ελψ αλεζπρεί ιηγφηεξν γηα ηελ θφξε φηαλ απηή παίδεη κε «αγνξίζηηθα» παηρλίδηα αιιά 

θαη πάιη επηδεηθλχεη πεξηζζφηεξε δπζαξέζθεηα απφ ηελ κεηέξα. Οη γνλείο ινηπφλ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ζηεξεφηππν ηξφπν, σζηφζν ηα παηδηά ηείλνπλ λα επηβάινπλ πην 

έληνλα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ κεηαμχ ηνπο θαη εηδηθά ηα αγφξηα είλαη αξθεηά επηθξηηηθά φηαλ 

θάπνηνο ζπλνκήιηθνο ηνπο παξεθθιίλεη απφ ηα θνηλσληθά πξφηππα γηα ην θχιν (Hilgard, 

2003).  

  Ζ ζεσξία απηή εμεγεί πνιιά θαηλφκελα ηεο ηππνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ, σζηφζν 

έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζε πξάγκαηα πνπ ε ζεσξία δελ εμεγεί. Πξψηνλ, ην φηη 

αληηκεησπίδεη ην παηδί σο παζεηηθφ απνδέθηε κηα άπνςε πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη  ηα παηδηά επηβάινπλ πην έληνλα απφ ηνπο ελειίθνπο ηα ζηεξεφηππα ηεο 

θνηλσλίαο γηα ην θχιν. Γεχηεξνλ, «ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ αλαπηπμηαθφ κνληέιν πξνο ηηο 

απφςεηο ηνπ παηδηνχ γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ θχινπ» (Hilgard, 2003, ζει. 182) . Γηα παξάδεηγκα, 

ε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ ειηθίαο 4-9 εηψλ πηζηεχεη πσο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πεξηνξηζκνί ζηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο κε βάζε ην θχιν. Αιιά κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 

απηψλ, δειαδή 6-7 εηψλ πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ επηινγή ηνπ 

επαγγέικαηνο κε βάζε ην θχιν (Hilgard, 2003).   
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3.3.Γλσζηηθή-αλαπηπμηαθή ζεσξία 

 

  χκθσλα κε ηελ γλσζηηθή-αλαπηπμηαθή ζεσξία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Lawrence 

Kohlberg (1966), έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ην παηδί επηζπκεί λα δηακνξθψζεη ζαθή αίζζεζε 

ηαπηφηεηαο είλαη ε αλάγθε ηνπ γηα δηακφξθσζε «ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ», δειαδή ε αληίιεςε 

ηνπ αηφκνπ σο αγνξηνχ ή θνξηηζηνχ (Feldman, 2009).  Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ αλαπηχζζεηαη 

ζηαδηαθά ζηελ ειηθία 2-7 εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ πξνγελλεηηθνχ ζηαδίνπ ηεο 

λνεηηθήο αλάπηπμεο (Hilgard, 2003). 

   Γηα λα αλαπηχμεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπ ην παηδί αλαπηχζζεη αξρηθά έλα «ζρήκα 

θχινπ», δειαδή «έλα γλσζηηθφ πιαίζην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη νξγαλψλεη ηη ζρεηηθέο κε ην 

θχιν πιεξνθνξίεο» (Feldman, 2009, ζει. 320), ελψ απηφ ην «ζρήκα θχινπ» είλαη εμαηξεηηθά 

άθακπην κε πνιχ ζαθήο θαλφλεο γηα ην ηη θάλεη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη. Ο Kohlberg 

(1966), αλαθέξεη φηη «απηή ε αθακςία απνηειεί ελ κέξεη έλδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ φπνην ην 

παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηαλνεί ηελ έλλνηα ηνπ θχινπ»  (Feldman, 2009, ζει. 320).  Σα 

άθακπηα γλσζηηθά ζρήκαηα γηα ην θχιν επεξεάδνληαη απφ ηηο ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ 

παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια. πγθεθξηκέλα, 

ζεσξνχλ φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια νθείινληαη ζε δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

εκθάληζε ή ζηελ ζπκπεξηθνξά. Ζ πηνζέηεζε απηήο ηεο αληίιεςεο κπνξεί λα νδήγεζε έλα 

θνξίηζη γηα παξάδεηγκα ζην λα ζθεθηεί πσο φηαλ κεγαιψζεη πηζαλφλ λα γίλεη παηέξαο 

(Feldman, 2009).   

  Γεληθά, ε γλσζηηθή πξνζέγγηζε, «δελ ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θχια είλαη 

αβάζηκεο. Αληίζεηα, ππνδεηθλχεη φηη ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα πξέπεη λα δηδαρζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο άιινπο σο μερσξηζηά άηνκα, αλεμαξηήησο θχινπ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

κάζνπλ φηη είλαη ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ελεξγψληαο σο 

αλεμάξηεηα άηνκα θαη φρη σο εθπξφζσπνη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θχινπ» (Feldman, 2009, ζει. 

320-321).  

 

3.4.Θεσξία ησλ ζρεκάησλ ηνπ θύινπ  
 

  Ζ ζεσξία ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θχινπ απνηειεί, «κηα πηζαλή απάληεζε ζην εξψηεκα γηαηί ηα 

παηδηά νξγαλψλνπλ ηηο έλλνηεο ηνπ εαπηνχ ηνπο γχξσ απφ ηελ αξξελσπφηεηα ή ηε ζειπθφηεηα» 

(Hilgard, 2003, ζει.188).  χκθσλα κε ηελ ζεσξία, ν πνιηηηζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

ηππνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν ζπκπεξηθνξά πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά, απηφο νξίδεη ην 

θχιν σο θεληξηθφ ζεκείν γχξσ απφ ην νπνίν επηιέγεη θαη νξγαλψλεη ηελ άπνςε ηνπ παηδηνχ 

γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα (Hilgard, 2003).  ε θάζε πεξίπησζε ινηπφλ, ην παηδί ελζαξξχλεηαη 

λα βιέπεη ηνλ θφζκν κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ θχινπ, δειαδή λα βιέπεη ηνλ θφζκν κε ηνπο 

φξνπο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θχινπ (Hilgard, 2003).  

  Οη γνλείο θαη νη δάζθαινη καζαίλνπλ έκκεζα ζην παηδί γηα ην ζρήκα ηνπ θχινπ κέζα απφ 

ηηο θαζεκεξηλέο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο.  Γηα παξάδεηγκα, αο δνχκε έλαλ δάζθαιν πνπ ζέιεη 

λα αληηκεησπίδεη ηζφηηκα ηα παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ. Απηφο ν δάζθαινο ζα επηιέγεη γηα 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ίζν αξηζκφ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ, αλ θάπνηα ζηηγκή θάπνην αγφξη 

έθαλε θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ηελ επφκελε θνξά ζα βάιεη θάπνην θνξίηζη. Έηζη, ν δάζθαινο 

απηφο πηζηεχεη φηη δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ηζφηεηαο ηνπ θχινπ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ηνπ δηδάζθεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ θχινπ. Οη καζεηέο 
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«δηδάζθνληαη φηη φζν άζρεηε κε ην θχιν θαη αλ θαίλεηαη φηη είλαη ε δξαζηεξηφηεηα, δελ κπνξεί 

λα αζρνιεζεί θαλείο κε απηήλ αλ δελ δίλεη πξνζνρή ζηε δηάθξηζε κεηαμχ αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ» (Hilgard, 2003, ζει.188).  

  Γεληθά, ε ζεσξία ησλ ζρεκάησλ ηνπ θχινπ ζπλεπάγεηαη φηη: «αλ έλαο πνιηηηζκφο είλαη 

ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλνο σο πξνο ην θχιν, ηα παηδηά ηνπ έρνπλ ιηγφηεξε ηππνπνίεζε θχινπ, 

φπσο εθθξάδεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ζηηο έλλνηεο ηνπ εαπηνχ ηνπο» (Hilgard, 2003, ζει 

188).  

 

3.5.Βηνινγηθή ζεσξία πξνζέγγηζεο ηνπ θύινπ 
 

  Δκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζηεξίδνπλ απηή ηελ ζεσξία, έρνπλ λα θάλνπλ κε βηνινγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ είλαη δηαθνξεηηθνί ζε άληξεο θαη γπλαίθεο. Οη νξκφλεο απνηεινχλ έλα απφ ηα 

βηνινγηθά ραξαθηεξίζηεθα πνπ νη έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο επεξεάδνπλ ηηο ζρεηηθέο κε ην 

θχιν ζπκπεξηθνξέο. Γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεηαη φηη, θνξίηζηα κε πςειά επίπεδα 

αλδξνγφλσλ είλαη πηζαλφ λα επηζπκνχλ ηελ παξέα ησλ αγνξηψλ πεξηζζφηεξν απφ φηη άιια 

θνξίηζηα πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε αλδξνγφλα.  

  Δπηπιένλ, νξηζκέλεο έξεπλεο κηινχλ γηα δηαθνξέο ζηελ δνκή ηνπ εγθεθάινπ ησλ γπλαηθψλ 

θαη ησλ αληξψλ. Γηα παξάδεηγκα, «έλα ηκήκα ηνπ κεζνιφβηνπ ζσκαηίνπ, ην δεκάηην λεπξψλσλ 

πνπ ζπλδέεη ηα δχν εκηζθαίξηα είλαη αλαινγηθά κεγαιχηεξν ζηηο γπλαίθεο απφ φηη ζηνπο 

άλδξεο» (Feldman, 2009, ζει. 317). Παξφια απηά, είλαη πηζαλφ λα ζπκβαίλεη απηφ ιφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εκπεηξηψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. 

Γηα παξάδεηγκα, έρεη απνδεηρζεί φηη νη ελήιηθεο ηείλνπλ λα κηινχλ πεξηζζφηεξν ζηα θνξίηζηα 

απφ φηη ζηα αγφξηα, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Αλ 

απηφ αιεζεχεη, ηφηε νη βηνινγηθέο αιιαγέο επεξεάδνληαη απφ ην πεξηβάιινλ θαη φρη ην 

αληίζεην (Feldman, 2009). 

  Δπηπιένλ, άιινη ζεσξεηηθνί ππνζηήξημαλ φηη «νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια 

εμππεξεηνχλ ηνλ βηνινγηθφ ζηφρν ηεο επηβίσζεο κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο». Καηά απηή ηελ 

πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεηαη πσο επηθξάηεζε ζηελ νπζία θαη απφ ηα δχν θχια ην αξζεληθφ θαη 

ην ζειπθφ πνπ απνηεινχληαλ απφ ηα πην αλζεθηηθά ζηεξεφηππα  ραξαθηεξηζηηθά κε βάζε ην 

θχιν θαη απηφ δηαησλίζηεθε κε ηα ρξφληα (Feldman, 2009). Βέβαηα, γηα φιεο απηέο ηηο 

βηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη δχζθνιν λα απνδψζεη θαλείο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δχν θχισλ κφλν ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο (Feldman, 2009).  

 

3.6.Πεξίιεςε ησλ παξαπάλσ ζεσξηώλ 
 

  ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο πνιινί επηζηήκνλεο ηνπ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο δηαηχπσζαλ ηηο 

απφςεηο ηνπο γηα ην πψο αλαπηχζζεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ. ηελ πξψηε ζεσξία πνπ 

παξνπζηάδεηαη: «ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία» ηνπ Freud, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αξρή ηνπ 

θαιιηθνχ ζηαδίνπ φπνπ ην παηδί μεθηλάεη λα δηαθξίλεη ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ 

παξαηεξψληαο ηα γελλεηηθά φξγαλα. Δπηπιένλ, ν Freud αλαθέξεηαη θαη ζην ζηάδην πνπ 

νλφκαζε «νηδηπφδεην ζχκπιεγκα» θαηά ην νπνίν ηα παηδηά αξρίδνπλ λα έρνπλ ζεμνπαιηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ γνλέα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.  



  

7 
 

  χκθσλα κε ηελ δεχηεξε ζεσξία πνπ παξνπζηάδεηαη: «ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο», 

αλαθέξεηαη πσο ηα παηδηά δηδάζθνληαη απφ πνιχ κηθξά ηελ «θαηάιιειε» γηα ην θχιν 

ζπκπεξηθνξά κέζα απφ ηελ αληακνηβή ή ηελ ηηκσξία αιιά θαη κέζα απφ ηελ κίκεζε. 

Δπηπιένλ, ε ζεσξία απηή καο ιέεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα δηακνξθψζεη ην 

παηδί δελ είλαη νχηε αλαπφθεπθηε νχηε κε αλαζηξέςηκε. Δλψ, εάλ έλαο πνιηηηζκφο είλαη 

ηδενινγηθά ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλνο σο πξνο ην θχιν, ηα παηδηά ζα έρνπλ ιηγφηεξν 

ηππνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ θχινπ. 

  Πξνρσξψληαο ζηελ ηξίηε ζεσξία πνπ παξνπζηάδεηαη: «γλσζηηθή-αλαπηπμηαθή ζεσξία», 

φπνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Lawrence Kohlberg, αλαθέξεη πσο ε ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ 

αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη απηφ ζπκβαίλεη ελψ πξψηα ην 

παηδί δεκηνπξγεί έλα γλσζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν νξγαλψλεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηα θχια, απηφ θαηά ηελ ζεσξία νλνκάδεηαη «ζρήκα θχινπ». Ζ ηέηαξηε ζεσξία πνπ 

παξνπζηάδεηαη: ε «ζεσξία ησλ ζρεκάησλ ηνπ θχινπ» αλαθέξεηαη ζηελ επζχλε θαη ζπκβνιή 

ηνπ πνιηηηζκνχ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ν 

πνιηηηζκφο ηεο θάζε θνηλσλίαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηππνπνηεκέλε σο πξνο ην θχιν 

ζπκπεξηθνξά πνπ ζα αλαπηχμνπλ ηα παηδηά. 

  Σέινο, πξνρσξψληαο ζηελ πέκπηε θαη ηειεπηαία ζεσξία, νλφκαηη: «βηνινγηθή ζεσξία», ζηε 

νπνία, φπσο θαλεξψλεη θαη ην φλνκα ηεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο 

πνπ θάλνπλ ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο λα είλαη θαη λα θέξνληαη δηαθνξεηηθά.  

 

4.ΦΤΛΟ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 

4.1. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ παηδηνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
 

  Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αλζξψπσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε βάζε ην θχιν ηνπο 

απνηειεί έλα θαίξην ζέκα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ. Ηδηαίηεξα ε ηζφηεηα αλάκεζα ζηα δχν 

θχια θαη ε ηζνξξνπία  απηψλ ησλ δχν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα «έρεη σο ζηφρν ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ 

πξντφλησλ» (Δπξηπίδνπ-Μηραειίδνπ, 2010-2017).  Ζ δηαηψληζε ησλ ζηεξενηχπσλ έρεη ηελ 

αθεηεξία ηεο ζηνπο άκεζνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ παηδηνχ θαη εληζρχεηαη ζε 

θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη πξφβιεςε απφ ηνλ λφκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

ζηεξεφηππσλ αληηιήςεσλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα.   

  Κάλνληαο  ιφγν γηα άκεζνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο, ελλννχκε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην 

ζρνιείν. Σν ζρνιείν θαη ηδηαίηεξα ε ηάμε είλαη «ν κηθξφθνζκνο ηεο θνηλσλίαο καο θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο θαιέο ηεο πηπρέο αιιά θαη ηηο άζρεκεο, θαζψο θαη ηα ηππηθά πξφηππα 

θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πνπ ζπρλά νδεγνχλ ζε ιαλζάλνπζεο αληηιήςεηο γηα ηνλ ξφιν 

ηνπ θχινπ» (Chapman, 2014).  Γη’ απηφ ην ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί ψζηε λα κελ πξνσζνχλ θαη επαλαιακβάλνπλ ηα ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ζηα 

δχν θχια.  

  Δπηπιένλ, νη Uger θαη Crawford (1996), αλαθέξνπλ πσο έλαο άιινο ζεκαληηθφο θνξέαο 

θνηλσληθνπνίεζεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο είλαη ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηδηαίηεξα ε 

ηειεφξαζε (πιένλ ζα πξέπεη λα κηιάκε θαη γηα ηα «έμππλα» ηειέθσλα (smartphones) αιιά 

θαη ηνπο ππνινγηζηέο). Σν γεγνλφο ινηπφλ, φηη ηα ΜΜΔ «παξνπζηάδνπλ ηελ ζηεξενηππηθή σο 
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πξνο ην θχιν ζπκπεξηθνξά σο θάηη ζεηηθφ θαη επηζπκεηφ είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ. Όπσο 

επηζήκαλε ν Lips (1993), ε ηειεφξαζε δηδάζθεη ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ. Όζν πεξηζζφηεξε 

ηειεφξαζε βιέπνπλ ηα παηδηά, ηφζν πην ζηεξεφηππε είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο.» (Elliot, 

Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008, ζει. 193). 

  Οη Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers (2008, ζει. 188), αλαθέξνπλ πσο «κε ηνλ φξν 

ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ ελλννχκε ηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπκε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά  πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Απφ κηθξή ειηθία ζρεκαηίδνπκε 

ηδέεο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ηα αξζεληθά θαη ηα ζειπθά, αξρίδνπκε λα ζπλδένπκε νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα δχν θχια θαη λα βάδνπκε εηηθέηεο ζηηο θαηεγνξίεο απηέο». Απηέο νη 

εηηθέηεο θαη νη ηδέεο πνπ αξρίδνπκε λα έρνπκε γηα κηα νκάδα αηφκσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα 

άηνκα απηά ζε «αλακελφκελεο» πξάμεηο. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο απηνεθπιεξνχκελεο 

πξνθεηείαο πνπ εθθξάζηεθε απφ ηνλ Robert Merton (1946), «ε απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία 

είλαη, ζηελ αξρή, έλαο θαχινο νξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί κηα λέα ζπκπεξηθνξά ε 

νπνία θάλεη ηελ αξρηθή ςεπδή αληίιεςε λα βγαίλεη «αιεζηλή». Απηή ε πξνζρεκαηηθή ηζρχο ηεο 

απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο δηαησλίδεη ηε ιαλζαζκέλε αληίιεςε, επεηδή ν «πξνθήηεο» ζα 

αλαθέξεη ηελ πξαγκαηηθή πνξεία ησλ γεγνλφησλ σο απφδεημε φηη είρε δίθην απφ ηελ αξρή». 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία κπνξνχκε λα πνχκε πσο πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ ηάμε, νη 

εθπαηδεπηηθνί  έρνπλ θάπνηεο πξνζδνθίεο απφ ηα παηδηά θαη πηνζεηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο αλάινγα κε ην αλ απεπζχλνληαη ζε αγφξηα ή ζε θνξίηζηα. Έηζη, αλάινγα κε ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα παηδηά ληψζνπλ ηθαλά λα θάλνπλ θάηη ή αληίζηνηρα αλίθαλα 

(απηνεθπιεξνχκελε πξνθεηεία). Έλα παξάδεηγκα ζπγθεθξηκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο 

δαζθάινπο πξνο ηνπο καζεηέο, είλαη: «νη Sadker (1994) ζηελ έξεπλα ηνπο επηζεκαίλνπλ φηη  

ελψ νη εθπαηδεπηηθνί κηαο ηάμεο πίζηεπαλ φηη ζεσξνχζαλ φινπο ηνπ καζεηέο ίζνπο, 

παξαηεξήζεθε πσο κέζα ζηελ ηάμε ηα αγφξηα θπξηαξρνχζαλ ησλ θνξηηζηψλ ζε νπνηαδήπνηε 

ζπδήηεζε θαη ζήθσλαλ ην ρέξη ηνπο νθηψ θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηα θνξίηζηα, ελψ αθφκα 

θαη φηαλ έθαλαλ ζρφιηα εθηφο ζέκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο απαληνχζαλ. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά φηαλ ζπλέβαηλε ην ίδην κε ηα θνξίηζηα νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζχκηδαλ ηνπο θαλφλεο – 

κηα ζαθήο έλδεημε δηάθξηζεο θαη δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο κέζα ζηελ ηάμε» (Elliot, 

Kratochwill, Cook &Travers, 2008, ζει. 198). 

   Σα παηδηά ινηπφλ, αγφξηα θαη θνξίηζηα, αληηκεησπίδνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε  

ηνπο νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπο θαη ζπλερίδνπλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία αιιά 

θαη ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο κεηέπεηηα.  «Ζ δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ, δειαδή ε 

αληίιεςε ηεο αξξελσπφηεηαο ή ζειπθφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία, έρεη ήδε δηακνξθσζεί 

απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία» (Feldman, 2009, ζει.316). Ζ Κνηξσλίδνπ (2012, ζει.2) αλαθέξεη 

φηη  ηα παηδηά «ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ 2-2,5 εηψλ αξρίδνπλ λα δηακνξθψλνπλ κηα αληίιεςε 

γηα ην θχιν ηνπο θαη ην θχιν ησλ άιισλ θαη θνληά ζηα 3 έηε είλαη ηθαλά λα θαηεγνξηνπνηνχλ ηα 

άηνκα θαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε βάζε ην θχιν ηνπο».  Μάιηζηα ηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο έρνπλ ζπρλά απζηεξφηεξεο αληηιήςεηο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη ηα δχν θχια. Οη  πξνζδνθίεο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάιιειε γηα ην 

θάζε θχιν ζπκπεξηθνξά είλαη πνιχ πην ζηεξενηππηθέο απφ απηέο ησλ ελειίθσλ  θαη πηζαλψο 

ιηγφηεξν επέιηθηεο θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία. Οη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 

είλαη εκθαλήο κέρξη ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ ελψ κέρξη ηα επηά ηνπο ρξφληα παξαηεξείηαη 

άκβιπλζε θαη φρη εμαθάληζε ηνπο (Feldman, 2009).  Οη εθπαηδεπηηθνί  ινηπφλ παίδνπλ 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην πψο ζα αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ην θχιν ηνπο αιιά θαη 

ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ θνηλσλία.  

  Βέβαηα, κεγαιχηεξε επζχλε ίζσο έρεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο εθάζηνηε θνηλσλίαο, αθνχ είλαη ινγηθφ λα κελ δίλεηαη ε απαηηνχκελε 

ζεκαζία απφ ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε θάηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν. 
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«ηνπο πεξηζζφηεξνπο νδεγνχο ζπνπδψλ ζα κπνξνχζε λα δηαθξίλεη θαλείο ηελ θηινζνθία πάλσ 

ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο» (Elliot, Kratochwill,  

Cook & Travers, 2008, ζει.200). Έηζη ην ζρνιηθφ ζχζηεκα θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί αθνινπζνχλ  ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ην νπνίν θαηά θάπνηνλ ηξφπν πιάζεη 

ηηο ηδέεο, ηηο αληηιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα ησλ αηφκσλ πνπ αλαπηχζζνληαη θαη δνχλε ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, ζην ειιεληθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ παηδηθνχ 

ζηαζκνχ δελ ππάξρεη θάπνηα πξννπηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ ζηελ ηάμε, ελψ φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ελλννχκε θπξίσο ηελ έληαμε ησλ γπλαηθψλ σο 

δαζθάιεο θαη καζήηξηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Γειεγηάλλε-Κνπηκηδή, ρ.ρ.) . 

Αληίζεηα, φπσο ζα δνχκε ζηελ επφκελε ελφηεηα, ζην νπεδηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

παηδηθνχ ζηαζκνχ, ε πξννπηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα ζρνιηθά θέληξα ππάξρεη.  

Απηά ηα δεδνκέλα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ζηφρν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε 

ρψξαο θαη ηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη γηα λα δηακνξθψζεη κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηα πξφηππα 

ηεο.  

 

4.2.Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ παηδηνύ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία-αλαθνξά ζηα 

νπεδηθά εθπαηδεπηηθά πξόηππα 
 

  Ζ νπεδία ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηνπφξα ρψξα φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ελψ 

ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1990 γλψξηζε ηελ εκθάληζε πνιιψλ ζρεδίσλ παηδαγσγηθήο ζε 

ζέκαηα θχινπ, κεηαμχ άιισλ θαη ζηα ζρνιεία πξνζρνιηθήο αγσγήο.  Απηά ηα ζρέδηα 

εζηηάδνπλ ζην λα δηαπηζησζεί ην αλ ηα ζηεξεφηππα θχινπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά 

ηελ παηδηθή ειηθία, έηζη ππάξρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά. Ζ ζεκεξηλή πξνζέγγηζε, 

φζνλ αλαθνξά ζην θχιν θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  μεθηλάεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960, φπνπ θαη εηζήρζε ε έλλνηα ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ θαη καδί ηεο ε ηδέα φηη ν 

θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εμνπζίαο δελ ήηαλ βηνινγηθά πξνθαζνξηζκέλνο αιιά 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνο (Bayne, 2009). 

  ηηο κέξεο καο είλαη εμαηξεηηθά ζπλεζηζκέλν ζηα ζρνιεία ηεο νπεδίαο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πξαθηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Έηζη, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ρψξαο Sweden.se (2016)  «έρνπλ βξεη ηξφπνπο γηα λα αληηκεησπίδνπλ 

ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ θαη ηνπο ξφινπο ηνπο, απειεπζεξψλνληαο ηα παηδηά απφ ηηο 

πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ ε θνηλσλία παξαδνζηαθά έρεη ζέζεη ζε θνξίηζηα θαη 

αγφξηα». 

  Πην πξφζθαηεο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γεθέκβξην ηνπ 2003, ε νπεδηθή Κπβέξλεζε 

δηφξηζε ηελ Αληηπξνζσπεία γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηα πξνζρνιηθά ηδξχκαηα θαη ε 

αληηπξνζσπεία ζπλέηαμε δχν επίζεκεο εθζέζεηο: «Πξνζρνιηθά Ηδξχκαηα βαζηζκέλα ζην θχιν 

(gendered preschools)- ε ζεκαζία ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην παηδαγσγηθφ έξγν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο» θαη «ε Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηα πξνζρνιηθά ηδξχκαηα». 

«Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ηνπ 2004, ε αληηπξνζσπεία γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα 

πξνζρνιηθά ηδξχκαηα ελέθξηλε ζπλνιηθά 18 έξγα πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ αχμεζε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηα πξνζρνιηθά θέληξα. Παξφιν πνπ ηα πξαγκαηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία ιείπνπλ, 

κηα ηπραία εθηίκεζε είλαη φηη απφ ηα 334.000 παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε πεξίπνπ ην 15% έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνζρνιηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ εθαξκφζεη 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο ζε ζέκαηα θχινπ»(Bayne, 2009, ζει.132). 
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  Έηζη, «ζην πξψην ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε 

(förskolan) γηα παηδηά θάησ ησλ 6 εηψλ, ππάξρνπλ νξηζκέλνη ζηφρνη νη νπνίνη πξέπεη λα 

πινπνηεζνχλ, απηνί είλαη: ε αλάπηπμε ησλ λεπίσλ κέζα απφ ην παηρλίδη, ηδηαίηεξε βαξχηεηα 

δίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε θαη 

δηαπαηδαγψγεζε ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Δλψ, απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε άκβιπλζε 

ησλ θνηλσληθψλ  αληζνηήησλ, θπξίσο αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ»(Αληεξά & 

Μπνχγα, 2014)  

 

  Δπίζεο, ζην νπεδηθφ εθπαηδεπηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ππάξρνπλ μεθάζαξεο πξνβιέςεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ησλ 

παηδηψλ ζηελ ηάμε. Πην αλαιπηηθά, ην πξφγξακκα πξνβιέπεη φηη: «θαλέλα παηδί ζην 

λεπηαγσγείν δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ, εζληθφηεηαο, ζξεζθείαο, 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ή ιεηηνπξγηθήο βιάβεο ή λα 

ππνβιεζεί ζε άιιε εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε». Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη «ζεβαζκφο ζηηο 

απφςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ησλ άιισλ». Αθφκα, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα αλαθέξεη φηη, «νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ελήιηθεο αληαπνθξίλνληαη ζηα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα, θαζψο θαη νη 

απαηηήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο πνπ επηβάιινληαη ζηα παηδηά ζπκβάιινπλ ζηελ εθηίκεζή ηνπο γηα 

ηηο δηαθνξέο ησλ θχισλ». «Σν λεπηαγσγείν πξέπεη λα αληηδξάζεη ζηα παξαδνζηαθά πξφηππα 

θαη ηνπ ξφινπο  ησλ θχισλ». «Σα θνξίηζηα θαη ηα αγφξηα ζην λεπηαγσγείν ζα πξέπεη λα έρνπλ 

ηηο ίδηεο επθαηξίεο θαζψο θαη  λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηεπξχλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο ρσξίο λα έρνπλ πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνπο ζηεξεφηππνπο 

ξφινπο ησλ θχισλ». Σν λεπηαγσγείν ζα πξέπεη λα «πξνσζεί ηε κάζεζε, ε νπνία πξνυπνζέηεη 

ελεξγφ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο θαζψο 

θαη λα πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη φηη ηφζν ηα θνξίηζηα φζν θαη ηα αγφξηα έρνπλ ίζε επηξξνή θαη 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο» (Curriculum for the Preschool , 2010, ζει .3-4, 6 

& 12). 

 

  Σα νπεδηθά θέληξα πξνζρνιηθήο αγσγήο ινηπφλ, ρξεζηκνπνηνχλ σο γλψκνλα έλα 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ ζηελ ηάμε θαη ησλ 

ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Πνιιά απφ ηα ζρνιεία ηεο νπεδίαο, αθνινπζνχλ απζηεξά 

ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, ελψ ππάξρνπλ θαη απηά πνπ ην έρνπλ εκπινπηίζεη κε δηθέο ηνπο 

πξσηνπνξηαθέο ηδέεο. Έλα ηέηνην ζρνιείν είλαη θαη ην“Egalia”. Σν ζπγθεθξηκέλν πξνζρνιηθφ 

θέληξν γηα παξάδεηγκα δελ ρξεζηκνπνηεί ιέμεηο θαη αλησλπκίεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θχιν 

ελφο αηφκνπ φπσο «απηφο», «απηή», «αγφξη», «θνξίηζη» αιιά νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη 

ζηα παηδηά κε ην φλνκα ηνπο ή κε ηελ νπδέηεξε αλησλπκία “hen” πνπ επηζεκνπνηήζεθε ην 

2014 ζηελ νπεδία γηα λα κελ γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηνπ θχινπ ζε άηνκα πνπ δελ ην 

επηζπκνχλ ή ζε άηνκα πνπ δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ην θχιν ηνπο (Weller, 2015).  

 

  ηελ νπεδία ππάξρνπλ θαη άιια ζρνιεία πνπ αθνινπζνχλ απηήλ ηελ πνιηηηθή θαη ν ιφγνο 

είλαη απιφο, φπσο εμεγνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ “Egalia” : «γηα λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα 

είλαη απηά πνπ επηζπκνχλ λα είλαη ρσξίο λα θαηαθξίλνληαη νη επηινγέο ηνπο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ην πξνζσπηθφ» αιιά θαη «λα κελ ππάξρεη πξνθαηάιεςε φζσλ αθνξά 

ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπκε απφ έλα παηδί  αλάινγα κε ην θχιν ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ 

θαηαγσγή ηνπ θαη ηνλ ηξφπν ληπζίκαηνο ηνπ». Αθφκα,  ν ηξφπνο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ 

γιψζζα καο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επεξεάδεη θαη ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ. Σν 

πξφβιεκα κε ηηο  ιέμεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην θχιν καο είλαη φηη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

ελήιηθεο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη παξαδνζηαθά έρνπλ πνιχ ζπγθξηκέλεο θαη ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο γηα ην πψο ζα πξέπεη λα είλαη ην άηνκν πνπ ηνπ αλήθεη ν ραξαθηεξηζκφο 

«θνξίηζη» γηα παξάδεηγκα, γη’ απηφ ην ιφγν θάπνηεο θνξέο πξέπεη λα «αθελφκαζηε ειεχζεξνη» 

απφ ηέηνηεο ιέμεηο (Weller, 2015). Δπίζεο, ηα παηδηά καζαίλνπλ ηνπο θαλφλεο πνπ επηθξαηνχλ 
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ζε κηα θνηλσλία απφ πάξα πνιχ κηθξή ειηθία θαη πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη 

ζχκθσλεο κε απηνχο ηνπο θαλφλεο γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλσληθή απνδνρή.  Γη’ απηφ ην 

ιφγν νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχλ πσο ηα παηδηά έρνπλ απνθηήζεη κηα πγηή 

αληίιεςε γηα ην ηη ζεκαίλεη λα είζαη αγφξη ή θνξίηζη.  

 

  Πνιιά νπεδηθά ζρνιεία ινηπφλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε απηφλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

δειψλνπλ πσο «ην λα πξνσζείο ηελ ηζφηεηα κέζα ζηελ ηάμε δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα ην λα 

ζπκπεξηθέξεζαη ζε φινπο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν-ηζφηηκα. Αιιά, ζεκαίλεη λα δίλεηο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο ίζεο επθαηξίεο λα πεηχρνπλε, πεξηζζφηεξν θνπξάγην ζε άιινπο καζεηέο πνπ ην 

ρξεηάδνληαη γηα λα θαηαθέξνπλ θάηη, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζεηο απηέο ηηο ζπλζήθεο ζηελ ηάμε 

ζνπ πνπ λα πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ» (University of Virginia, 2004-2015). 

 

 

5.Ο ΥΟΛΗΚΟ ΥΧΡΟ ΜΔ ΒΑΖ ΣΖΝ ΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΛΧΝ ΣΖΝ ΣΑΞΖ 

 

5.1.Σα παηρλίδηα ηεο ηάμεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ γσληώλ 

 

  «Σν πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο  κπνξεί λα επεξεάζεη ηα κηθξά παηδηά φρη κφλν σο πξνο ην πψο 

ζθέθηνληαη γηα δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο ην θχιν, αιιά θαη ην ηη πηζηεχνπλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπο» (Alina & Cameron, 2011, ζει.13). Σα παηρλίδηα 

ηεο ηάμεο αιιά θαη νη γσληέο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

είλαη δπλαηφλ λα «πεξάζνπλ» ζηεξεφηππα κελχκαηα ζηα παηδηά ή λα απνηξέςνπλ θάηη ηέηνην 

αληίζηνηρα, απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ δηακφξθσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρψξνπ θαη ηηο επθαηξίεο πνπ 

δίλεη απηφο γηα απζφξκεην παηρλίδη κε φια ηα πιηθά ηεο ηάμεο.  

 

  «Γπν είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ παηδηνχ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπ γηα ην θχιν θαη ηα ζηεξεφηππα, απηά είλαη: ην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο θαη ε 

δηδαζθαιία ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Alina & Cameron, 2011, ζει.13).  Σν πιηθφ ηεο ηάμεο, ηα 

παηρλίδηα ζα ιέγακε πην απιά, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλν. Γηα 

παξάδεηγκα: «ζε έλαλ παηδηθφ ζηαζκφ βξέζεθαλ πνιιά ηέηνηα πιηθά, φπσο, έλα ζεη θνπδίλαο ζε 

ξνδ  ρξψκα, αιιά θαη κηα βηβιηνζήθε γεκάηε απφ βηβιία κε παξακχζηα πνπ έθαλαλ αηζζεηή ηελ 

θνηλσληθή δηάθξηζε ησλ αηφκσλ κε βάζε ην θχιν ηνπο» (Alina & Cameron, 2011, ζει.13).  

 

  Βέβαηα, ηα παηρλίδηα κε ηελ ζεηξά ηνπο, πνιιέο θνξέο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη πξνσζεζεί 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαίλεηαη πσο απεπζχλνληαη ζε έλα κφλν θχιν θάζε θνξά θαη έηζη λα 

δηαθνξνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ αγνξηψλ απφ απηέο ησλ θνξηηζηψλ θαη αληίζηξνθα. ε κηα 

έξεπλα, παξαηεξήζεθε φηη ηα παηρλίδηα δηαρσξίδνληαη κε βάζε ην θχιν ηνπ παηδηνχ ζην 

νπνίν απεπζχλνληαη. Καηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε πσο ηα 

παηρλίδηα κε βαζηθφ ηνπο ρξψκα ην ξνδ απεπζχλεηαη θπξίσο ζε παηδηά ζειπθνχ γέλνπο, ελψ 

ηα παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ παηδηά αξζεληθνχ γέλνπο είλαη πην ζθνπξφρξσκα θαη έρνπλ 

κεγαιχηεξε γθάκα ρξσκάησλ. Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ νηθηαθέο 

εξγαζίεο (π.ρ. θνπδίλα, ζθνχπα) είλαη ζε ρξψκα ξνδ θαη νη ζπζθεπαζίεο ηνπο απεηθνλίδνπλ 

θνξίηζηα, ελψ παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ αγφξηα είλαη θπξίσο θαηαζθεπαζηηθά (π.ρ. ηνπβιάθηα) 

ή δξάζεο (π.ρ. απηνθίλεηα, θηγνχξεο), θαη έρνπλ ηηο απνρξψζεηο ηνπ κπιε ελψ νη ζπζθεπαζίεο 

ηνπο απεηθνλίδνπλ αγφξηα (Γεσξγηάδνπ, Γθαιή, Γθνπξακάλε,Καδαληδή, Μετκάξε, ηαηεξά, 

2014). Ζ παξαπάλσ έξεπλα εμεγεί γηαηί είλαη πηζαλφηεξν θάπνηα παηρλίδηα, φπσο νη θνχθιεο, 

πνπ έρνπκε ζηελ ηάμε λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα, ελψ θάπνηα άιια, φπσο ηα 

απηνθηλεηάθηα, λα απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηα αγφξηα. 
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   Βέβαηα, ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ απνθεχγνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο παηρλίδηα ή αθφκα θαη αλ ηα παξέρνπλ ζηα παηδηά, ηα παηδηά κπνξνχλ λα ηα 

ζπλδπάζνπλ θαη κε άιια παηρλίδηα ηεο ηάμεο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλαλ παηδηθφ ζηαζκφ ζηελ 

νπεδία ηα παηδηά είλαη ειεχζεξα λα «αλακείμνπλ» ζην παηρλίδη ηνπο δηαθφξσλ εηδψλ 

παηρλίδηα, φπσο: ηηο θνχθιεο θαη ηα θαξνηζάθηα κσξνχ λα ηηο ζπλδπάζνπλ κε ηα 

απηνθηλεηάθηα,  θαζψο θαη ηα μχιηλα ηνπβιάθηα θαη ηα ξνκπφη λα ηα ληχζνπλ κε ξνχρα ηεο 

«Barbie» (MacLellan, 2017). Γηα λα γίλεη απηφ φκσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 

δηακφξθσζε ησλ γσληψλ ηεο ηάμεο. «ε έλα πείξακα φπνπ παξαηεξήζεθε ην παηρλίδη παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε ησλ εξεπλεηψλ, έρνπκε ηα εμήο 

απνηειέζκαηα: πξηλ νη εξεπλεηέο παξέκβνπλ ζην παηρλίδη ησλ παηδηψλ ελψλνληαο ηηο δχν 

γσληέο ηνπ παηρληδηνχ, δηαπηζηψζεθε φηη: ηα αγφξηα πεξλνχζαλ ην 25% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε 

θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα ελψ κφιηο ην 2% ζε παηρλίδηα πνπ αθνξνχζαλ ην λνηθνθπξηφ. Δλψ 

αληίζεηα, ηα θνξίηζηα πεξλνχζαλ ην 10% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε παηρλίδηα πνπ αθνξνχζαλ ην 

λνηθνθπξηφ θαη κφιηο ην 2% ζε θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα. Ύζηεξα απφ ηελ παξέκβαζε ησλ 

εξεπλεηψλ, ελψλνληαο ηηο δχν γσληέο θαη θηηάρλνληαο έλαλ ρψξν γηα φια ηα παηδηά 

αλεμαηξέησο θχινπ, παξαηεξήζεθε κηα αχμεζε θαηά 8% ζηελ απαζρφιεζε ησλ αγνξηψλ κε 

παηρλίδηα πνπ αθνξνχζαλ ην λνηθνθπξηφ θαη κηα αληίζηνηρε   αχμεζε θαηά 9% απφ ηα θνξίηζηα 

ζηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα» (Alina & Cameron, 2011, ζει.15).  

 

    Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε επηξξνή πνπ έρεη ε δηακφξθσζε ηεο ηάμεο ζην 

παηδί φζνλ αθνξά ζηα παηρλίδηα κε ηα νπνία ζα επηιέμεη λα παίμεη είλαη κεγάιε. Ζ ζσζηή 

δηακφξθσζε ηεο ηάμεο ζα πξέπεη λα «πξνζαλαηνιίδεη εχθνια ην παηδί θαη λα ην θάλεη λα 

επηιέγεη απζφξκεηα ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν ζα παίμεη» (ηβξνπνχινπ, 1997, ζει. 46). Δπίζεο ην 

παηδί ζα πξέπεη λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα πιηθά θαη νη γσληέο λα απνηεινχληαη απφ 

«επηκέξνπο ιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο δειαδή, ληνπιάπηα, παξαβάλ ή ξάθηα ζην χςνο ησλ 

παηδηψλ» (ηβξνπνχινπ, 1997, ζει. 44). Απηφ βνεζάεη ην παηδί ζην λα έρεη ζην νπηηθφ ηνπ 

πεδίν φιν ην πιηθφ κε ην νπνίν πηζαλφηαηα ζέιεη λα αζρνιεζεί, αιιά θαη λα κπνξεί θαη λα ην 

ζπλδπάζεη.  

   

  Γπν είλαη νη πνιηηηθέο ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα 

ηελ ρξήζε ησλ παηρληδηψλ θαη απηέο είλαη: «πξνζρνιηθά εθπαηδεπηηθά θέληξα πνπ δελ 

εγθξίλνπλ ηελ ρξήζε παηρληδηψλ κε έληνλν ζηεξενηππηθφ ζηνηρείν, φπσο Barbie θαη Hot Weels» 

(Alina & Cameron, 2011, ζει.16), θαη ζρνιεία πνπ έρνληαο απηά ηα παηρλίδηα κπνξνχλ λα 

βξίζθνπλ ηξφπνπο λα ηα ζπλδπάδνπλ θαη λα ηα ηνπνζεηνχλ ζσζηά ζηνλ ρψξν έηζη ψζηε φια 

ηα παηδηά λα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη. πνηεο απφ ηηο δχν ηερληθέο θαη αλ ρξεζηκνπνηεί έλαο 

παηδηθφο ζηαζκφο ην κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ζα κπνξεί κε απηφλ ηξφπν λα δίλεη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα ζηα παηδηά, θαζψο θαη ηελ επθαηξία λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα 

εμειίζζνπλ ηηο δηάθνξεο δεμηφηεηέο ηνπο. Έηζη θαη αιιηψο, πνιιέο είλαη νη έξεπλεο πνπ 

δείρλνπλ πφζν επηβιαβείο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ είλαη νη ππνζέζεηο θχινπ κέζα ζηελ 

ηάμε. ε κηα απφ απηέο ηηο έξεπλεο, γηα παξάδεηγκα,  νη ζπγγξαθείο επηζεκαίλνπλ φηη κφλν ηα 

αγφξηα θαη φρη ηα θνξίηζηα ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ κε ηνπβιάθηα ηα νπνία αλαπηχζζνπλ 

ηηο ρσξηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, ελψ ηα θνξίηζηα αλακέλεηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 

θαηεχζπλζε ελφο ελήιηθα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαιχηεξε αθαδεκατθή 

απφδνζε ηελ ίδηα ψξα πνπ ηα αγφξηα ζεσξνχληαη απείζαξρα θαη απηφ ηα επεξεάδεη αξλεηηθά 

ζηελ βαζκνινγία ηνπο, αιιά θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ θαζεγεηψλ πξνο απηά (MacLellan, 

2017). Γη’ απηφ ην ιφγν νη ίζεο επθαηξίεο ζηα παηδηά θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ παηρληδηνχ σο 

έλα απιφ κέζσ θνηλσληθνπνίεζεο θαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο αλέιημεο θαη νιφπιεπξεο αλάπηπμεο.   
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5.2.Σα βηβιία ηεο ηάμεο 

 

  «Ζ Karin πνπ είλαη ε  δαζθάια ηεο ηάμεο, δηαβάδεη έλα παηδηθφ βηβιίν ζε έλα κηθξφ θνξίηζη 

ηελ Ronja. Έλαο ήξσαο ηνπ βηβιίνπ θνξάεη παληειφλη θαη έλαο άιινο έρεη αλνηρηφρξσκα 

καθξηά καιιηά. Ζ Ronja ξψηεζε πνηνο απφ ηνπο δχν είλαη ν παηέξαο θαη πνηα ε κεηέξα. «Γελ 

μέξσ» είπε ε Karin. «Δίλαη παληειφλη ή ηδηλ;» ξψηεζε ε Ronja. «Δίλαη ηδηλ» απάληεζε ε 

Karin. «Σφηε απηφο είλαη ν κπακπάο» είπε ε Ronja. «Αιιά εγψ θνξάσ ηδίλ» είπε ε Karin. H 

Ronja δελ απάληεζε αιιά κπνξνχζεο λα θαηαιάβεηο πσο ζθεθηφηαλ. Σφηε ξψηεζε αλ ν άιινο 

ήξσαο είλαη αγφξη ή θνξίηζη. «Γελ μέξσ» είπε ε Karin, «ηη πηζηεχεηο;» - «Δίλαη θνξίηζη. 

Μπνξείο λα ην δεηο απφ ηα καιιηά ηεο» είπε ε Ronja απνθαζηζηηθά.» (Sandström, Stier, 

Sandberg, 2013, ζει. 127). Ζ Ronja έλα κηθξφ θνξίηζη κηαο ηάμεο λεπηαγσγείνπ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν γηα ηελ πξνψζεζε ηζφηεηαο θχισλ ζηελ ηάμε 

(ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ, βι. ελ. 6.1.), δείρλεη λα πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη κέζα 

απφ ηηο εηθφλεο ηνπ βηβιίνπ πνπ ηεο δηαβάδεη ε δαζθάια ηεο πνην είλαη ην θχιν ησλ 

πξσηαγσληζηψλ ηεο ηζηνξίαο. Σν θνξηηζάθη ηειηθά θαηαθέξλεη λα δψζεη κηα απάληεζε ζην 

εξψηεκα ηεο αιιά νη εξσηήζεηο πνπ έθαλε θαη νη απαληήζεηο πνπ έδσζε θαλεξψλνπλ κηα 

ζηεξεφηππε δηάζεζε γηα ην πψο κνηάδεη γη’ απηήλ ην λα είλαη θαλείο αγφξη ή θνξίηζη. ιεο 

απηέο νη θαηά ηα άιια ζηνρεπκέλεο θαη ινγηθέο εξσηήζεηο ηεο κηθξήο θνπέιαο πεγάδνπλ απφ 

έλαλ παξάγνληα: ηα θνηλσληθά πξφηππα γηα ην θχιν
1
. Δθφζνλ ην θνξίηζη θαηάθεξε κέζα απφ 

κηα ζεηξά εξσηαπαληήζεσλ ζηνλ εαπηφ ηεο λα αλαθαιχςεη ην θχιν ησλ εξψσλ, κε ηελ ίδηα 

επθνιία ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί
2
 κε ηνλ ήξσα κνπ αλαπαξηζηά ην θχιν ηεο , δειαδή ην 

θνξίηζη.   

 

  Ζ ηαχηηζε ηνπ θνξηηζηνχ κε ηελ εξσίδα ηνπ βηβιίνπ ζα ήηαλ ινγηθφ λα ζπκβεί ιφγσ ηνπ φηη 

«ηα παηδηθά βηβιία ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαζξέθηεο, αληηθαηνπηξίδνπλ θαη βεβαηψλνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θάζε καζεηή» (Mann-Boykin, 2016, ζει. 4). Σα 

παηδηθά βηβιία ινηπφλ «έρνπλ ηεξάζηηα επηξξνή ζηα κηθξά παηδηά» αιιά θαη «νη ραξαθηήξεο 

ησλ βηβιίσλ παξέρνπλ νξηζκνχο θαη πξφηππα γηα ην ηη ζεσξείηαη αξξελσπφηεηα θαη ηη 

ζειπθφηεηα. Δπεηδή ηα παηδηά είλαη ελεξγεί αλαγλψζηεο κε θξίζε, ηα βηβιία θαη νη εηθφλεο ηνπο 

γίλνληαη κηα πνιηηηζηηθή πεγή γηα ηα παηδηά πνπ κέζα απφ απηήλ καζαίλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο» (Alina & Cameron, 2011, ζει.14).   

  Πνιιέο θνξέο φκσο ηα βηβιία πνπ επηιέγεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο λα δηαβάζεη ζηνπο καζεηέο 

ηνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ ζεμηζηηθά πξφηππα, δειαδή ζηα βηβιία απηά «εγγξάθεηαη δηάθξηζε 

ησλ θχισλ σο πξνο ηνπο ξφινπο, ηα επαγγέικαηα θ.η.ι. θαηά ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα» 

(Μαξαγθνπδάθε, 2007, ζει.20).  Δπνκέλσο, ηα παηδηά πξνζπαζψληαο λα κηκεζνχλ ήξσεο θαη 

εξσίδεο δηαθφξσλ παηδηθψλ βηβιίσλ πιάζνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπο βαζηζκέλα ζε ζεμηζηηθά 

πξφηππα.  

  Απηφ εμεγείηαη θαιχηεξα θαη κέζσ ηεο ζεσξίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο , φπνπ ππνζηεξίδεη 

πσο «ην παηδί καζαίλεη ζηηο ζρεηηθέο κε ην θχιν ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζδνθίεο, θαζψο 

παξαηεξεί ηνπο άιινπο» (Feldman, 2009, ζει. 319). Αιιά πσο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ άληξεο θαη γπλαίθεο κε βάζε απηά ηα πξφηππα;   

                                                           
1
 Κνηλσληθφ πξφηππν: είλαη θάζε πξφζσπν, αληηθείκελν, ηδέα θαη ζηάζε δσήο πνπ ιακβάλεηαη σο ππφδεηγκα ή 

σο κνληέιν πξνο κίκεζε θαη ζεσξείηαη θάηη ηδαληθφ ή απνδεθηφ απφ ηελ θνηλσλία. (Cambridge dictionary, 

ειεθηξνληθή έθδνζε) 

 
2
 Σαχηηζε: ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην παηδί πξνζπαζεί λα κνηάζεη ζην άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ κε απηφ, 

πηνζεηψληαο ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ. (Feldman, 2009) 
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      Feldman (2009) αλαθέξεη πσο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο, νη γπλαίθεο είλαη πηζαλφηεξν 

λα ππνδχνληαη ηνλ ξφιν ηνπ ζχκαηνο θαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα παξνπζηαζηνχλ σο παξαγσγηθέο 

ή σο άηνκα πνπ ιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο . Δπίζεο, ζηηο παηδηθέο ηζηνξίεο νη 

γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη σο ραξαθηήξεο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ν έξσηαο, ην ζπίηη 

θαη ε νηθνγέλεηα ηνπο. Σα αγφξηα απφ ηελ άιιε παξνπζηάδνληαη ζηα παηδηθά βηβιία σο πην 

αλεμάξηεηα θαη ελεξγά. Δλψ, «νη πεξηπεηεηψδεηο ηζηνξίεο γηα ηα αγφξηα έρνπλ κεγαιχηεξν 

ζεκαηηθφ εχξνο, αζρνινχκελα κε ήξσεο πνπ ηαμηδεχνπλ ζε καθξηλνχο ηφπνπο ή εκθαλίδνπλ κηα 

έληνλε αλεμαξηεζία κε άιινπο ηξφπνπο. Απφ ηελ άιιε νη ηζηνξίεο πνπ γξάθνληαη γηα θνξίηζηα 

έρνπλ έλα ζηνηρείν πεξηπέηεηαο, αιιά απηφ παίξλεη ζπλήζσο ηελ κνξθή δνινπινθηψλ θαη 

κπζηεξίνπ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε έλα νηθνγελεηαθφ ή ζρνιηθφ πεξηβάιινλ» (Giddens, 2009).  

  Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο ζηα παηδηθά αλαγλψζκαηα παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο άηνκα πνπ 

δελ είλαη αλαγθαζκέλα λα εξγάδνληαη ή ζαλ λα είλαη ε γνεηεπηηθή ηδηνθηεζία ησλ αλδξψλ. 

Μηα ηέηνηα αλαπαξάζηαζε ηεο γπλαίθαο «εμνβειίδεη πνιχ απνηειεζκαηηθά ηελ ηδέα φηη νη 

γπλαίθεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εξγάδνληαη θαη έηζη εκπνδίδεη ηελ απηναληίιεςε ηνπο σο 

εξγαδνκέλσλ» (Arnot, 2006, ζει. 134). Σέινο, ε ηδαληθή γπλαίθα ζηα παηδηθά δηεγήκαηα δίλεη 

ηελ εληχπσζε πσο είλαη απηή πνπ είλαη φκνξθε θαη ηαπηφρξνλα παζεηηθή, ελψ ν ηδαληθφο 

άληξαο είλαη ν ζαξξαιένο θαη ελεξγεηηθφο ( Βηηζηιάθε, Γθαζνχθα, Παπαδφπνπινο, 2007). 

Έηζη, «ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηηο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ ήδε αλαθέξακε, απηά ηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαζνξηζηηθέο επηδξάζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ ην παηδί 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο νξίδεη ηελ θαηάιιειε γηα ην θχιν ζπκπεξηθνξά» (Feldman, 2009, ζει. 

319).  

  Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε πξνζεθηηθή επηινγή ησλ βηβιίσλ πνπ 

θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ. ε ζρνιεία ζηελ νπεδία πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ηα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ είλαη ηα θιαζζηθά παξακχζηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ παξαδνζηαθά ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ, αιιά έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε 

βηβιία πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζεμηζηηθά πξφηππα (Hebblethwaite, 2011). Βηβιία κε κε 

ζεμηζηηθά πξφηππα ζεσξνχληαη εθείλα ζηα νπνία «νη ξφινη, ηα επαγγέικαηα ησλ ραξαθηήξσλ 

δελ νξηνζεηνχληαη κε βάζε ην θχιν» (Μαξαγθνπδάθε, 2007, ζει.20).  Σέηνηνπ είδνπο βηβιία 

δεκηνπξγνχλε κηα βηβιηνζήθε γηα φια ηα παηδηά θαη δίλνπλ επθαηξίεο γηα ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ηνπ. Ο πεξηνξηζκφο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο παηδηνχ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ  ηελ αληζνξξνπία κεηαμχ αλδξηθψλ 

θαη γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ ζηελ παηδηθή ινγνηερλία δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ 

νπνία ζπάληα αγφξηα θαη θνξίηζηα κπνξνχλ λε πεξάζνπλ ηα φξηα ησλ θχισλ θαηά ηελ 

αλάγλσζε (Alina & Cameron, 2011).  Γη’απηφ ην ιφγν «ηα βηβιία πνπ δελ εκπεξηέρνπλ 

ζεμηζηηθά πξφηππα, δεκηνπξγνχλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ απηναληίιεςε, ηηο ζηάζεηο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ. Σα πηζηεχσ ησλ παηδηψλ γηα ηα θχιια κπνξεί λα αιιάμνπλ ζεηηθά 

κε ηελ αλάγλσζε ηνπ θαηάιιεινπ παηδηθνχ βηβιίνπ» (Alina & Cameron, 2011, ζει.16). 

  Καηαιεθηηθά, «ην παξακχζη, σο είδνο πνπ γελλήζεθε ζην παξειζφλ, εθθξάδεη κηα 

ζπληεξεηηθφηεξε άπνςε γηα ηε δσή, ελέρνληαο πιήζνο ζεμηζηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ θαιχπηνπλ 

κέζσ ησλ αιιεπάιιεισλ επαλαδηεγήζεσλ κηα απφζηαζε αηψλσλ πνπ θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο 

καο επεξεάδνληαο, κάιινλ αλαπφθεπθηα, ηηο απφςεηο ησλ αλαγλσζηψλ ηνπ ή αθξναηψλ» 

(Βηηζηιάθε , Γθαζνχθα, Παπαδφπνπινο, 2007, ζει.197). Βέβαηα ζηηο κέξεο καο κε ηελ 

ηεξάζηηα γθάκα παηδηθψλ βηβιίσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά ζα πξέπεη λα επηιέγνπκε εθείλα 

πνπ πεξλάλε θαηάιιεια κελχκαηα ζηα παηδηά γηα ηα δχν θχια. 
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6.Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ  

 

6.1. Ο ξόινο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη νη ηερληθέο ηνπο 
 

  Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα παηδηά αλαπηχζζνπλ 

ηδέεο ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ηε ζεκαζία ησλ θχισλ. Οη «παξαδνζηαθνί» εθπαηδεπηηθνί 

ηππηθά, «εληζρχνπλ ηα ζηεξεφηππα ησλ θχισλ φηαλ επαηλνχλ ηα θνξίηζηα γηα ηα ξνχρα ηνπο, ηα 

καιιηά ηνπο, ηελ θαζαξηφηεηα, ελψ αληίζεηα επαηλνχλ ηα αγφξηα γηα ηε δχλακή ηνπο, ηε θπζηθή 

ηνπο ηθαλφηεηα, ην κέγεζνο θαη ηα αθαδεκατθά ηνπο επηηεχγκαηα» (Alina & Cameron, 2011, 

ζει.13). Απφ ηελ άιιε νη θαηαξηηζκέλνη ή ελεκεξσκέλνη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ ζε κηα πξνζρνιηθή ηάμε «ελζαξξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, ελψ 

κπνξνχλ επίζεο λα εληζρχζνπλ ζεηηθά ηα παηδηά πνπ παίδνπλ κε κε ζηεξενηππηθά παηρλίδηα 

ζπδεηψληαο καδί ηνπο θαη ππνζηεξίδνληαο ηε κάζεζή ηνπο» (Alina & Cameron, 2011, ζει.17).  

Οη δάζθαινη ινηπφλ «δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο δίθαηεο κάζεζεο» 

(Alina & Cameron, 2011, ζει.17). Απηφ ζπκβαίλεη βέβαηα θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ην παηδί 

«καζαίλεη ηηο ζρεηηθέο κε ην θχιν ζπκπεξηθνξέο θαη πξνζδνθίεο, θαζψο παξαηεξεί ηνπο άιινπο. 

Σν παηδί παξαηεξεί ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ, ησλ δαζθάισλ, ησλ αδειθψλ αθφκα θαη ησλ 

ζπλνκειίθσλ» θαη κηκείηαη απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο( Feldman, 2009, ζει.319 ).  

 

  Παξαθάησ αλαθεξφκαζηε ζηηο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί νη 

νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ ηάμε: 

 

  Οη ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο είλαη αξθεηέο, άιιεο πην εμεηδηθεπκέλεο 

θαη άιιεο πην εκπεηξηθέο (φπσο ζα δνχκε ζηελ ζπλέρεηα). Χζηφζν, νπνηαδήπνηε ηερληθή θαη 

λα ρξεζηκνπνηεί έλα εθπαηδεπηηθφο ην ζίγνπξν είλαη  φηη απνηεινχληαη απφ δχν βαζηθνχο 

άμνλεο: ηελ δίθαηε αληηκεηψπηζε ηνπ θάζε καζεηή θαη ηελ ηζάμηα κεηαρείξηζε. 

 

  Ζ αξρή ινηπφλ, γηα ηελ απνθπγή ησλ ζηεξεφηππσλ ησλ θχισλ είλαη νη ίζεο επαθηξίεο γηα ηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κέζα ζηελ ηάμε (Elliot, Kratochwill, Cook & Travers, 2008). Έπεηηα, 

νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ηα ραξαθηεξίζηεθα πνπ ζπλδένληαη κε 

ην θχιν κπνξεί λα έρνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα (π.ρ. «ηα θνξίηζηα δελ είλαη θαιέο ζηα 

καζεκαηηθά, ηα αγφξηα δελ θιαίλε»). Χο ηερληθή ινηπφλ νη εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα 

παξαηεξήζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα λα βεβαησζνχλ φηη θέξνληαη ηζάμηα ζηνπο καζεηέο 

ηνπο. Δπίζεο, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθνί δηαδηθαζία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

«δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο» ηνπ Vygotsky, ζε άηνκα ηεο ηάμεο πνπ ζεσξνχλ φηη έρνπλ 

ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ ζηεξενηχπσλ γηα ην θχιν ηνπο 

(π.ρ. ηα θνξίηζηα δελ κπνξνχλ λα…). Ζ δψλε ηεο εγγχηεξεο αλάπηπμεο (Vygotsky, 1978) 

νξίδεηαη σο «ε απφζηαζε αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ αλεμάξηεηε επίιπζε πξνβιεκάησλ, θαη ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο ελ δπλάκεη αλάπηπμεο, 

φπσο νξίδεηαη απφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελειίθσλ ή ζε 

ζπλεξγαζία κε πην ηθαλνχο ζπλνκειίθνπο». πλνπηηθά, είλαη «ε δηαθνξά αλάκεζα ζε απηά πνπ 

ηα παηδηά κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλα ηνπο θαη απηά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κε βνήζεηα» (Elliot, 

Kratochwill, Cook & Travers, 2008, ζει. 94).  Γεληθά ινηπφλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

βεβαησζνχλ πσο νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ζε φια ηα ζέκαηα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πην ηζφηηκεο θαη ζεηηθέο. Δπίζεο, λα ζηγνπξεπηνχλ πσο δίλνπλ ηνλ ιφγν θαη εληζρχνπλ ηηο 

απαληήζεηο φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (Elliot, Kratochwill, Cook & 

Travers, 2008).  
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  χκθσλα κε ηελ Sandra Ben (1987), ίζσο ππάξρνπλ θάπνηεο ηερληθέο πνπ καο βνεζνχλ 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν απνθεχγνληαο ηα ζρήκαηα θχινπ. Έλαο ηξφπνο είλαη «λα 

ελζαξξχλνπκε ηα παηδηά λα γίλνπλ ςπρνινγηθά αλδξφγπλνη, δειαδή λα ελζσκαηψζνπλ αλδξηθά 

θαη γπλαηθεία ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο». Γηα παξάδεηγκα, νη 

γνλείο αιιά θαη νη δάζθαινη «κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα 

ζεσξνχλ ηνπο άλδξεο σο δηεθδηθεηηθνχο (ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζεσξείηαη φηη ηαηξηάδεη ζηνπο 

άλδξεο), αιιά ζπγρξφλσο ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη ηξπθεξνχο (ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνχληαη 

ζπλήζε ζηηο γπλαίθεο)» (Feldman, 2009, ζει. 320). Παξνκνίσο κπνξεί θάηη ηέηνην λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη γηα ηα θνξίηζηα κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ. ηξπθεξέο αιιά 

αληαγσληζηηθέο).   

  ηελ νπεδία πνιιά ζρνιεία άξρηζαλ λα κπαίλνπλ ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο γηαηί 

απνηεινχλ πξνζρνιηθά θέληξα κε εμεηδηθεπκέλνπο παηδαγσγνχο ζε δεηήκαηα θχισλ, 

αληηζηαζκίδνληαο έηζη ηηο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο δηαθξίζεηο ιφγσ θχινπ. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα κηαο έξεπλαο ησλ  Sandström, Stier θαη Sandberg (2013), 

θαηά ηελ νπνία χζηεξα απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο νη εξεπλεηέο παξαζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ζνπεδηθά πξνζρνιηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ.  

Παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηέζζεξηο απηέο ηερληθέο: 

1. Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ 

  Ζ παηδαγσγηθή ηδέα γχξσ απφ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο φηη «νχηε ην γέλνο (βηνινγηθφ θχιν) αιιά νχηε θαη ην θχιν (θνηλσληθφ θχιν) ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ή λα ζπδεηνχληαη, θαζψο θαη νη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαθνξέο 

κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ είηε παξακέλνπλ αλαπάληεηεο είηε επηζηξέθνπλ ζηα παηδηά κε 

ηελ δεκηνπξγία κηαο άιιεο εξψηεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ» ην ηειεπηαίν ζπκβαίλεη γηα λα 

κπνξέζεη κφλν ηνπ ην παηδί λα θαηαιήμεη ζηελ απάληεζε (Sandström, Stier θαη Sandberg, 

2013, ζει.126). 

2. πκπαξαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ 

  Απηή ε πξνζέγγηζε «πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

φηη είλαη θνξείο ζηεξεφηππσλ θχινπ θαη ξφισλ θχινπ θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ζπκβάιινπλ ζε κηα 

ππάξρνπζα ηάμε ησλ θχισλ. Δπηπιένλ, ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ 

πην ελεξγά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ θχισλ απφ ηα παηδηά» (Sandström, Stier θαη Sandberg, 2013, 

ζει.127-128).  

 

3. Γηεπθνιηληηθή-ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ  

  Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ «κηα εηιηθξηλή απνδνρή ζε λέεο ηαπηφηεηεο 

θχινπ, φπνπ ππάξρεη ελαιιαθηηθφ θχιν. Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα 

θίλεηξα ησλ παηδηψλ θαη επηηξέπεη ζηα παηδηά λα «παξαβηάδνπλ» ηα φξηα ησλ θχισλ θαη λα 

πεηξακαηίδνληαη κε ηνπο ξφινπο απηψλ» (Sandström, Stier θαη Sandberg, 2013, ζει.128). 

4. Πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θχινπ 

  Ζ πξνζέγγηζε απηή «δελ βαζίδεηαη κφλν ζε κηα ηδενινγηθή πεπνίζεζε φηη ε θνηλσλία πξέπεη 

λα εμαζθαιίζεη ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, νχηε φηη νη δηαθνξέο θχινπ πξέπεη λα 

εμαιεηθζνχλ. Ζ ηδέα είλαη φηη θάζε παηδί πξέπεη λα θεξδίζεη δηεξεπλψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη απφ ηα δχν θχια θαη νη εθπαηδεπηηθνί ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά 
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ππεξβαίλνληαο ηα παξαδνζηαθά πξφηππα ησλ θχισλ ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα επεθηείλνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ παηδηψλ» (Sandström, Stier θαη Sandberg, 2013, ζει.130). 

  Παξαπάλσ είδακε λα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη ξφινπο εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα 

ηάμε πνπ δέρεηαη κηα εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηζφηεηαο θχισλ. Θα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

βέβαηα πσο νη κέζνδνη απηνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα αιιά θαη 

ζπλδπαζηηθά.  

 

6.2. Δθπαηδεπηηθνί θαη θύια 
 

  Έξεπλεο ζηνλ ηνκέα ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο ζρεηηθά κε ην θχιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ 

δείμεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζρνιηθήο αγσγήο είλαη θπξίσο 

γπλαίθεο θαη πσο απηφ ην επάγγεικα ζεσξείηαη θαη εμνρήλ «γπλαηθεία ππφζεζε» (Sandberg &  

Pramling-Samuelsson, 2005). Απηφ εμεγείηε θαη απφ ηελ έξεπλα ηνπ Havung (2000), φπνπ 

κειεηήζεθαλ άληξεο εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη παξαδφμσο κίιεζαλ γηα ηελ θξνληίδα σο έλα 

γπλαηθείν πξνζφλ (Hedlin & Aberg, 2013). πσο γίλεηαη αληηιεπηφ εθφζνλ ε θξνληίδα είλαη 

έλα βαζηθφ ζηνηρείν ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη απηή ζεσξείηαη γπλαηθείν 

ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ινγηθφ θαη ην επάγγεικα λα ζεσξείηαη πσο έρεη κηα πην γπλαηθεία 

θχζε. Γηα ηελ αθξίβεηα, απηή ε ηδέα «έρεη έλα κεγάιν ηζηνξηθφ ππφβαζξφ,  θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ην φηη νη γπλαίθεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο, γελληνχληαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα 

κεγαιψλνπλ θαη λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά. Καηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1800, θαζψο 

φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο εθπαηδεχνληαλ σο εθπαηδεπηηθνί, ε αγάπε ηεο κεηέξαο, ε 

θαινζχλε θαη ε εζηθή ζεσξνχληαλ «θπζηθέο» ηδηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ. Ηδέεο φπσο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ θαη ε εξγαζία ησλ πξνζρνιηθψλ παηδαγσγψλ κπεξδεχεηαη κε ηε 

θξνληίδα θαη ηελ αγάπε ησλ κεηέξσλ» (Hedlin & Aberg, 2013, ζει. 150). 

  Χζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξνπο άληξεο ζηνλ 

ρψξν ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, ζηελ νπεδία είδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 

φπνπ θαη δεκηνπξγήζεθε γηα πξψηε θνξά ην εθπαηδεπηηθφ ζρέδην ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ», 

ήζειε ηφζνπο άληξεο φζεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνλ δεκφζην αιιά θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο (Edström, 2014). Κάηη ηέηνην βέβαηα, αθφκα θαη 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη επηηεπρζεί παξά ηελ έθθιεζε είδε απφ ην 2008 ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο Jan Bjo Rklund θαη ηνπ ππνπξγνχ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ Nyamko Sabuni, γηα 

πεξηζζφηεξνπο άλδξεο ζηα ζρνιεία νη νπνίνη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξφηππν γηα ηα 

κηθξά αγφξηα. ηελ νπεδία παξφια απηά ην 2003 κφλν ην 6% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζρνιηθήο αγσγήο ήηαλ άληξεο, έλαο αξηζκφο πνπ ζεσξείηαη πςειφηεξεο απφ ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ ρσξψλ (Sandberg &  Pramling-Samuelsson, 2005).  

  Γηαηί φκσο απνηειεί ηφζν κεγάιε αλάγθε ε έληαμε αλδξψλ ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε; 

Τπάξρεη ε αληίιεςε ηνπ πξνηχπνπ-κνληέινπ γηα ηα αγφξηα, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ην 

νπνίν ζεσξείηαη πσο δελ ππάξρεη κέζα ζε κηα ηάμε πνπ επηθξαηνχλ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί. 

Χζηφζν ππάξρεη θαη ε άπνςε πσο «ην αξζεληθφ ζηνηρείν πξνζθέξεη ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα, 

παηέξεο θαη κεηέξεο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, έλα επξχ θάζκα δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ πνπ ζα 

ήηαλ θξίκα λα ζηεξεζνχλ» (Rubio, 2012, ζει.2).  Δπηπιένλ, φπσο καο ιέεη ε Burgess 

(2012,ζει.4) «ε εκπεηξία πνπ απνθηνχλ φια ηα παηδηά απφ ηνλ πξψην εθπαηδεπηηθφ ηνπο ρψξν, 

φηη απνηειεί έλα γπλαηθείν πεξηβάιινλ, είλαη καραηξηά ζηελ πιάηε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ (γηα 

άλδξεο θαη γπλαίθεο). Ζ παξνπζία αλδξψλ ζηηο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία είλαη 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ (Cameron, 1999). ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο νη εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζπλερίδνπλ λα 
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κεηαδίδνπλ ζηεξεφηππα θχινπ». Ζ χπαξμε ινηπφλ, πεξηζζφηεξσλ αλδξψλ ζηελ πξνζρνιηθή 

αγσγή ζεσξείηαη πσο ζα σθεινχζε ηελ θνηλσλία σο ζχλνιν θαη φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ. Οη Cameron θαη Moss αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «. . . ε απνπζία ή ε παξνπζία 

αλδξψλ ζηηο ππεξεζίεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζπκβάιιεη ή ακθηζβεηεί ηηο θπξηφηεξεο 

ηδενινγίεο γηα ηνπο ξφινπο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θχισλ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο 

θνηλσλίαο. Έλα θέληξν κε κηθηφ εξγαηηθφ δπλακηθφ φζνλ αθνξά ζην θχιν, γηα παξάδεηγκα, 

είλαη κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ίζεο θαηαλνκήο 

ηεο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αθξηβψο φπσο έλα θέληξν κε κφλν 

γπλαίθεο εξγαδφκελεο είλαη κέξνο κηαο πνιχ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ 

γπλαίθα σο ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ» (Zhang,2017, ζει.17).  Δπίζεο,  

νη άληξεο εθπαηδεπηηθνί ζα κπνξνχζαλ λα εκπινπηίζνπλ ην επάγγεικα ηνπ παηδαγσγνχ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο δεκηνπξγψληαο έλα δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ εξγαζίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Σέινο, ν Jensen (1996), αλαθέξεη πσο «εηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ έρνπλ κνλνγνλετθή 

νηθνγέλεηα ή νη γνλείο εξγάδνληαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα έλαο άλδξαο δάζθαινο ζα 

κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηεο απνπζίαο» (Zhang,2017, ζει.18). 

  Βέβαηα, ε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ αξζεληθνχ ζηνηρείνπ δελ ζεκαίλεη φηη μερλάκε ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα  θαη ησλ δχν θχισλ (Rubio,2012). ηελ θνηλσλία καο φπσο αλαθέξεη ε 

Westberg-Wohlgemuth (1996), «πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζφληα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην 

θχιν ηνπ θαζελφο. ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο, γηα παξάδεηγκα, ε θξνληίδα ζπλδέεηαη κε ηε 

ζειπθφηεηα θαη ε πεηζαξρία κε ηελ αξξελσπφηεηα. Δπηπιένλ, δηαθνξεηηθά θαζήθνληα 

ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά θχια. Ζ εξγαζία κε ηα κηθξά παηδηά ζπλδέεηαη κε ηηο γπλαίθεο, ελψ 

νη άλδξεο ζπλδένληαη κε ηε δηδαζθαιία ησλ κεγαιχηεξσλ καζεηψλ» (Hedlin & Aberg, 2013, 

ζει. 150). Απηή είλαη κηα ηδέα βαζηά ξηδσκέλε ζηα ζεκέιηα ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλσληψλ θαη 

πεξηγξάθεη αξθεηά ζσζηά ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί θαη ζήκεξα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή 

φζνλ αθνξά ηνπο άλδξεο παηδαγσγνχο, αθφκα θαη ζε ρψξεο φπσο ε νπεδία πνπ ζεσξνχληαη 

πξσηνπφξεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θχισλ  θαη ε έθθιεζε γηα πεξηζζφηεξνπο παηδαγσγνχο 

άληξεο ζηα πξνζρνιηθά θέληξα δηαηππψζεθε ζρεδφλ κηα εηθνζαεηία πξηλ.  Αο ηεζεί ινηπφλ ην 

αλαπάληεην εξψηεκα ηεο Buric (2012, ζει. 15), «Τπάξρεη άξαγε θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο πνπ 

ηνλ 21ν αηψλα νη άλδξεο απνπζηάδνπλ ή εθπξνζσπνχληαη ειάρηζηα ζηα θξίζηκα ρξφληα ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ, φηαλ φιεο νη κειέηεο δείρλνπλ ηε ζεκαζία ησλ 

πξνηχπσλ αλδξηθψλ ξφισλ ζηα λεπηαγσγεία;».  

 

7. Ζ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΖΝ ΣΑΞΖ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ ΣΟΤ 

 

7.1. Ζ ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 
 

  ηαλ ην παηδί είλαη αθφκα κηθξφ πεξλάεη απφ κηα «πξψηε θάζε», αλαγλψξηζεο ηνπ θχινπ 

ηνπ. ε απηήλ ηελ «θάζε» ηα παηδηά «καζαίλνπλ ηη είδνπο πξάγκαηα ζπλδένληαη κε ην θάζε 

θχιν», π.ρ. κηα κπάια γηα ηα αγφξηα, κηα θνχθια γηα ηα θνξίηζηα. Έπεηηα, ζε ειηθία 

ηεζζάξσλ κε έμη ρξφλσλ, «ηα παηδηά πξνρσξνχλ ζην δεχηεξν ζηάδην, φπνπ αξρίδνπλ λα 

καζαίλνπλ πην ζχλζεηνπο ζπζρεηηζκνχο γηα ην δηθφ ηνπο θχιν, φπσο δηάθνξα είδε 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε θάπνην παηρλίδη». ε ειηθία έμη κε νθηψ ρξνλψλ, ηα παηδηά 

«αξρίδνπλ λα θάλνπλ ηνπο ίδηνπο ζπζρεηηζκνχο γηα ην αληίζεην θχιν» (Elliot, Kratochwill, 

Cook θαη Travers, 2008, ζει. 188, ζει.191).  
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   Παξάιιεια κε ηηο παξαπάλσ «θάζεηο» πνπ πεξλάεη ην παηδί φζνλ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ θχινπ ηνπ θαη ηνλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπλεπάγεη απηφ, ην παηδί αξρίδεη λα έρεη κηα ηάζε 

γηα ζπλαλαζηξνθή κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ. Απηή ε ηάζε ηνπ παηδηνχ νλνκάδεηαη 

«δηαρσξηζκφο θχινπ» (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008, ζει. 188, ζει.193) θαη 

εκθαλίδεηαη χζηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ, ελψ κέρξη ηφηε έλα παηδί δελ δείρλεη 

ηδηαίηεξε πξνηίκεζε γηα ην θχιν ηνπ παηδηνχ κε ην νπνίν ζα παίμεη (Collins, 1987). 

πγθεθξηκέλα, νη Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers (2008, ζει. 192), αλαθέξνπλ φηη «νη 

κειέηεο δείρλνπλ πσο ζηελ ειηθία ησλ 3 εηψλ, ηα παηδηά αιιεινεληζρχνληαη λα παίδνπλ 

παηρλίδηα πνπ αξκφδνπλ ζην θχιν ηνπο. ηελ ειηθία ησλ 4 εηψλ, ηα παηδηά παίδνπλ κε άιια 

παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ κε ηξηπιάζηα ζπρλφηεηα απφ εθείλε κε ηελ νπνία παίδνπλ κε παηδηά ηνπ 

αληίζεηνπ θχινπ». Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ ειηθία «φηαλ ηα παηδηά αζρνινχληαη κε παηρλίδηα 

αθαηάιιεια γηα ην θχιν ηνπο, νη ζπλνκήιηθνη ηνπο ακέζσο ηνπο επηθξίλνπλ θαη ηνπο 

απνκνλψλνπλ». Απηή ε ηάζε γηα επίθξηζε ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα είλαη εληνλφηεξε αλάκεζα 

ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα. Ηδηαίηεξα, «ηα αγφξηα φηαλ βιέπνπλ άιια αγφξηα λα 

αζρνινχληαη κε «θνξηηζίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο», γίλνληαη πνιχ επηθξηηηθά ρξεζηκνπνηψληαο 

φξνπο φπσο «αδεξθή» γηα παξάδεηγκα. Αληίζεηα, «ηα θνξίηζηα δελ θαίλεηαη λα έρνπλ 

αληίξξεζε αλ έλα θνξίηζη παίδεη κε «αγνξίζηηθα» παηρλίδηα» (Hilgard, 2003, ζει. 182).  

  Δπηπιένλ, ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία (3-4 εηψλ), αξρίδνπλ λα λνηάδνληαη γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδα, ελψ ζπγρξφλσο πξνηηκνχλ νκάδεο κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ 

(Collins, 1987). Σν νπνίν αθνχγεηε ινγηθφ αλ αλαινγηζηνχκε ηα πξψηα ρξφληα πνπ αξρίζακε 

λα θάλνπκε θίινπο, δελ ήηαλ νη πεξηζζφηεξνη ηνπ ίδηνπ θχινπ; Δπηπιένλ, απηφο ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηηο απζφξκεηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο Collins 

(1987, ζει. 105), αλαθέξεη πσο «κεηαμχ νκάδσλ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ππάξρνπλ ζηεγαλά 

πνπ θαίλεηαη λα είλαη γεληθά, θη απηφ επηβάιιεη ηελ ηδέα φηη ν δηαρσξηζκφο ελδέρεηαη λα είλαη 

ππαγνξεπκέλνο απφ βηνινγηθέο πξνδηαζέζεηο». Χζηφζν, «φπνηα θαη λα είλαη ε βηνινγηθή 

ζπκβνιή, είλαη βέβαην φηη νη επηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγσγή παίδνπλ έλαλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηελ δηακφξθσζε θαη δηαηήξεζε ζρεκάησλ δηαρσξηζκνχ ηνπ θχινπ».  

  Πξάγκαηη, ε αγσγή παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζθέςεο ηνπ παηδηνχ γηα ην 

θχιν. Απηφ, μεθηλάεη πνιχ πξηλ ηελ εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, απφ ηνπο 

γνλείο. Οη γνλείο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ην παηδί ηνπο ζηηο ηδέεο πνπ ζα ηξέθεη αξγφηεξα 

γηα ην θχιν ελζαξξχλνληαο ην παηρλίδη κφλν κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή ελζαξξχλνληαο ηελ 

ελαζρφιεζε κφλν κε «αγνξίζηηθεο» ή «θνξηηζίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρα. Έπεηηα, κε 

ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ είλαη πηζαλφ κηα ηέηνηα λννηξνπία λα 

ζπλερηζηεί θαη κέζα ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν. ε κειέηεο πνπ έγηλαλ, βξέζεθε φηη  «ηα αγφξηα θαη 

ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παίδνπλ ρσξηζηά ζηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ 

λεπηαγσγεία, φπνπ νη δάζθαινη έρνπλ ζπκβαηηθέο απφςεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αγνξηψλ 

θαη ησλ θνξηηζηψλ, παξά ζηα «αλνηρηά ζρνιεία», πνπ πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ πξνζδνθίεο 

θαζνξηζκέλεο ζχκθσλα κε ην θχιν γηα ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνζσπηθφηεηεο» 

(Collins,1987, ζει. 106).  

  Ζ άπνςε ησλ κπερεβηνξηζηψλ (νπαδνί ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο) ζην ζέκα ηεο 

ζπλαλαζηξνθήο ησλ παηδηψλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπ ίδηνπ θχινπ είλαη φηη ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ 

θχινπ έρνπλ ηελ ηάζε λα ζπλαλαζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν αθξηβψο γηαηί θαηεπζχλνληαη απφ 

ηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ηνπο ζε δηαθνξεηηθά είδε δξαζηεξηνηήησλ, ελδηαθεξφλησλ θαη 

ηξφπσλ ζθέςεηο (Collins, 1987, Fagot 1994). χκθσλα κε ηελ Lisa Serbin θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο ζε έλα πείξακα πνπ έθαλαλ ζην νπνίν νη δάζθαινη δχν ηάμεσλ πξνζπάζεζαλ 

λα απμήζνπλ αξηζκεηηθά έλα παηρλίδη, φπνπ ζπλεξγάδνληαλ παηδηά ηεζζάξσλ ρξνλψλ θαη απφ 

ηα δχν θχια κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ δαζθάισλ πξνο ηνπο καζεηέο λα παίδνπλ φινη 

κεηαμχ ηνπο αλεμαξηήησο θχινπ, βξήθαλ φηη: «κέζα ζε απηφ ην δηάζηεκα ε αλαινγία ηνπ 
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ζπλεξγαηηθνχ παηρληδηνχ κε δηαζηαπξσκέλα ηα δχν θχια απμήζεθε ζεακαηηθά θαη ζηηο δχν 

ηάμεηο απφ 5-6% ζε 20-28% ηνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, ε αχμεζε δελ έγηλε ζε βάξνο ηνπ 

παηρληδηνχ κε ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ. Σα παηδηά έθηαζαλ λα ζπλδένληαη πεξηζζφηεξν κε 

παηδηά ηνπ άιινπ θχινπ, ρσξίο λα ζπλαλαζηξέθνληαη ιηγφηεξν κε παηδηά ηνπ δηθνχ ηνπο 

θχινπ.» (Collins, 1987, ζει. 107-108) .  

  πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη πάληνηε λα παξαθηλνχκε ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο λα 

παίδνπλ ζε παηρλίδηα κε παηδηά θαη ησλ δχν θχισλ. Σέηνηα κεηθηά παηρλίδηα, δεκηνπξγνχλ γηα 

ηα παηδηά έλα κεγαιχηεξν θάζκα ζπκπεξηθνξάο θαη δξαζηεξηφηεηαο, επεθηείλνπλ ην 

δηαζέζηκν δπλακηθφ θχισλ θαη βνεζνχλ ηα παηδηά λα εθηηκήζνπλ πιεξέζηεξα ηηο αξεηέο πνπ 

κνηξάδνληαη ηα δχν θχια. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε πσο «ε 

δηαθνξνπνίεζε απφ ην άιιν θχιν γξήγνξα γίλεηαη επδηάθξηηε απφ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο» θαη νη εθθξάζεηο αληηπάζεηαο θαη αληαγσληζκνχ γηα ην αληίζεην θχιν πνπ ηξέθνπλ 

ηα παηδηά ζε απηήλ ηελ ειηθία «αληαλαθινχλ ζηάζεηο ελζηαιαγκέλεο απφ ηελ αγσγή. Γείρλνπλ 

φηη ηα ζπέξκαηα ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ θχισλ, πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, 

κπνξεί λα έρνπλ ηε θχηξα ηνπο ζηελ πξψηε πεξίνδν ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Βέβαηα, φπσο 

ήδε είδακε αλ ην πξφηππν ηεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ καζαίλεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο, είλαη 

δπλαηφ θαη λα κε καζαίλεηαη.» (Collins, 1987, ζει. 106-108).  

 

7.2. Ζ θνπιηνύξα ηνπ παηδηνύ θαη ην θύιν  
 

  Ζ έλλνηα ηεο θνπιηνχξαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα θαηλνκέλσλ πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα. Χζηφζν, ν πην δηαδεδνκέλνο αλζξσπνινγηθφο νξηζκφο απηήο 

ηεο έλλνηαο δφζεθε απφ ηνλ Tylor (1871) θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «θνπιηνχξα ή 

πνιηηηζκφο, κε ηελ επξεία εζλνγξαθηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, είλαη ην ζχλζεην ζχλνιν πνπ 

πεξηιακβάλεη γλψζεηο, πεπνηζήζεηο, ηέρλε, ήζε, λφκνπο, έζηκα, θαη φιεο ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο 

θαη ζπλήζεηεο πνπ απνθηά ν άλζξσπνο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο» (Μηραιαθφπνπινο, 2015, 

ζει.84).  

  Ζ πξνζρνιηθή πεξίνδνο απνηειεί κηα ζεκαληηθή θακπή γηα ην παηδί, γηαηί θαηά απηή ηελ 

πεξίνδν ην παηδί πξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ θχινπ ηνπ (φπσο έρνπκε ήδε δεη ζε 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο), αιιά θαη αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη ζηνηρεία ηεο θπιεηηθήο θαη 

εζλνηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο. Σν παηδί θαηά ηα ηξία κε ηέζζεξα έηε, ειηθία ίδηα κε απηήλ πνπ 

αξρίδνπλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θχια, αξρίδεη λα δηαθξίλεη δηαθνξέο 

ζηνπο αλζξψπνπο πνπ βαζίδνληαη ζην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θαη αξρίδεη λα αλαγλσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ σο κέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο (π.ρ. «ιεπθφο», «καχξνο») (Feldman, 2009).  

   Σν θχιν ινηπφλ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηελ θπιή ηνπ θάζε αλζξψπνπ. 

πσο αλαθέξεη θαη ν Παπαηαμηάξρεο (1992) «ην θχιν, δνκή θαηεμνρήλ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή, αλαγλσξίδεηαη σο ε βάζε ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε «αξρή ηνπ 

ζρεηίδεζαη» θαη ζηέθεηαη ηζφηηκα ζην πιάη ηεο ηάμεο θαη ηεο θπιήο» (Βηηζηιάθε, Γθαζνχθα θαη 

Παπαδφπνπινο, 2007, ζει.13).  Δπηπιένλ, ηα έκθπια ζπζηήκαηα βαζίδνληαη ζηηο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο ηεο δηαθνξάο θαη ηεο ηεξαξρίαο. πζηήκαηα πνπ δελ παξνπζηάδνπλ έκθπια 

ζηεξεφηππα είλαη ζπλήζσο ηα θαλδηλαβηθά (Γαλία, Ννξβεγία, νπεδία) (Βηηζηιάθε, 

Γθαζνχθα θαη Παπαδφπνπινο, 2007).  

  Ζ αλάγθε πνπ ππάξρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο 

ησλ καζεηψλ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ είλαη πνιχ κεγάιε (ηδηαίηεξα ζηα 

πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία). Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ θαηαλννχλ ηηο δηαθνξέο ζηηο αληηδξάζεηο 
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θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ καζεηψλ αλάινγα κε ηελ θνπιηνχξα ηνπο αιιειεπηδξνχλ πην 

απνηειεζκαηηθά καδί ηνπο θαη δεκηνπξγνχλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008). 

  Οη καζεηέο, ρξεζηκνπνηνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ δηθνχ ηνπο πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ γηα λα 

ελεξγήζνπλ κέζα ζηελ ηάμε αλάινγα κε ην αλ είλαη αγφξηα ή θνξίηζηα. Γηα παξάδεηγκα, νη 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ φζνλ αθνξά ην θχιν ζην παηρλίδη θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ σο 

πξνο απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη θαη ζηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα ησλ παηδηψλ.  

Δπίζεο, παξφκνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαη ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 

ν νπνίνο ππνλνκεχεηαη απφ ηελ θάζε θνπιηνχξα. Αθφκα, νη Whiting and Edwards, (1988) 

αλαθέξνπλ φηη δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαη ζε πνιινχο πνιηηηζκνχο ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο 

δελ ζεσξνχληαη ηθαλά λα κάζνπλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. ε ηέηνηνπο πνιηηηζκνχο, ηα παηδηά 

ζπρλά καζαίλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο ηνπο κέζσ ηεο θαζνδεγνχκελεο ζπκκεηνρήο ζε  

θνηλσληθέο νκάδεο (Rogoff, 1990) θαη φρη ζε επίζεκεο ζρνιηθέο ξπζκίζεηο. πσο 

ηεθκεξηψζεθε απφ ηνπο Whiting θαη Edwards (1988), ππάξρνπλ πνιηηηζκνί ζηνπο νπνίνπο ε 

νηθνγέλεηα δηαρσξίδεη λεαξά αγφξηα θαη θνξίηζηα απφ πνιχ λεαξή ειηθία. Αληίζεηα, ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε, ππάξρεη κηθξή νηθνγελεηαθή πίεζε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θχινπ ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ, αιιά ζηα πεξηζζφηεξα λεπηαγσγεία νη εξεπλεηέο έρνπλ παξαηεξήζεη φηη 

κεγάιν κέξνο ηνπ παηδηθνχ παηρληδηνχ δελ ζπκβαίλεη ζε αλάκεηθηεο νκάδεο θχισλ 

(Fagot,1994).  

  To πνιηηηζκηθφ πιαίζην ινηπφλ θαη ζπλεπψο ε θνπιηνχξα ηνπ καζεηή έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ην ηη πηζηεχεη ν καζεηήο γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θχινπ ηνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί, ζα πξέπεη γη’ 

απηφλ ηνλ ιφγν αξρηθά λα αλαγλσξίζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο θαη έπεηηα λα ηηο εληάμνπλ ζην 

ζχζηεκα, «ελψ παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηδάμνπλ ζηα παηδηά λα αλαγλσξίδνπλ λα εθηηκνχλ θαη 

λα απνδέρνληαη ηηο πνιηηηζκηθέο , εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο 

θνηλσληθήο ηάμεο θαη θχινπ» (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008, ζει.175). 

  ην νπεδηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ, ηέηνηνπ είδνπο δηαθξίζεηο έρνπλ 

πξνβιεθηεί θαη έρνπλ πξνιεθζεί απφ ηνλ λφκν. πγθεθξηκέλα, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

αλαθέξεηαη φηη «θαλέλα παηδί ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ δελ ζα πξέπεη λα δερηεί δηάθξηζε ιφγσ ηνπ 

θχινπ ηνπ ή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ή ηεο ζξεζθείαο ηνπ ή απηψλ πνπ πηζηεχεη. Σν ζρνιείν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο ζηα παηδηά πξνο ηνπο άιινπο, φπσο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ πξνο ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο ησλ άιισλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηδέεο.» 

(Curriculum for the Preschool Lpfö 98, 2010, ζει. 3).  

  Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, ηελ αλαπφθεπθηε ζχλδεζε ηνπ ξφινπ ηνπ θχινπ κε ηελ 

θνπιηνχξα πνπ «θνπβαιάεη» θάζε άηνκν μερσξηζηά θαη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη 

θνπιηνχξεο απηέο λα γίλνληαη ζεβαζηέο κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ θνηλσλία θαη λα 

εληάζζνληαη νκαιά ζην ζχζηεκα.  

 

8. Ζ ΘΔΖ ΣΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ 

8.1. Γνλείο θαη πξνώζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηα παηδηά ηνπο 
 

  Ζ νηθνγέλεηα σο ζεζκφο ζεσξείηαη φηη έρεη ην κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ θνηλσληθνπνίεζε 

ησλ θχισλ. ε κηα κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άλσ ησλ 1.000 παηδηψλ απφ 10 

δηαθνξεηηθέο πφιεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, βξέζεθε φηη ζηα παηδηά ηξηψλ εηψλ, ηελ 

κεγαιχηεξε επίδξαζε ζ’ απηά φζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηήξα θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο 
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ηελ είρε ε νηθνγέλεηα παξφιν πνπ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπο άιια θνίηεζαλ 

ζηνλ παηδηθφ ζηαζκφ ελψ άιια φρη (Hilgard, 2003).  

  Οη γνλείο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά γηα ηελ ηδέα πνπ απηά αλαπηχζζνπλ γηα ην 

θχιν ηνπο πνηθηινηξφπσο θαη λα ηα «δηδάμνπλ» πσο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ θνηλσλία φζνλ αθνξά ηηο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο γηα ην 

θχιν ηνπο. Πέξα απφ ην φηη νη γνλείο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ πξφηππν-κνληέιν γηα 

ηα κηθξά παηδηά θαη έηζη ην θνξίηζη λα ηαπηίδεηαη κε ηελ κεηέξα ηνπ, ελψ ην αγφξη κε ηνλ 

παηέξα ηνπ, νη δχν γνλείο θαίλεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληίιεςε πνπ έρνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα ηα θχια. πγθεθξηκέλα, ζε κηα έξεπλα ηεο Leaper 

(2000) βξέζεθε φηη, νη κεηέξεο είλαη πην πηζαλφ απφ ηνπο παηέξεο λα επεξεάζνπλ ηα παηδηά 

ηνπο ζεηηθά σο πξνο ην παηρλίδη πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάκεημε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ 

ζ’απηφ. Οη παηέξεο απφ ηελ άιιε κεξηά επεξέαδαλ αξλεηηθά ην παηδί ηνπο, εηδηθά αλ ήηαλ 

αγφξη, ζηελ εκπινθή ηνπ ζε παηρλίδηα πνπ ζπκκεηείραλ θαη ηα δχν θχια. Δπηπιένλ, βξέζεθε 

φηη νη κεηέξεο επλννχζαλ ην θηιηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ παηρλίδη θπξίσο κε ηηο θφξεο ηνπο (Alina 

& Cameron , 2011).  

  Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ νη νηθνγέλεηα πξνβαίλεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ θχινπ ηνπ 

παηδηνχ ηνπο είλαη κέζα απφ ηελ αθήγεζε παξακπζηψλ. Ζ αθήγεζε παξακπζηψλ είλαη έλαο 

απφ ηνπο θπξίαξρνπο ηξφπνπο θνηλσληθνπνίεζεο κε ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά καζαίλνπλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ. Μέζα απφ ηελ αθήγεζε, ηα παηδηά εμνηθεηψλνληαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ ην θάζε θχιν (Hussain, Naz, Khan, Daraz & Khan, 2015) . 

Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζην πσο επεξεάδνπλ ηα βηβιία ηηο πξνζσπηθφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. θεθ. ), ηψξα ζα δνχκε ηη βηβιία κπνξεί λα επηιέγνπλ νη γνλείο 

αλάινγα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ ηνπο. Οη Fiese θαη Skillman (2000), αλέθεξαλ πνιιά 

αθεγεκαηηθά πξφηππα πνπ επηιέγνπλ νη γνλείο λα δηαβάδνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά ζηελ αλάπηπμε ζηεξενηππηθψλ ππνζέζεσλ θαη αμηψλ γηα ην 

θχιν ηνπο. πγθεθξηκέλα ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη: νη γνλείο δηαβάδνπλ ζηνπο γηνχο ηνπο 

πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο απηνλνκίαο θαη δξάζεο, ελψ  αληίζεηα ζηηο θφξεο ηνπο ήηαλ 

πηζαλφηεξν λα εμηζηνξνχλ ηζηνξίεο ζρέζεσλ θαη ππνζηήξημεο. Δπίζεο, νη ηζηνξίεο πνπ 

επηιέγνπλ νη παηέξεο λα δηεγεζνχλ ζηα παηδηά ηνπο είλαη θπξίσο ηζηνξίεο πνπ 

πξαγκαηεχνληαη ηελ θπξηφηεηα θαη ηελ επηηπρία. Αληίζεηα, νη ηζηνξίεο πνπ επηιέγνπλ νη 

κεηέξεο λα δηαβάζνπλ ζηα παηδηά ηνπο έρνπλ ζπλήζσο ζρέζε κε ηελ άκεζε έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Alina & Cameron , 2011). 

  Αθφκα, πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηδέα πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά γηα ην θχιν ηνπο κέζα απφ 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπο παίδεη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν κεγαιψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη 

ηα παηδηά. ηνηρεία απφ δηάθνξεο έξεπλεο δείρλνπλ πσο ηα ζηεξεφηππα θχινπ είλαη 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθά θαηαζθεπάζκαηα, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη θαη ζπζζσξεχνληαη ζην 

δίθηπν ησλ ζεζκψλ κηαο θνηλσλίαο θαη ζηηο θνηλσληθέο καο ζρέζεηο.  ε φινπο ηνπ ζεζκνχο 

πνπ ζπλζέηνπλ κηα θνηλσλία ε νηθνγέλεηα είλαη ε θπξίαξρε, πνπ απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ 

έληαμε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ κέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ θχισλ, ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο δηάθξηζεο, ηεο εξγαζίαο, θαη ηνπ δηαθνξηθνχ γνληθνχ ξφινπ 

(Hussain, Naz,W. Khan, Daraz & Q. Khan, 2015).  

  Δπίζεο, νη γνλεηθέο πξαθηηθέο δηαθέξνπλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

θηλέδηθε θνπιηνχξα θαη ζχκθσλα κε ηελ θηλέδηθε έλλνηα “chao shun”, νη γνλείο ζα πξέπεη λα 

θέξνληαη κε απζηεξφηεηα ζηα παηδηά ηνπο ζηα παηδηά ηνπο θαη λα ηνπο αζθνχλ πιήξε έιεγρν 

φζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο(Feldman, 2009).  Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ, ηελ επηξξνή 

πνπ έρεη ε νηθνγέλεηα ζηα παηδηά αιιά θαη νη θνπιηνχξα ηεο θάζε θνηλσλίαο ζηηο πξαθηηθέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γνλέα γηα λα κεγαιψζνπλ ην παηδί ηνπο.  
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  Ζ Morrow (2006) ιέεη πσο ε δηάθξηζε θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θχινπ αιιά θαη ε 

«νηθνδφκεζε» ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ μεθηλάεη απφ ην ζπίηη, θαζψο νη νηθνγελεηαθέο 

πξαθηηθέο είλαη ζπρλά βαζηά ζηεξενηππηθέο φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο θαη ηνπο ξφινπο ησλ 

θχισλ. Οη εθπαηδεπηηθνί φκσο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ 

ησλ παηδηψλ. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί, αιιειεπηδξψληαο κε ακεξφιεπην ηξφπν θαη 

επηθνηλσλψληαο κε ηνπο γνλείο, πξνζθέξνληαο ελεκέξσζε θαη ελζάξξπλζε θαη ζεβφκελνη ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Ζ Small (2003), αλαθέξεη πσο 

ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο παηδαγσγνχο γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν ζηεξενηππηθφο 

ηξφπνο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ είλαη πηζαλφ λα απμήζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 

θξηηηθή ζθέςε ησλ γνλέσλ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη νηθνγέλεηεο κεηαδίδνπλ ζηα 

παηδηά ζηεξεφηππα ησλ θχισλ (Alina & Cameron , 2011).  

 

9. ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 

  πκπεξαζκαηηθά, ε δηάθξηζε ησλ θχισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είλαη έλα ζέκα πνπ 

απαζρνιεί αξθεηά ηελ εθπαίδεπζε ζήκεξα, αθνχ φπσο έρεη αλαθαιπθζεί ν ξφινο ηνπ θχινπ 

δηακνξθψλεηαη ήδε θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (Feldman, 2009). Ζ δηαηψληζε ησλ 

ζηεξενηχπσλ έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζηνπο άκεζνπο θνξείο θνηλσληθνπνίεζεο φπσο είλαη ε 

νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν αιιά θαη ζε έκκεζνπο θνξείο φπσο είλαη ηα Μ.Μ.Δ (Chapman, 

2014 & Uger, Crawford,1996). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Robert Merton (1946), ζην 

νηθνγελεηαθφ αιιά θαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην έλα παηδί κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θχινπ ηνπ κέζσ ηεο απηνεθπιεξνχκελεο 

πξνθεηείαο. Βέβαηα, ζε θνηλσλίεο φπνπ ην ζρνιηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξνβιέπεη ηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ κέζα ζηελ ηάμε ηα παηδηά ηείλνπλ λα έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα. Μηα 

ηέηνηα θνηλσλία ζεσξείηαη ε νπεδηθή.  

  Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο κέζα ζηελ ηάμε νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχλ ζ’ απηά ζηεξεφηππα γηα ην θχιν. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη ηα παηρλίδηα ηεο 

ηάμεο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ απηήο, ηα παηδηθά αλαγλψζκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

ηάμε αιιά θαη ε ίδηα ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

  Σα παηρλίδηα ηεο ηάμεο κπνξεί λα είλαη ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλα. Γη’ απηφ ην ιφγν  

ζρνιεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ απνθεχγνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

παηρλίδηα ή αθφκα θαη αλ ηα παξέρνπλ ζηα παηδηά, ηα παηδηά απαζρνινχληαη κε απηά κε 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζε ζπδπαζκφ κε άιια παηρλίδηα. 

   Δπίζεο, ν ηξφπνο πνπ ηνπνζεηνχληαη ηα παηρλίδηα ζηηο γσληέο κπνξεί λα επεξεάζεη ηα 

παηδηά ζην πσο ζθέθηνληαη γηα ην θχιν ηνπο αιιά θαη ην θχιν ησλ άιισλ (Alina & Cameron, 

2011).  Αθφκα, φζνλ αθνξά ζηα παηδηθά βηβιία ηα παηδηά κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα 

επεξεαζηνχλ απφ ηα πξφηππα αληξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζ΄απηά κέζσ ηεο 

ηαχηηζεο κε ηνπο ήξσεο ηνπ αληίζηνηρνπ θχινπ κε απηά (Mann-Boykin, 2016). Βέβαηα, ηα 

βηβιία πνπ δελ εκπεξηέρνπλ ζεμηζηηθά πξφηππα κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ζεηηθέο αιιαγέο 

ζηελ ζηάζε ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα θχια (Alina & Cameron, 2011).  

  Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηα παηδηά θαη ζηελ ηδέα πνπ 

απηά απνθηνχλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θχινπ ηνπο απηή είλαη κεγάιε. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν νη 

εθπαηδεπηηθνί, φζν πην ελεκεξσκέλνη θαη θαηαξηηζκέλνη είλαη ζε ζέκαηα θχινπ ηφζν 

πεξηζζφηεξν ελζαξξχλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ ζε αλάκεηθηεο νκάδεο αιιά θαη κε 
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φια ηα παηρλίδηα αλεμαξηήησο ηνπ αλ απηά πξνσζνχληαη ζε αγφξηα ή θνξίηζηα (Alina & 

Cameron, 2011).  

  Σν ζθεπηηθφ ησλ παηδηψλ βέβαηα, γηα ηα δχν θχια κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο (πξνζζέηνληαο θαη ηελ νηθνγέλεηα πνπ αλαθέξζεθε αξρηθά), αιιά ηα 

ίδηα ηα παηδηά έρνπλ κηα πξνδηάζεζε λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ άξα 

απηή ε πξνδηάζεζε ηνπο θαλεξψλεη φηη θάηη ηέηνην είλαη ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ηνπο.  Βέβαηα,  

νη γνλείο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ απηή ηελ πξνδηάζεζε ηνπο ελζαξξχλνληαο ην παηρλίδη 

κφλν κε άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή ελζαξξχλνληαο ηελ ελαζρφιεζε κφλν κε «αγνξίζηηθεο» ή 

«θνξηηζίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρα. Χζηφζν, ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ, βξέζεθε φηη  ζηα 

παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ζρνιεία ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παίδνπλ 

ρσξηζηά απφ φηη ζε ζρνιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (Collins,1987). Απηφ 

ην γεγνλφο δείρλεη φηη∙ αλ ην πξφηππν ηεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ καζαίλεηαη σο έλαλ βαζκφ 

ηφηε είλαη δπλαηφλ θαη λα κελ καζαίλεηαη. 

  Δπηπιένλ, ηα παηδηά επεξεάδνληαη πνιχ θαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο ε νπνία έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ην ηη πηζηεχεη ην θάζε παηδί γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θχινπ ηνπ. Γηα λα 

αιιειεπηδξάζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο απνηειεζκαηηθά κε έλαλ καζεηή ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ θαη ηελ θνπιηνχξα απηνχ. Ζ θαιή ζρέζε πνπ επηηπράλεηαη αλάκεζα ζε 

εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή βνεζάεη ζην λα κπνξέζεη ν παηδαγσγφο λα κεηψζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα ζηεξεφηππα πνπ ελδερνκέλσο έρεη ν καζεηήο ιφγσ ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ (Elliot, Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008).  

  Ζ νηθνγέλεηα σο έλαο πνιχ ζεκαληηθφο (ίζσο ν πην ζεκαληηθφο) θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο 

ηνπ θχινπ επεξεάδεη ηα παηδηά γηα ηελ ηδέα πνπ απηά αλαπηχζζνπλ γηα ην θχιν ηνπο κέζσ 

ησλ δηθψλ ηνπο αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ.  Γη΄απηφ ην ιφγν ε Small (2003), 

αλαθέξεη πσο ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ηνπο παηδαγσγνχο, γηα 

ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ν ζηεξενηππηθφο ηξφπνο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ είλαη πηζαλφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα κε θνηλφ ζηφρν ηελ 

εμάιεηςε ησλ ζηεξενηχπσλ (Alina & Cameron , 2011).  

   Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ ηερληθή ηεο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο παηδαγσγνχο γηα λα πινπνηεζεί ην ζρέδην ηεο ηζφηεηαο ζηελ 

ηάμε. Χζηφζν, φιεο νη ηερληθέο έρνπλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία: ηελ δίθαηε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θάζε καζεηή θαη ηελ ηζάμηα κεηαρείξηζε, ηηο ίζεο επθαηξίεο κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πσο ηα ραξαθηεξίζηεθα πνπ ζπλδένληαη κε ην θχιν 

κπνξεί λα έρνπλ κηα αξλεηηθή εηθφλα ε νπνία κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ 

παηδηνχ.  

  Σέινο, έλα άιιν ζέκα πνπ αλαιχζεθε ζηελ ζεσξία παξαπάλσ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα 

θχια. χκθσλα κε ηνλ Zhang (2017), ην κηθηφ εξγαηηθφ δπλακηθφ φζνλ αθνξά ην θχιν είλαη 

απαξαίηεην σο έλα κέξνο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο θχισλ. ηελ νπεδία έρεη πξνβιεθηεί απφ 

ηνλ λφκν ε πξφζιεςε ηφζνλ αληξψλ φζνλ θαη γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε πξνζρνιηθά 

θέληξα σζηφζν θάηη ηέηνην δελ είλαη εθηθηφ νχηε θαη ζε κηα ζεσξεηηθά ηζφηηκε ρψξα φπσο ε 

νπεδία.   

  Γεληθά, έλα ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο αλέιημεο θαη νιφπιεπξεο αλάπηπμεο αθνχ ηα παηδηά δνθηκάδνπλ πεξηζζφηεξν ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο θαη δελ πεξηνξίδνληαη ζην ηη ζεσξείηαη επηηξεπηφ απφ ηελ θνηλσλία.  
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10. ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

10.1.Ο ζθνπόο θαη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 
 

 

  Οη πξνβιεκαηηζκνί απηήο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο 

κνπ άζθεζεο ζε παηδηθφ ζηαζκφ ζηελ νπεδία. Καζψο ή νπεδία ζχκθσλα κε ηελ Global 

Gender Gap Report (2014), έξρεηαη ηέηαξηε αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε πνιηηηθέο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο ηεο 

αλεμαξηήησο θχινπ, δελ ζα κπνξνχζε θάηη ηέηνην λα ιείπεη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Καηά ζπλέπεηα, ζην ζρνιείν φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμάκελε πξαθηηθή κνπ άζθεζε είρα 

ηελ επθαηξία λα εξγαζηψ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ νπεδηθνχ παηδαγσγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη λα αληιήζσ πνιιέο θαηλνχξηεο γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κε 

βνήζεζαλ ψζηε λα κπνξέζσ λα αλαξσηεζψ γηα πνιιά ζέκαηα. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην 

δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε ην νπνίν αλαιχεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα.  

  Δπίζεο, μεθηλψληαο ηελ κειέηε κνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα παξαηήξεζα φηη ζηελ 

ειιεληθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ πάλσ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θχινπ ζηελ 

πξνζρνιηθή ειηθία. Δλψ, ζηελ ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία ππάξρεη έιιεηςε εξεπλψλ 

φζνλ αθνξά ην αληίθηππν πνπ έρεη κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή ζηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο. 

Απηφο ήηαλ έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ κε νδήγεζε ζηελ πεξαηηέξσ κειέηε θαη αλάιπζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο.   

  Σν δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ,  είλαη έλα θαίξην ζέκα πνπ απαζρνιεί αξθεηά ηηο 

επηζηήκεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλζξψπηλε θχζε. Δίλαη αλάγθε ινηπφλ, λα κειεηεζεί θαη 

λα δνζεί βάζε ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, αθνχ φπσο έρσ αλαθέξεη θαη παξαπάλσ πην 

αλαιπηηθά (βι. θεθ. 4.1.), ήδε απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα 

δηακνξθψλνπλ ηελ αληίιεςε γηα ην θχιν ηνπο (Κνηξσλίδνπ, 2012). Δπίζεο, είλαη έλα ζέκα 

πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, αιιά θαη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. 

Δπηπιένλ, εθφζνλ ζεσξείηαη έλα ζέκα «ηακπνχ» ζε πνιιέο θνηλσλίεο, ζα ήηαλ θξφληκν λα 

ελεκεξσζνχλ ζσζηά φινη νη παξαπάλσ θαη φζνη ελδηαθέξνληαη κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα, 

ψζηε λα κελ ππάξμνπλ παξεξκελέςεηο θαη δηαζηξεβιψζεηο γηα ην ιεπηφ απηφ δήηεκα ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ αιιά θαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζπκβνιή κηαο πνιηηηθήο πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

  θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο κειέηεο, είλαη λα αλαδεηρζεί ην πψο βηψλνπλ νη παηδαγσγνί 

θαη νη γνλείο έλα παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ αιιά θαη ην ηη επηδξάζεηο έρεη ζηα 

παηδηά θαη φια απηά ζηα πιαίζηα ελφο πνιππνιηηηζκηθνχ ζρνιείνπ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

θαηαθέξνπκε λα απνθηήζνπκε κηα ζπλνιηθή νπηηθή γηα ην πψο βηψλεη ε θάζε νκάδα πνπ 

δέρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηη απνηειέζκαηα έρεη ζηελ θάζε κηα απφ 

απηέο. Δπηπιένλ, έλαο αθφκα ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δνχκε πσο ιεηηνχξγεη ην ζχζηεκα 

απηφ κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ ζεσξείηαη αξθεηά ηζφηηκε φζνλ αθνξά ζηα δχν θχια.  

  Ζ κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε πνηνηηθή αθνχ απηή 

ζεσξήζεθε ε θαηαιιειφηεξε θαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ζα κπνξνχζα λα εκβαζχλσ θαη λα 

εληξπθήζσ θαιχηεξα ζην ζέκα.  
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Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: 

1. Πσο κπνξψ λα θάλσ κηα ηάμε λα βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ; Τπάξρνπλ 

ζπγθξηκέλεο ηερληθέο;  

2. Πνηνπο πεξηνξηζκνχο κπνξεί λα αληηκεησπίζσ; 

3. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ηάμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ; 

4. Πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ σο πξνο απηή ηελ πνιηηηθή; 

5. Πνηα απνηειέζκαηα έρεη ζηα παηδηά κηα ηάμε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ; Πσο εθθξάδνληαη;  

6. Έρεη ε νπεδία έλα εληαίν  εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηα ζρνιεία; 

  

10.1.1.ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΈΡΔΤΝΑ   

10.1.2.πκκεηέρνληεο  
 

   ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ παηδαγσγνί, γνλείο αιιά θαη ηα ίδηα ηα παηδηά. Πην    

ζπγθεθξηκέλα, νη παηδαγσγνί νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ήηαλ δχν, έλαο άληξαο θαη κηα γπλαίθα, 

νη γνλείο ήηαλ θαη απηνί δχν δηαθνξεηηθνχ θχινπ ελψ ηα παηδηά ήηαλ ελληά, επηά θνξίηζηα θαη 

δχν αγφξηα, ειηθίαο απφ ηεζζάξσλ έσο έμη εηψλ. Χο πξνο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ, 

επηιέρηεθαλ γνλείο κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν. Καη νη δχν είραλ ηειεηψζεη ηελ πξσηνβάζκηα 

θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ κφλν ν έλαο γνλέαο είρε ιάβεη αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή ησλ γνλέσλ απηψλ θαη νη δχν ήηαλ νπεδνί. Οη 

εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα έξεπλα είραλ ιάβεη αλψηαηε εθπαίδεπζε 

θαη ε θαηαγσγή ηνπο ήηαλ δηαθνξεηηθή, ε γπλαίθα θαηαγφηαλ απφ ηελ Γεξκαλία ελψ ν άληξαο 

απφ ηελ Ακεξηθή.  Σέινο, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ζπλήζσο είραλ δπν 

εζληθφηεηεο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ήηαλ νπεδηθή.  

 

10.1.3.Ο ηόπνο 
 

  Ζ έξεπλα έιαβε κέξνο ζηνλ ρψξν ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξαθηηθή 

κνπ άζθεζε. Ο παηδηθφο ζηαζκφο βξηζθφηαλ ζηελ νπεδία, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πφιε 

Gothenburg θαη νλνκαδφηαλ Gothenburg’s preschool. Ήηαλ έλαο πνιππνιηηηζκηθφο παηδηθφο 

ζηαζκφο πνπ θηινμελνχζε παηδηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο απφ φιν ηνλ θφζκν, κε 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο θαη ζπλήζεηεο. Ο παηδηθφο ζηαζκφο απαξηίδνληαλ απφ δχν θηήξηα 

έλα λέν θαη έλα παιηφ, εγψ πξαγκαηνπνίεζα ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην θαηλνχξην θηήξην. 

Σν θηήξην απηφ θηινμελνχζε πεξίπνπ 30 παηδηά, ειηθίαο 1-4 εηψλ θαη 4-6, ζην ηειεπηαίν 

ηκήκα πξαγκαηνπνίεζα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο θαη ζ’ απηφ 

έιαβε ρψξα ην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

  Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαλ κε ηα παηδηά απνηεινχληαλ απφ επηά άηνκα, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηέζζεξηο ήηαλ θαηαξηηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί. Ζ θηινζνθία ηνπ παηδηθνχ ζηαζκνχ 

ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ γεληθφηεξε ειεπζεξία επηινγήο ησλ παηδηψλ, ζηελ αλεμαξηεζία θαη 

ζηελ δεκηνπξγία θαη εθκάζεζε κέζσ ηνπ παηρληδηνχ, ελψ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα 

αζρνινχληαλ ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ρξεηάζηεθε λα ιάβνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 
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ζηελ εθπαίδεπζε απφ δηάθνξνπο εηδηθνχο θαη πεγέο  θαη λα γίλεη κηα γεληθφηεξε αιιαγή ηνπ 

ρψξνπ, ησλ θαλφλσλ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ ηεο ηάμεο. Δπίζεο, ν παηδηθφο δελ 

ρξεζηκνπνηνχζε θάπνην επξένο γλσζηφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα αιιά αθνινπζνχζε ηηο νδεγίεο 

ηνπ αλαιπηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο, ελψ παξάιιεια νη εθπαηδεπηηθνί 

ήηαλ ειεχζεξνη λα ην εκπινπηίζνπλ κε δηθέο ηνπο ηδέεο.   

  Οη νηθνγέλεηεο πνπ εκπηζηεχνληαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν πξνζρνιηθφ θέληξν, 

ήηαλ απφ δηάθνξεο ρψξεο, αθνχ φπσο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο ν παηδηθφο ήηαλ 

πνιππνιηηηζκηθφο θαη ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν πνίθηιε. Κάπνηνη γνλείο είραλ ιάβεη 

ηξηηνβάζκηα  θαη κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε,  θάπνηνη είραλ ιάβεη κφλν δεπηεξνβάζκηα, ελψ 

άιινη θνηηνχζαλ αθφκα ζε θάπνην παλεπηζηήκην ζηα πιαίζηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σέινο, ην επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ πνίθηιε θαη απηφ, αθνχ πνιινί ήηαλ 

επηζηήκνλεο (ρεκηθνί, γηαηξνί θ.α.), άιινη δνχιεπαλ ζε εηαηξίεο, άιινη ήηαλ δάζθαινη ελψ 

άιινη έθαλαλ πην ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο (π.ρ. εξγάηεο νηθνδνκψλ, ππξνζβέζηεο).  

  

10.1.4.Ο ρξόλνο   
 

  Ζ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ήηαλ έμη κήλεο θαηά ην δηάζηεκα Απξίιηνο-επηέκβξηνο 

2017, ελψ ην εξεπλεηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπο ηειεπηαίνπο δχν κήλεο 

(Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ νπεδία αιιά ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο έγηλε ζηελ Διιάδα.  

 

10.1.5.Δξγαιεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

 

  Γηα ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα εμήο εξγαιεία: ζπλεληεχμεηο ζηνπο γνλείο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά, θαηαγξαθή παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ 

ηεο ηάμεο θαη θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 

10.1.6.πλεληεύμεηο κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

  Οη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο 

ήηαλ πξνζσπηθέο κε ηελ ζπκκεηνρή θάζε ζπλεληεπμηαδφκελνπ μερσξηζηά. Πξνηηκήζεθε ε 

ζπλέληεπμε λα είλαη δνκεκέλνπ ηχπνπ θαη λα απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειεχζεξνη λα εθθξαζηνχλ θαη λα αλαιχζνπλ ηελ 

θάζε εξψηεζε φζν νη ίδηνη ζεσξνχζαλ απαξαίηεην αιιά θαη ε εξεπλήηξηα βνεζηφηαλ κέζσ 

ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπδήηεζεο 

πνπ γηλφηαλ ζε θάζε ζπλέληεπμε.  

 

  Ο νδεγφο εξσηήζεσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε θαη δηαηππψζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα, είρε σο θεληξηθφ άμνλα ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη φιεο είραλ σο 

θνηλφ ζέκα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ο νδεγφο απηφο είρε σο 

βαζηθφ θίλεηξν έκπλεπζεο ηηο εκπεηξίεο ηεο εξεπλήηξηαο κέζα απφ φζα έκαζε θαη 

παξαηήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηεο ζηελ νπεδία αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο 

άζθεζεο ζην ζρνιείν πνπ έιαβε ρψξα ε έξεπλα.  
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  Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 12.1., απαληνχλ ζε φια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

αξρή ηεο έξεπλαο θαη έγηλαλ γηα λα κπνξέζνπλ λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ δχν 

παηδαγσγψλ θαη λα δνχκε αλ απηέο ζπκθσλνχλ ηειηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηάμε. Γειαδή, νη ζπλεληεχμεηο εμππεξέηεζαλ ζην λα γίλεη θαηαλνεηή 

ε ινγηθή πίζσ απφ έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ θαη λα γίλνπλ δηαθξηηέο νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ απηφ ην ζχζηεκα.   

 

10.1.7.πλεληεύμεηο κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ γνλέσλ  

 

  Οη ζπλεληεχμεηο απηέο απνηεινχληαλ επίζεο απφ εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ήηαλ 

δνκεκέλεο φπσο θαη νη ζπλεληεχμεηο πνπ απεπζχλνληαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δειαδή είραλ 

ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη πιάλν εξσηήζεσλ ην νπνίν θαη αθνινπζνχζε ν εξεπλεηήο.  

 

  Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπλεληεχμεσλ 

δηαηππψζεθαλ θαη απηέο απφ ηελ εξεπλήηξηα, φπσο θαη ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  

θαη εκπλεχζηεθαλ θαη απηέο κέζα απφ φζα έκαζε θαη παξαηήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

παξακνλήο ηεο ζηελ νπεδία αιιά θαη ηεο πξαθηηθήο ηεο άζθεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζρνιείν. Δπίζεο, ε ζεκαηνινγία ησλ εξσηήζεσλ είλαη ζρεηηθή κε ηα βαζηθά εξσηήκαηα ηεο 

έξεπλαο αθνχ απηά ζεσξείηαη ζθφπηκν λα απαληεζνχλ. (παξαξηεκα) 

 

  Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζην θεθάιαην 12.2., απαληνχλ ζε θάπνηα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη έγηλαλ θπξίσο γηα 

λα κειεηεζνχλ νη απφςεηο ησλ γνλέσλ γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη λα δνχκε ηελ 

δηθή ηνπο νπηηθή γηα ην ζέκα ηηο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζην ζρνιείν αιιά θαη ηελ νπεδηθή 

θνηλσλία.  

 

10.1.8.Βησκαηηθή δξαζηεξηόηεηα κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ παηδηώλ  

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκκεηείραλ ελλέα παηδηά, δχν αγφξηα 

θαη επηά θνξίηζηα.. ’ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

νξηζκέλεο εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή ζπλέληεπμεο αιιά θαη ζε θάπνηεο άιιεο εξσηήζεηο πνπ 

ήηαλ βαζηζκέλεο  ζε έμη εηθφλεο ζπλνιηθά πνπ δφζεθαλ ζε απηά. 

 

   ηηο εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή ζπλέληεπμεο ηα παηδηά θιήζεθαλ αξρηθά λα απαληήζνπλ ζην 

αλ είλαη αγφξηα ή θνξίηζηα θαη γηαηί. Έπεηηα, έγηλαλ θάπνηεο εξσηήζεηο κφλν ζηα αγφξηα, 

φπσο: ην ηη ζα γηλφηαλ αλ έβαδαλ θφξεκα/αλ έβαθαλ ηα λχρηα ηνπο ζην ζρνιείν θαη ην αλ ηα 

αγφξηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα θνξίηζηα θαη αλ λαη γηαηί.  ηελ ζπλέρεηα έγηλαλ θάπνηεο 

εξσηήζεηο κφλν ζηα θνξίηζηα, φπσο: ην αλ ηα θνξίηζηα έρνπλ θνληά ή καθξηά καιιηά, ην αλ 

ηα αγφξηα θνξάλε θνξέκαηα θαη ην αλ ηα θνξίηζηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα αγφξηα θαη αλ 

λαη γηαηί.  

 

  Αθνχ έγηλαλ νη παξαπάλσ εξσηήζεηο ζηα παηδηά αθνινχζεζε ε δξαζηεξηφηεηα κε ηηο 

εηθφλεο. Οη πξψηεο δχν άρξσκεο εηθφλεο απεηθφληδαλ κηα θνχθια θαη έλα ζπαζί. Σα παηδηά 

θιίζεθαλ λα απαληήζνπλ κε πνην απφ ηα δχν παηρλίδηα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο εηθφλεο ζα 

ήζειαλ λα παίμνπλ.  Έπεηηα, παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά νη άιιεο δχν εηθφλεο νη νπνίεο 

απεηθφληδαλ ην ίδην ζπαζί θαη ηελ ίδηα θνχθια, κφλν πνπ απηή ηε θνξά θαη ηα δχν ήηαλ 

έγρξσκα θαη ε θνχθια ήηαλ δσγξαθηζκέλε ζαλ  ππεξήξσαο, ελψ ην ζπαζί είρε ηηο 

απνρξψζεηο ηνπ ξνδ. Σα παηδηά θαη εδψ θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ ίδηα εξψηεζε.  
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  Σέινο, παξνπζηάζηεθαλ ζηα παηδηά άιιεο δχν εηθφλεο πνπ απεηθφληδαλ έλαλ ινχηξηλν άληξα 

θαη κηα ινχηξηλε γπλαίθα, ηα παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε ηξείο εξσηήζεηο κε βάζε 

απηέο ηη εηθφλεο. ηελ πξψηε εξψηεζε, έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην∙ ζε πνηα θνχθια αξέζεη λα 

θαζαξίδεη ην ζπίηη, ζηελ δεχηεξε εξψηεζε έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην∙ ζε πνηα θνχθια αξέζεη 

λα θξνληίδεη ηα βξέθε θαη ζηελ ηειεπηαία έπξεπε λα απαληήζνπλ ζην∙ πνηνο απφ ηνπο δχν 

εξγάδεηαη.   

 

 ΄απηφ ην ζεκείν δηεπθξηλίδεηαη φηη, νη εξσηήζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ άιιαδαλ φπσο είδακε 

αλάινγα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ. Απηφ έγηλε θαζαξά γηαηί νη εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είραλ ζηεξενηππηθά ζηνηρεία βαζηζκέλα ζε θνηλσληθά πξφηππα θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε ινγηθφ λα αιιάδνπλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπ παηδηνχ γηα λα δνχκε 

ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ηνπ απφ απηά ηα πξφηππα.   

 

  Ζ βησκαηηθή απηή δξαζηεξηφηεηα εκπλεχζηεθε απφ έλαλ ζπλδπαζκφ επηζηεκνληθψλ βίληεν 

κε ζπλεληεχμεηο παηδηψλ γηα ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ αιιά θαη απφ κηα βησκαηηθή 

δξάζε ηεο Μ. Παλαγησηάθη (2016), απφ φπνπ θαη δαλείζηεθα θάπνηεο απφ ηηο εηθφλεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην 

παξάξηεκα Γ (ζει.86).  

 

  Σα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 

12.4.,  ήηαλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ησλ ζηεξενηχπσλ πνπ δηαθξίλεη ηα παηδηά ελψ 

κειεηήζεθαλ νη απφςεηο θαη νη επηινγέο ησλ παηδηψλ σο αγφξηα θαη θνξίηζηα. Παξάιιεια, 

ζθνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ θαη ε κειέηε ηνπ επεξεαζκνχ ησλ παηδηψλ απφ έλα 

ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.  

 

10.1.9.Καηαγξαθή παηδαγσγηθνύ πιηθνύ θαη δηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ ηεο ηάμεο 

 

  Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε ε θαηαγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 

θαη ηνπ ρψξνπ ηεο ηάμεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, έγηλε κηα απιή θαηαγξαθή ηεο ηάμεο, ησλ 

γσληψλ ηεο αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρψξνπ, θαζψο επίζεο θαη φισλ ησλ παηρληδηψλ θαη ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ. εκαληηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο απηήο απνηεινχλ ηα βηβιία ηεο ηάμεο ηα 

νπνία ζεσξνχληαη βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ, αθνχ απηά κεηαθέξνπλ εηθφλεο, ηδέεο, αμίεο θαη ζηεξεφηππα ζηα παηδηά.   

 

  Ο ζθνπφο ηεο θαηαγξαθήο απηήο ήηαλ λα δνχκε ην παηδαγσγηθφ πιηθφ απηήο ηεο ηάμεο αιιά 

θαη λα απαληήζνπκε ζην εξεπλεηηθφ εξψηεκα: «Πσο κπνξψ λα θάλσ κηα ηάμε λα βαζίδεηαη 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ; Τπάξρνπλ ζπγθξηκέλεο ηερληθέο;».  

  Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζπγθξίζεθαλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ 

ησλ παηδαγσγψλ  θαη ησλ γνλέσλ γηα λα δνχκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ φζσλ ππνζηήξημαλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ.  

10.1.10.Καηαγξαθή εκεξνινγίνπ 

 

  Ζ ρξήζε ησλ εκεξνινγίσλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  αιιά θαη αλαζηνραζκνχ κε ζηφρν 

ηελ απηνγλσζία θαη ηελ θαηαλφεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο (Απγεηίδνπ, 2008). Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν ε θαηαγξαθή 

εκεξνινγίνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε 
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λα ζπγθεληξψζνπκε παξαδείγκαηα απφ ην παηρλίδη θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ κέζα 

ζηελ ηάμε, θαη κέζσ ηεο αλάιπζεο θαη ζε βάζνο θαηαλφεζεο ησλ παξαδεηγκάησλ απηψλ λα 

δηεμάγνπκε ηα θαηάιιεια ζπκπεξάζκαηα.  

  Σν εκεξνιφγην είρε πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα, δειαδή πεξηγξάθνληαλ ζε απηφ ζπγθεθξηκέλα 

ζπκβάληα ηεο ηάμεο κε εκεξνινγηαθή κνξθή. Γηα ηελ πην ζαθή πεξηγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ην εκεξνιφγην είρε θάπνηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε βαζηθή δνκή ηνπ εκεξνινγίνπ ήηαλ ε εμήο:  

 Με ηη παηρλίδη απαζρνινχληαη ηα παηδηά θαη ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ; (πεξηγξαθή) 

 

 Πσο αιιειεπηδξνχλ ηα δχν θχια κεηαμχ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ; 

 

 Αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο; 

 Ση είδνπο ζρέζεηο; (θηιηθέο, ερζξηθέο, αληαγσληζκνχ, νπδέηεξεο) 

 Τπάξρνπλ πξνηηκήζεηο σο πξνο ην θχιν ηνπ αηφκνπ πνπ ην παηδί επηζπκεί λα 

παίμεη; 

 

 Δπεκβαίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζηελ δηαδηθαζία ζπλαλαζηξνθήο ησλ παηδηψλ κεηαμχ 

ηνπο; Πσο; 

 

 Ση ζπκπεξαίλσ απφ φια απηά; (πσο ην θαηαιαβαίλσ, αλάιπζε, εξκελεία) 

 

 Δπηπιένλ, πέξα απφ ηνλ παξαπάλσ βαζηθφ άμνλα, ζην εκεξνιφγην θαηαγξάθνληαλ 

θαη ζπκβάληα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζηελ ηάμε κε ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ πνπ έθαλαλ 

εληχπσζε ζηελ εξεπλήηξηα θαη βνεζνχζαλ ζηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο.  

  

  Οη θαηαγξαθέο ηνπ εκεξνινγίνπ δηήξθεζαλ δχν κήλεο θαη πεξηιάκβαλαλ ηξείο έσο ηέζζεξηο  

θαηαγξαθέο ηελ εβδνκάδα απφ ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ παηδηψλ ζην ειεχζεξν θαη ζην 

νξγαλσκέλν παηρλίδη (ζπλήζσο ζην νξγαλσκέλν νη θαηαγξαθέο είλαη κηα έσο θαζφινπ ηελ 

εβδνκάδα αθνχ ηα παηδηά απαζρνινχληαλ θπξίσο κε  ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο). Δπίζεο, 

θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ εκεξνινγηαθψλ θαηαγξαθψλ παξαθνινπζήζεθαλ θπξίσο 

ηέζζεξα παηδηά, δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα. Σα θξηηήξηα επηινγήο απηψλ ησλ παηδηψλ, 

έγηλαλ κε βάζε ην πνηα παηδηά θνηηνχζαλ ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηνλ παηδηθφ 

ζηαζκφ θαη άξα είραλ ιάβεη κηα πην νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ.  

  Οη θαηαγξαθέο ήηαλ 26 απφ ηηο νπνίεο νη 20 αθνξνχζαλ ην ειεχζεξν παηρλίδη θαη νη έμη ην 

νξγαλσκέλν. Σν ειεχζεξν παηρλίδη κειεηήζεθε κε θαηεγνξίεο αλάινγα ην είδνο ηνπ 

παηρληδηνχ. Απφ ηα παηρλίδηα θαηαγξάθεθαλ ηξείο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία, απηέο ήηαλ: 

παηρλίδηα κίκεζεο, θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, παηρλίδηα ζηελ απιή, ινχηξηλα παηρλίδηα 

(petshop θαη δσάθηα), δσγξαθηθή θαη θηλνχκελε άκκνο (kinetic sand). Οη αμηνινγήζεηο θαη ν 

αλαζηνρακφο απφ ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα γηλφηαλ ζην ηέινο ηεο εκέξαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ζπγθξίλνληαλ κεηαμχ ηνπο αλά θαηεγνξία, γηα λα δνχκε ηελ ζπκκεηνρή αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ ζε απηέο. Δπίζεο, ιήθζεθε ππφςε θαη ε πξνζπκία ή απξνζπκία ησλ αγνξηψλ ή ησλ 

θνξηηζηψλ λα παίμνπλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη.  

  Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο καο δείρλνπλ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ζηα παηδηά κηα ηάμε 

ηζφηεηαο θχισλ, κέζα απφ ηελ πξνηίκεζε ησλ παηδηψλ γηα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα θαη ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ. Δπίζεο, 

κειεηά ηνλ ξφιν πνπ έρεη ν/ε παηδαγσγφο κέζα ζηελ ηάμε  θαη αλ απηφο ζπκπίπηεη κε ηα 

ιεγφκελα ησλ παηδαγσγψλ ζηελ ζπλέληεπμε.  

  Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε απαληάεη θπξίσο ζε δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:  «Πνηα 

απνηειέζκαηα έρεη ζηα παηδηά κηα ηάμε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ; Πσο 

εθθξάδνληαη;» θαη  «Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα ηάμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ;». 

 

11.ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

  Ζ έξεπλα δηήξθεζε δχν κήλεο θαηά ην δηάζηεκα Αχγνπζηνο-επηέκβξηνο 2017. Οη 

ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ έγηλαλ κέζα ζε δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ  ηνπ επηεκβξίνπ ελψ 

απηέο ησλ παηδαγσγψλ κέζα ζε δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο ηνπ επηεκβξίνπ.  Ζ βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά είρε δηάξθεηα ηξείο κέξεο θαη δηεθπεξαηψζεθε θαη απηή κέζα 

ζηνλ κήλα επηέκβξην. Δλψ ε θαηαγξαθεί ηνπ εκεξνινγίνπ δηήξθεζε θαη ηνπο δχν κήλεο 

θαηά ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηνχληαλ ε έξεπλα.  

  Οη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξψηα ήηαλ απηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί κφιηο ελεκεξψζεθαλ γηα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο θαη ηελ ζπλέληεπμε ζηελ νπνία 

ρξεηαδφηαλ λα ιάβνπλ κέξνο δέρηεθαλ κε κεγάιε επραξίζηεζε λα ζπκκεηέρνπλ. Έπεηηα, ε 

δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψζεθε γηα ηελ ζπλέληεπμε ησλ γνλέσλ αιιά θαη ηελ 

βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά απηψλ. Αθνχ δφζεθε ε απαηηνχκελε πξνθνξηθή άδεηα 

απφ ηνλ δηεπζπληή, εξσηήζεθαλ πνηνη γνλείο ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ, απηνί πνπ ζέιεζαλ 

ηειηθά είλαη θαη εθείλνη πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ ζπλέληεπμε. Έπεηηα, ν δηεπζπληήο κε έλα 

γξάκκα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ελεκέξσζε ηνπο γνλείο γηα ηελ βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά ηνπο, θαλέλαο δελ αξλήζεθε νπφηε θαη πξνρψξεζε ε 

δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ν δηεπζπληήο είρε ήδε ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηαγξαθεί ηνπ πιηθνχ ηεο 

ηάμεο αιιά θαη ηελ θαηαγξαθεί ηνπ εκεξνινγίνπ θαη δελ έθεξε θακία αληίξξεζε, έηζη θαη 

πξνρψξεζαλ νη δχν θαηαγξαθέο.  

 

11.1.Γηαδηθαζία θαηαγξαθείο εκεξνινγίνπ 
 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγίνπ νη θαηαγξαθέο γηλφληνπζαλ θπξίσο ηξείο εκέξεο ηελ 

εβδνκάδα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ έσο δχν θαηαγξαθέο ηελ εκέξα. Οη 

ζπλήζεηο κέξεο θαηαγξαθείο ήηαλ: Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή θαη είραλ δηάξθεηα 

παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθείο δξαζηεξηνηήησλ 15 έσο 20 ιεπηά. Απηφ ζεσξήζεθε 

απαξαίηεην γηα λα δηαηεξεζεί ε ζπλέπεηα ηεο έξεπλαο.   

Δπηπιένλ, ν αλαζηνραζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαγξάθνληαλ θαη 

απαληνχζαλ ζην εξψηεκα: Ση ζπκπεξαίλσ απφ φια απηά; (πσο ην θαηαιαβαίλσ, αλάιπζε, 

εξκελεία), (βι. ελ.10.1.10), γηλφηαλ κεηά ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ παξαηήξεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη είρε δηάξθεηα 20 κε 30 ιεπηά.   
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11.2.Γηαδηθαζία πινπνίεζεο ζπλεληεύμεσλ  
 

  Οη ζπλεληεχμεηο  ησλ παηδαγσγψλ δηήξθεζαλ 20 κε 25 ιεπηά θαη νη εξσηήζεηο ήηαλ 11 κε 

κηα επηπιένλ εξψηεζε (12) ε νπνία εξσηνχληαλ κφλν εθφζνλ ζεσξνχληαλ πσο ε απάληεζε 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ έρεη δνζεί κέζα απφ ηηο πξνεγνχκελεο εξσηήζεηο. Οη 

ζπλεληεχμεηο ησλ γνλέσλ δηήξθεζαλ 15 κε 20 ιεπηά θαη νη εξσηήζεηο ήηαλ 8.  

  Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζεσξήζεθε πσο ζα πξέπεη λα γίλεη ζε έλαλ ήζπρν 

ρψξν φπνπ δελ ζα απνζπφηαλ ε ζθέςε ηνπ νκηιεηή θαη δελ ζα δηαθνπηφηαλ ε ξνή ηεο 

ζπλέληεπμεο. Έηζη, νη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξν ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή αιιά θαη ζηνλ 

ρψξν πνπ έπαηξλαλ ην δηάιιεηκα ηνπο νη παηδαγσγνί, ηελ ψξα πνπ θαλέλαο απφ ηνπο 

παηδαγσγνχο δελ είρε δηάιιεηκα, δειαδή ιίγν κεηά ην κεζεκέξη.  

  Δπηπιένλ, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε καγλεηφθσλν αθνχ 

πξψηα ελεκεξψζεθαλ θαη ζπκθψλεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ καγλεηνθψλεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζεσξήζεθε σο ε θαηαιιειφηεξε επηινγή αθνχ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ 

χθνπο ηνπ νκηιεηή αιιά θαη ζηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ.  

 

11.3.Γηαδηθαζία πινπνίεζεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
 

  Ζ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά είρε δηάξθεηα δχν έσο ηέζζεξα ιεπηά θαη 

ζεσξήζεθε θαη απηή φπσο θαη νη ζπλεληεχμεηο πσο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζε έλαλ ήζπρν ρψξν 

πνπ λα κελ απνζπάηε ε πξνζνρή ησλ παηδηψλ αιιά θαη λα κε δηαθφπηεηαη ε ξνή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ο ρψξνο πνπ ζεσξήζεθε θαηάιιεινο γη’ απηφ ηνλ ζθνπφ ήηαλ ην δσκάηην 

ησλ θαιιηηερληθψλ, γηαηί ήηαλ έλαο νηθείνο ρψξνο γηα ηα παηδηά θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλν 

ζε πεξίπησζε πινπνίεζεο θάπνηαο θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηα παηδηά.  

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε 

κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο κε ηελ κνξθή ζπλέληεπμεο θαη ζε κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο πνπ 

ήηαλ βαζηζκέλεο ζε θάπνηεο εηθφλεο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα αλαιχεηαη εθηελέζηεξα 

ζην θεθάιαην κε ηίηιν: «βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ παηδηψλ» (ελ. 

10.1.8.). 

   Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα θαηαγξάθεθε κέζσ καγλεηνθψλεζεο θαη γη’ απηφ είραλ 

ελεκεξσζεί νη γνλείο ησλ παηδηψλ πξσηίζησο νη νπνίνη καο έδσζαλ ηελ άδεηα κε κφλν 

θξηηήξην λα ρξεζηκνπνηεζεί ε καγλεηνθψλεζε κφλν ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο, φπσο θαη 

έγηλε.  ’ απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φπνην καγλεηνθσλεκέλν πιηθφ ππάξρεη θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο εμαγσγήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη θαζαξά 

γηα πξνζσπηθή ρξήζε ηεο εξεπλήηξηαο θαη ην πιηθφ δηαγξάθεθε χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.   
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11.4.Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο παηδαγσγηθνύ πιηθνύ 

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ παξαηεξήζεθε ε αίζνπζα 

πνιχ πξνζεθηηθά κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Σα παηρλίδηα θαη ην πιηθφ πνπ θαηαγξάθεθε αθνξνχλ 

ζηελ ηάμε ζηελ νπνία έιαβε ρψξα ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ θαηαγξαθή απηή έγηλε κε ηελ 

κνξθή ζεκεηψζεσλ θαη είρε δηάξθεηα 10 κε 15 ιεπηά κεηά ην ζρφιαζκα ή θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ δηαιιείκαηνο γηα πέληε εκέξεο θαηά ηνλ κήλα επηέκβξην. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ 

θαηαγξαθή, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, δφζεθε ζηα βηβιία ηεο ηάμεο. 

 

11.5 Θεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ 
 

  Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, απνηειεί κηα πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη 

είλαη κηα κέζνδνο εληφπηζεο, αλάιπζεο θαη αλαθνξάο ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά (Braun & Clarke, 

2006).  ηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη λα επηιεγνχλ ηα ζεκεία-θιεηδηά ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

λα γίλεη πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζπλέληεπμεο κε βαζηθφ άμνλα ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, επηθεληξψλνληαο ζηα βαζηθά ζέκαηα θαη λα βξεζνχλ ηα θνηλά ζεκεία κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Γηα λα ζπκβνχλ φια ηα παξαπάλσ θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε έλα 

αμηφινγν απνηέιεζκα θαηά ηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζα πξέπεη λα 

εμνηθεησζνχκε κε ηα δεδνκέλα καο θαη λα ηα θσδηθνπνηήζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο 

ιέμεηο ή θξάζεηο νη νπνίεο λα ηα πεξηγξάθνπλ πεξηιεπηηθά. Έπεηηα, ζα πξέπεη λα 

αλαδεηήζνπκε θνηλά ζέκαηα κεηαμχ ησλ θσδηθψλ πνπ ζέζακε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

νκαδνπνηήζνπκε ηα ζέκαηα καο. Αθνχ πεξάζνπκε θαη απηφ ην ζηάδην, ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ηα ζέκαηα καο θαη λα ηα νλνκάζνπκε κε έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηίηιν.  

  Σέινο, αθνχ έρνπκε πξνβεί ζε φιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία πξνρσξάκε ζηελ ζπγγξαθή 

ηεο εξεπλεηηθήο καο αλαθνξάο. ’ απηφ ην ζεκείν ζα καο βνεζήζεη κηα αλαπαξάζηαζε-

παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ καο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ πίλαθα 1 θαη 2. ηνπο δχν πίλαθεο 

ινηπφλ, ζηα πιαίζηα  ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ιφγσ ησλ αλαγθψλ ηεο έξεπλαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. ηα «ππέξ-ζέκαηα» ηνπ θαζέλα απφ ηνπο 

δχν πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα ζέκαηα ηεο έξεπλαο ηα νπνία είλαη νη γεληθέο θαηεγνξίεο-

νκαδνπνηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ, ηα «ππνζέκαηα» αλήθνπλ ζε θάζε «ππέξ-ζεκα» θαη νη 

ππνθαηεγνξίεο αλήθνπλ ζηα «ππνζέκαηα» σο πην εηδηθέο θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ θπξίσο 

επεμεγεκαηηθφ ραξαθηήξα.  

  Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε 

εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε ηελ παξαπάλσ κέζνδν αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη εμέηαζε 

δηεμνδηθά θαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα φια ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, έηζη ψζηε ε έξεπλα λα 

θαηέρεηε απφ αθξίβεηα ζηα επξήκαηά ηεο.  
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11.6 Αμηνπηζηία θαη εγθπξόηεηα  

 

  Γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζδηνξίζνπκε κηα πνηνηηθή έξεπλα σο αμηφπηζηε θαη έγθπξε ζα 

πξέπεη ν εξεπλεηήο λα πξνβεί ζε επηθχξσζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θάηη πνπ ζπκβαίλεη 

κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ επξεκάησλ, απηέο 

νη ζηξαηεγηθέο είλαη: ν έιεγρνο κειψλ θαη ε ηξηγσλνπνίεζε (Creswell, 2016).   

  ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε εξεπλήηξηα κε ζθνπφ λα επηθπξψζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ 

επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνίεζε ηελ ηξηγσλνπνίεζε. Καηά ηελ ηξηγσλνπνίεζε νη 

πνηνηηθνί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζπγθξίλνπλ δηαθνξεηηθέο πεγέο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη ε 

δηαδηθαζία ηεο επηβεβαίσζεο ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθά άηνκα, δηαθνξεηηθά είδε δεδνκέλσλ 

ή δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ. Ο εξεπλεηήο θαη’ απηή ηελ κέζνδν 

«εμεηάδεη θάζε πεγή πιεξνθνξηψλ θαη βξίζθεη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ θάπνην ζέκα. 

Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ε κειέηε ζα είλαη αθξηβήο επεηδή νη πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε 

πνιιαπιέο πεγέο πιεξνθνξηψλ, πνιιά άηνκα ή πνιιέο δηαδηθαζίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

εξεπλεηήο ελζαξξχλεηαη λα αλαπηχμεη κηα αλαθνξά πνπ είλαη αθξηβήο θαη θεξέγγπα» (Creswell, 

2016, ζει.260).  

  Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο επηιέρζεθε ε κέζνδνο ηεο ηξηγσλνπνίεζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε 

ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ,  αθνχ κέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζα πξνέθππηε έλα πην αμηφπηζην θαη έγθπξν απνηέιεζκα θαη ζα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ην 

ζέκα ηεο έξεπλαο ζε βάζνο θαη απφ φιεο ηηο πηπρέο.  

 

12.ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΔΤΝΑ  
 

  ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα απφ φια ηα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δειαδή: ηηο δχν ζπλεληεχμεηο, 

ην εκεξνιφγην, ηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ.  

 

  12.1.Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ ησλ παηδαγσγώλ  

 

  θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ είλαη λα θαηαλνήζνπκε ηελ ινγηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη 

νπνίνη απνθάζηζαλ λα ππεξεηήζνπλ έλα παηδαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ θαη λα θαηαιάβνπκε ηελ ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, κέζα απφ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απαληψληαη ηα εξσηήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο. 

  Γηα ηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ε νπνία αλαιχζεθε 

ιεπηνκεξεηαθά ζε παξαπάλσ θεθάιαην (βι. ελ. 11.5.). 

  Αο δνχκε πσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο πίλαθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ζπγθεληξσηηθφο θαη παξαζέηεη θαη ζπγθξίλεη ηηο απφςεηο ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ  έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα νιφπιεπξε νπηηθή ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο.  
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

Τπεξ-ζέκαηα Τπνζέκαηα  Τπνθαηεγνξίεο  

1. Ση ζεκαίλεη «ηζόηεηα 

ησλ θύισλ» 

 

-νξηζκφο 

-πξνζσπηθέο απφςεηο 

 

-γέλνο θαη θχιν/θνηλσλία 

-ειηθία παηδηψλ 

-ε ζπκπεξηθνξά καο σο 

άλζξσπνη 

2. Δπίδξαζε ηεο 

ηζόηεηαο ησλ θύισλ 

ζηα παηδηά 

-κνξθέο επίδξαζεο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ   

-αλεμαξηεζία 

-αλνηρηφκπαια, ρσξίο 

ζηεξεφηππα 

-ζπλεξγαηηθφηεηα  

3. Γηακόξθσζε ηάμεο 

κε βάζε ηελ ηζόηεηα 

ησλ θύισλ 

 

 

-ξφινο εθπαηδεπηηθνχ 

-αιιαγή παηδαγσγηθνχ πιηθνχ 

-ελεκέξσζε γνλέσλ θαη 

ζπλεξγαηψλ 

-νκηιία/ηζφηεηα/θαζνδήζε-

παξαηήξεζε 

-έκθαζε ζηα βηβιία 

-έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε 

γνλέσλ 

4. Πεξηνξηζκνί ζηελ 

πινπνίεζε 

πξνγξάκκαηνο 

ηζόηεηαο θύισλ θαη ε 

αληηκεηώπηζε ηνπο 

-επζχλε ζηα παηδηά, ηνπο 

γνλείο θαη ην πνιππνιηηηζκηθφ 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ 

-έκθαζε ζηελ ζπλερή 

ελεκέξσζε 

 

-άγλνηα γνλέσλ 

-θαηλνχξηα παηδηά 

-δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

-ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ 

5. Ηζόηεηα θύισλ θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

νπεδία 

-άληξεο θαη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί  

-ε πξνζθνξά ηεο ρψξαο ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ 

(πξνζσπηθέο απφςεηο) 

-ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ σο 

παξάδεηγκα επαγγέικαηνο γηα 

ηα παηδηά/ σο κνληέια- πξφηππα 

γηα ηα παηδηά (δηαθσλία) 

-αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

νπεδίαο 

-ην ζχζηεκα 

  

  Αθνχ παξαηεξήζακε ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηνλ Πίλαθα 1, ζηε ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηα ππεξ-ζέκαηα, ηα ππνζέκαηα θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα, κε ηελ παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 
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1.Ση ζεκαίλεη «ηζόηεηα ησλ θύισλ» 

  ην ππεξ-ζέκα απηφ, νη δχν εθπαηδεπηηθνί κηιάλε γηα ην ηη είλαη ηειηθά ε «ηζφηεηα ησλ 

θχισλ». Απφ απηφ ην ππεξ-ζέκα, πξνθχπηνπλ δχν ππνζέκαηα: ν νξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη νη πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο γηα ην ηη είλαη γη’ απηνχο απηνχ 

ηνπ είδνπο ε ηζφηεηα. Δδψ αλαδχνληαη δχν ππνθαηεγνξίεο: ε πξψηε αλήθεη ζην πξψην ππεξ-

ζέκα, «νξηζκφο», θαη είλαη ζρεηηθή κε ην θχιν, ην γέλνο θαη ηελ θνηλσλία θαη ε δεχηεξε πνπ 

αλήθεη ζην δεχηεξν ππεξ-ζέκα, «πξνζσπηθέο απφςεηο», έρεη λα θάλεη κε ηελ ειηθία ησλ 

παηδηψλ θαη κε ηελ ζπκπεξηθνξά καο θαηά ηελ ζπλαλαζηξνθή καο κε άιινπο αλζξψπνπο.  

 νξηζκόο 

  Ο νξηζκφο απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε κηα 

αληηθεηκεληθή νπηηθή ην ηη αθξηβψο είλαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ. Καη νη δχν εθπαηδεπηηθνί 

δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ σο πξνο απηφλ ηνλ νξηζκφ, ελψ ζπλδένπλ ηνλ φξν κε ην γέλνο (sex) 

θαη κηιάλε γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ηηο ίζεο επθαηξίεο αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ 

θνηλσλία. Αο δνχκε θάπνηα απνζπάζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ παηδαγσγψλ
3
:  

 «Γηα λα εμεγήζνπκε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα ιέγακε πσο είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε 

ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ γέλνπο θαη ηνπ θχινπ. Γηαηί ην γέλνο είλαη νη βηνινγηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ αιιά ην θχιν είλαη πεξηζζφηεξν ην δηαθνξεηηθφ θέξζηκν ηεο 

θνηλσλίαο αλάινγα κε ην αλ είζαη άληξαο ή γηλαίθα….νπφηε ηζφηεηα θχισλ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

θνηλσλία νη γπλαίθεο θαη νη άληξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα θαη λα ηνπο 

θέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ρσξίο δηαθνξνπνίεζε.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)     

« Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ έρεη λα θάλεη κε ην λα βιέπεηο ηνλ άλζξσπν ζαλ άλζξσπν θαη λα κελ 

δίλεηο ζεκαζία ζην θχιν ηνπ. Θα πξέπεη άληξεο θαη γπλαίθεο λα έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζε φια, 

έηζη ψζηε ζειπθά θαη αξζεληθά  λα κελ έρνπλ θαλέλαλ πεξηνξηζκφ ζην ηη ζέινπλ λα θάλνπλ ή 

ζην πνηνη ζέινπλ λα είλαη» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο)  

  Παξαπάλσ βιέπνπκε ηνπο δχν νξηζκνχο πνπ δίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  γηα ηελ «ηζφηεηα ησλ 

θχισλ». πκπεξαζκαηηθά θαη νη δχν νξίδνπλ ηελ ηζφηεηα σο «ίζα δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο» 

κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο, θαη νη δχν θάλνπλ ιφγσ γηα ηελ 

δηαθνξά ηνπ θχινπ απφ ην γέλνο αλ θαη ην νλνκάδνπλ δηαθνξεηηθά π.ρ. ε γπλαίθα κηιάεη γηα 

ην θχιν θαη ην γέλνο θαη ηα αλαιχεη πην δηεμνδηθά ελψ ν άληξαο αλαθέξεηαη ζηνλ άλζξσπν 

θαη ην θχιν.  Παξφια απηά θαη νη δχν απφςεηο ζπκπίπηνπλ θαη κάιηζηα ηα ιεγφκελα ηνπο 

ζπκθσλνχλ κε απηά ηνπ Feldman (2009, ζει.316) ν νπνίνο καο ιέεη πσο «ην γέλνο (sex) 

ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ  αλαηνκία θαη ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ελψ ην θχιν (gender) 

αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε αξξελσπφηεηαο ή ζειπθφηεηαο ζε κηα δεδνκέλε θνηλσλία». Σέινο, 

παξαηεξνχκε πσο θαη νη δχν εθπαηδεπηηθνί είλαη ελεκεξσκέλνη επί ηνπ ζέκαηνο αλ θαη 

βιέπνπκε πσο ε γπλαίθα ήηαλ ζε ζέζε λα αλαιχζεη δηεμνδηθφηεξα θαη κε επηζηεκνληθέο 

νξνινγίεο  ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε.  

 πξνζσπηθέο απόςεηο 

  ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο νη εθπαηδεπηηθνί καο δίλνπλ θαζαξά ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γηα ην 

ζέκα ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ», ρσξίο λα ην νξίδνπλ αιιά πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ηη 

ζεκαίλεη γηα ηνπο ίδηνπο. Ο έλαο εθπαηδεπηηθφο δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ ζπκπεξηθνξά 

                                                           
3
 Όλα τα αποςπάςματα που επρόκειτο να παρατεκοφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ ζρευνα και αναφζρονται ςτα 

λεγόμενα των ςυμμετεχόντων, ζχουν μεταφραςτεί από τθν ερευνιτρια και ζχει γίνει προςπάκεια από τθν ίδια 
για τθν διατιρθςθ όλων των λεπτομερειών του πρωτοτφπου.   
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καο σο άηνκα ελψ ν άιινο ζηελ ειηθία πνπ ζα πξέπεη λα μεθηλάεη κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή 

κέζνδνο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνζπάζκαηα: 

«είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηα παηδηά κε ηξφπν ίζν απφ πνιχ κηθξή ειηθία, γηαηί 

αθφκα θαη απφ φηαλ είλαη κσξά ηνπο δεκηνπξγνχληαη εκπεηξίεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο νη νπνίνη 

ηνπο θέξνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην αλ είλαη θνξίηζηα ή αγφξηα. Απηφ είλαη 

αλεζπρεηηθφ γηαηί ην γεγνλφο φηη ηνπο ζπκπεξηθεξφκαζηε δηαθνξεηηθά ηνπο δίλεη δηαθνξεηηθέο 

επθαηξίεο αξγφηεξα ζηελ δσή, αλαπηχζζνπλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, απνθηνχλ ελδηαθέξνλ ζε 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα , έρνπλ άιια ρφκπη, δνχλε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οπφηε δελ ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα εμειηρζνχλ φπσο ζέινπλ γηαηί νη θνηλσλία ήδε έζεζε ηνπο ξφινπο ηνπο. Οπφηε, 

γηα εκέλα ε ηζφηεηα ησλ θχισλ μεθηλάεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«… είλαη ην πψο κηιάκε ή ζπκπεξηθεξφκαζηε ν έλαο ζηνλ άιινλ ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλνπκε. 

Όπσο νη θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ παζρίδνπλ κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ πξέπεη λα ππνδπζνχλ. 

Οπφηε, γηα εκέλα ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη θπξίσο ην πσο ζπκπεξηθεξφκαζηε σο άλζξσπνη, 

φηαλ γηα παξάδεηγκα θάλνπκε θαηλνχξηνπο θίινπο, ηη επηξξνέο έρνπκε.» (ζπλέληεπμε #2, 

άληξαο)  

  Οη δχν παξαπάλσ απφςεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, σζηφζν θαη νη δχν παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ θαη ζηέθνληαη ζε έλα θνηλφ ζεκείν ηελ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπκε 

απέλαληη ζε άηνκα δηαθνξεηηθνχ θχινπ ή πνπ αλαπηχζζνπκε νη ίδηνη αλάινγα κε ην θχιν 

καο. Βέβαηα, ε γπλαίθα παηδαγσγφο ζηέθεηαη θπξίσο ζηελ κηθξή ειηθία ησλ παηδηψλ, αγνξηψλ 

θαη θνξηηζηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα δέρνληαη κηα ζπκπεξηθνξά ηζάμηα, ελψ ν άληξαο παηδαγσγφο 

κηιάεη πην γεληθά θαη δελ ζέηεη ειηθηαθά φξηα. Χζηφζν, ν  Feldman (2009, ζει.316) αλαθέξεη 

φηη «ζε ειηθία 2 εηψλ, ηα παηδηά αλαθέξνληαη κε ζηαζεξφηεηα ζηνλ εαπηφ ηνπο –θαη ζηνπο 

άιινπο- σο αγφξη ή θνξίηζη» επίζεο καο ιέεη φηη «νη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο γηα ηα δχν θχια κνηάδνπλ πνιχ κε απηέο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη 

ζπληεξεηηθνί ελήιηθεο». Κάηη πνπ καο νδεγεί ζηελ ίδηα άπνςε κε απηή ηεο παηδαγσγνχ, φηη 

δειαδή  «ε ηζφηεηα ησλ θχισλ πξέπεη λα μεθηλάεη απφ πνιχ κηθξή ειηθία» γηα ηελ απνθπγή 

ίζσο ηεο δηακφξθσζεο ζηεξενηχπσλ απφ ηνλ θφζκν ησλ ελειίθσλ ζην παηδηθφ κπαιφ.   

  Σέινο, φζνλ αθνξά ζηελ άπνςε ηνπ άληξα παηδαγσγνχ γηα ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηνπο ξφινπο πνπ ζέηεη ε θνηλσλία ζε άληξεο θαη γπλαίθεο, ην βηβιίν «βηνινγηθφ θχιν, 

θνηλσληθφ θχιν θαη ηαπηφηεηα ηνπ Δγψ» εμεγεί πσο ε δσή καο επεξεάδεηαη απφ ην επάγγεικα 

πνπ δηαιέγνπκε, ηηο θνηλσληθέο καο ζπλαλαζηξνθέο, ηηο ζηάζεηο καο θαη ηηο αμίεο. Οη επηινγέο 

απηέο επεξεάδνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θχινπ δειαδή ηνπο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο 

πνπ πξνδηαγξάθεη κηα θνηλσλία γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο (Turne, 1998), άξα νη 

επηινγέο καο φλησο επεξεάδνληαη σο έλαλ βαζκφ απφ ηηο επηξξνέο πνπ δερφκαζηε απφ ηελ 

θνηλσλία καο σο άληξεο ή γπλαίθεο.  

2.Δπίδξαζε ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηα παηδηά 

  ην ζπγθεθξηκέλν ππεξ-ζέκα πνπ είλαη ην δεχηεξν ηνπ Πίλαθα 1, νη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξνληαη ζην πσο επηδξά ζηα παηδηά κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή κέζνδνο πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Απφ απηφ ην ππεξ-ζέκα, αλαδχεηαη έλα ππφζεκα ην νπνίν έρεη λα 

θάλεη κε ηη κνξθέο επίδξαζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ 

παηδηψλ. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ππφζεκα είλαη  ηξείο θαη 

αθνξνχλ ζηελ αλεμαξηεζία, ζην «αλνηρηφ κπαιφ» ρσξίο ζηεξεφηππα θαη ζηελ 

ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ παηδηψλ.  

 κνξθέο επίδξαζεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηώλ 
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  Σν πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο πεξηιακβάλεη ηνπ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

εθδειψλεηαη ε επηξξνή ησλ παηδηψλ απφ έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ. Απφ ην ππφζεκα απηφ 

πξνθχπηνπλ νη ππνθαηεγνξίεο : αλεμαξηεζία, αλνηρηφκπαια/ρσξίο ζηεξεφηππα, 

ζπλεξγαηηθφηεηα, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ καδί κε ηελ παξάζεζε απνζπαζκάησλ 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο.   

 Αλεμαξηεζία 

  Οη παηδαγσγνί αλαθέξνπλ φηη ηα παηδηά αξρίδνπλ λα γίλνληαη πην αλεμάξηεηα φζνλ αθνξά 

ηηο απνθάζεηο ηνπο. Παξαδείγκαηα απφ ηελ ζπλέληεπμε: 

«ε ηζφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ αλεμαξηεζία γηαηί δίλεη ζηα παηδηά ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ 

κφλα ηνπο. Οη ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο γηα ην θχιν ζηελ θνηλσλία πάληα ζηεξεί απφ ην άηνκν 

ηελ ειεπζεξία λνκίδσ, γηαηί πνηέ δελ ζα είζαη απφιπηα ειεχζεξνο λα επηιέμεηο ηνλ δξφκν ζνπ, 

ηελ θαηεχζπλζε ζνπ. Οπφηε, δνπιεχνπκε πνιχ κε ηα παηδηά ζηελ ηάμε πάλσ ζηελ αλεμαξηεζία» 

(ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ζην ζρνιείν καο ε αλεμαξηεζία είλαη ην θιεηδί, φπσο θαη ε δεκνθξαηία, ην λα δίλεηο ζηα 

παηδηά επζχλεο. Οπφηε ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη κέξνο απηνχ, φηη δειαδή φιε έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επθαηξία θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ απνθάζεσλ καο θαη είκαζηε εδψ γηα λα 

ην ζηεξίμνπκε.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Απφ ηα ιεγφκελα ησλ παηδαγσγψλ θαίλεηαη φηη ε αλεμαξηεζία είλαη θαη απηφ έλα θνκκάηη 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα δηδάζθεηαη ζηα παηδηά εκπεηξηθά γηαηί 

κφλν έηζη ζα κπνξέζνπλ λα θαηαιάβνπλ ηελ επζχλε πνπ έρνπλ γηα ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ηνπο λα απνθαζίδνπλ. Απηφ πξνβιέπεηαη θαη απφ ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηεο νπεδίαο, ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηίαο ηεο νπνίαο 

θνκκάηη απνηειεί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη θάλεη ιφγσ γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα παηδηά, γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνχλε  αλεμάξηεηα αιιά θαη ηελ επθαηξία λα έρνπλ 

ηελ δηθή ηνπο άπνςε θαη λα θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζσπηθέο επηινγέο (Curriculum for the 

Preschool, 2010).  

 αλνηρηφκπαια, ρσξίο ζηεξεφηππα 

  Οη παηδαγσγνί καο ιέλε πσο ηα παηδηά δελ εκθαλίδνπλ ηφζα ζηεξεφηππα θαη δέρνληαη       

πην εχθνια ην δηαθνξεηηθφ. Αο δνχκε κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηελ ζπλέληεπμε: 

 «πηζηεχσ πσο ηα παηδηά ζηελ ηάμε κνπ έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα απφ ηα παηδηά εθείλα              

πνπ δελ είραλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε απφ έλα ηέηνηνη ζχζηεκα. Ναη ινηπφλ, ηα 

παηδηά θέξνληαη ιηγφηεξν ζηεξενηππηθά απφ ηα παηδηά άιισλ ζρνιείσλ γηαηί αθξηβψο νη 

εθπαηδεπηηθνί εδψ πξαγκαηηθά δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ ηζφηεηαο.» 

(ζπλέληεπμε#1,γπλαίθα)  

«ε γλψζε ησλ παηδηψλ έρεη αιιάμεη, εηδηθά αλ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο φπνπ νη γπλαίθεο 

έρνπλ έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ξφιν ζηελ θνηλσλία. Γηα φια ηα παηδηά θαη θπξίσο γη‟ απηά 

πηζηεχσ πσο έρνπλ γίλεη πην αλνηρηφκπαια.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο)  

  Παξαπάλσ βιέπνπκε πσο νη παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα 

πνπ πξνσζεί ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ηα παηδηά ηείλνπλ λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

αλνηρηφκπαια θαη λα έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα, θάηη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ άληξα παηδαγσγφ 

γίλεηαη πην εκθαλέο ζε παηδηά φπνπ έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα. Μηα έξεπλα απφ ην 

παλεπηζηήκην ηεο Uppsala(2017) ζηελ νπεδία καο επηβεβαηψλεη ηα ιεγφκελα ησλ 
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παηδαγσγψλ αλαθέξνληαο πσο νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη παηδαγσγνί ζε πξνζρνιηθά 

ηδξχκαηα θαη πνπ είλαη νπδέηεξεο απφ ηελ άπνςε ηνπ θχινπ, ζπλδένληαη κε ηελ κείσζε ησλ 

ηάζεσλ ησλ παηδηψλ λα θάλνπλ ζηεξεφηππεο ππνζέζεηο κε βάζε ην θχιν.  

 πλεξγαηηθφηεηα 

  Δδψ νη παηδαγσγνί αλαθέξνληαη ζηελ ζπλεξγαζία πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά κεηαμχ ηνπο θαη 

ζηελ ζέιεζε ηνπο λα παίδνπλ κε παηδηά ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Μεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηελ 

ζπλέληεπμε είλαη:  

«ηα παηδηά αγφξηα θαη θνξίηζηα ζπλεξγάδνληαη θαη παίδνπλ κεηαμχ ηνπο. ηελ αξρή δελ ππήξρε 

απηφ ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ, θπζηθά ρξεηάζηεθε λα θάλνπκε εκείο θάπνηεο αλάκεηθηεο νκάδεο 

αιιά φζν πεξλάεη ν θαηξφο ηα ίδηα ηα παηδηά επηιέγνπλ λα παίμνπλ κε θίινπο ηνπο αληίζεηνπ 

θχινπ. Δίλαη κη αιιαγή.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ινηπφλ, κπνξνχκε λα δνχκε πνιιέο δηαθνξέο ζην πσο ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα παίδνπλ καδί 

ηψξα θαη ζπλεξγάδνληαη, δελ ππάξρεη δελ ζέισ λα παίμσ καδί ζνπ γηαηί είζαη θνξίηζη/αγφξη, 

είλαη πεξηζζφηεξν ζέισ κα παίμσ καδί ζνπ γηαηί είζαη θίινο/θίιε κνπ. Οπφηε ηα παηδηά δελ 

επηθεληξψλνληαη ζην θχιν αιιά ζην άηνκν.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Ζ παξαπάλσ άπνςε-παξαηήξεζε ησλ παηδαγσγψλ ζηεξίδεηαη απφ ηελ ίδηα κειέηε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ (Uppsala, 2017) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη πσο παηδηά ηα νπνία έιαβαλ 

παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο ζρεηηθέο κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ έρνπλ απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

λα παίδνπλ κε ζπλνκειίθνπο ηνπ αληίζεηνπ θχινπ.  

3.  Γηακόξθσζε ηάμεο κε βάζε ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ  

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππεξ-ζέκαηνο αλαιχνληαη νη ηερληθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο ηάμεο βαζηζκέλεο ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Σν ππεξ-ζέκα απηφ ρσξίδεηαη ζε 

ηξία ππνζέκαηα, ην πξψην αθνξά ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ην δεχηεξν ζηελ αιιαγή ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ην ηξίην ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ. Οη 

ππνθαηεγνξίεο πνπ αλαδχνληαη απφ ηα ππνζέκαηα είλαη: νκηιία/ ηζφηεηα/ θαζνδεγεηήο-

παξαηεξεηήο θαη ζπλδέεηαη κε ην πξψην ππεξ-ζέκα, έκθαζε ζηα βηβιία θαη αθνξά ζην 

δεχηεξν ππεξ-ζέκα θαη έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη αθνξά ζην ηξίην ππεξ-ζέκα.  

 ξόινο εθπαηδεπηηθνύ 

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζε απηφ ην ππφζεκα αλαθέξνληαη ζηελ ζπκπεξηθνξά πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη 

σο άηνκα πνπ πξνσζνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα ηέηνην παηδαγσγηθφ κνληέιν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηνλ ξφιν πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο κέζα ζε κηα 

ηάμε πνπ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο  ελφο εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Αο δνχκε πην αλαιπηηθά ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ 

ην ζπγθεθξηκέλν ππφζεκα: 

 νκηιία/ηζφηεηα/θαζνδεγεηήο-παξαηεξεηήο  

  Οη παηδαγσγνί αλαθέξνληαη ζηελ νκηιία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξνο ηα παηδηά, ζηελ ηζάμηα 

αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ απφ απηνχο θαη ζηνλ ξφιν ηνπο σο θαζνδεγεηέο έηζη ψζηε ηα 

παηδηά λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ επθαηξία ηεο επηινγήο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα απφ ηελ ζπλέληεπμε:  

«είλαη ν ηξφπνο πνπ κηιάκε κεηαμχ καο αιιά θαη ζηα παηδηά, έλαο ηξφπνο πνπ θαίλεηαη φηη δελ 

δηαρσξίδεη αλζξψπνπο κε βάζε ην θχιν ηνπο…γηα παξάδεηγκα, πιένλ δελ θάλνπκε ζρφιηα γηα 
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ηα ξνχρα ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ εκθάληζε ηνπο αιιά ηα ζρφιηα αθνξνχλ θπξίσο π.ρ. ζην πφζν 

άλεηα δείρλνπλ έηζη ηα παηδηά έρνπλ πάςεη λα έξρνληαη ζε εκάο θαη λα θαπρηνχληαη γηα ηελ 

νκνξθηά ηνπ ξνχρνπ ηνπο.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ε ηζφηεηα ησλ θχισλ εμαξηάηαη θαη απφ ην πψο κηιάκε κεηαμχ καο, έρνπκε αιιάμεη πιένλ ηνλ 

ηξφπν πνπ κηιάκε θαη απηφ θαίλεηαη θαη ζηα παηδηά, ην ιεμηιφγην ηνπο έρεη αιιάμεη, ην είδνο ησλ 

ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

«πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ηα παηδηά λα ληψζνπλ ίζα κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο καο, ζηελ 

νπνία δελ έρεη ζεκαζία ην θχιν ή ην πφζν κηθξφο ή κεγάινο είζαη ή ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο 

ζνπ. Σα παηδηά ληψζνπλ φηη φινη θέξνληαη ζε φινπο κε ηζάμην ηξφπν.» (ζπλέληεπμε #1, 

γπλαίθα) 

«θεξφκαζηε ζηα παηδηά κε ηζάμην ηξφπν θαη είλαη ν ηξφπνο πνπ ηνπο κηιάκε, γηα παξάδεηγκα δελ 

ιέκε: είλαη εληάμεη γηα έλα αγφξη/θνξίηζη λα θάλεη απηφ ή εθείλν, ιέκε: είλαη εληάμεη γηα φινπο 

λα θάλνπλ απηφ ή εθείλν, έρεη δηαθνξά θαη ηα παηδηά λνκίδσ φηη ηελ ληψζνπλ.» (ζπλέληεπμε #2, 

άληξαο) 

«βάδνπκε ηα παηδηά ζηελ δηαδηθαζία λα ζθεθηνχλ ρσξίο λα ηα πηέζνπκε γηα θάηη. Δίλαη σξαίν 

φηαλ γίλνληαη ζπδεηήζεηο κε ηα παηδηά ηα βάδνπκε ζηελ δηαδηθαζία λα αλαξσηεζνχλ θαη λα 

βξνπλ κφλα ηνπο ηελ απάληεζε.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«πξέπεη λα παξαηεξείο ηα παηδηά θαη λα αλαξσηηέζαη σο δάζθαινο, γηα παξάδεηγκα: γηαηί ηα 

αγφξηα ηείλνπλ λα παίδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνπβιάθηα θαη ηα θνξίηζηα κε ηνλ ρψξν ηεο 

κεηακθίεζεο θαη κεηά λα αλαξσηηέζαη πσο κπνξείο λα ην αιιάμεηο απηφ θαη λα θάλεηο θάπνηα 

βήκαηα γηα λα ην θαηαθέξεηο.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ βιέπνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ ξφιν πνπ θαινχληαη λα έρνπλ 

σο κέιε ελφο ηέηνηνπ παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ UNESCO, ζηνλ νδεγφ πνπ έρεη 

δεκνζηεχζεη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε, ν νπνίνο νλνκάδεηαη “A Guide for 

Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices” (2015) αλαθέξεηαη ζηελ 

«γιψζζα» πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε κηα ηάμε ιέγνληαο πσο δελ ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε «θξηηηθή γιψζζα» θαη νη ιέμεηο θαη θξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πνιχ θαιά πξνηνχ δηαηππσζνχλ κέζα ζηελ ηάμε.  

  Απηφ ζα κπνξνχζακε λα ην θξίλνπκε σο ινγηθφ εθφζνλ νη ελήιηθεο κέζσ ησλ πξάμεσλ ηνπο 

θαη ηηο γιψζζαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα παηδηά, αθνχ 

ιεηηνπξγνχλ σο παξάδεηγκα γη’απηά (Alina & Cameron, 2011). Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ 

ηζφηεηα ν ίδηνο νδεγφο ηζφηεηαο θχισλ ηεο UNESCO (2015), αλαθέξεη γεληθά  πσο νη 

δηαθνξέο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ππάξρνπλ, σζηφζν απηέο νη δηαθνξέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

αηηία γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζηεξεφηππα. Αληηζέησο, ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ είλαη λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο δηαθνξέο απηέο σο πνηθηινκνξθία θαη λα ηηο αληηκεησπίδεη κε δίθαην 

ηξφπν. Σέινο, ν ίδηνο νδεγφο γηα ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο ε νπνία κπνξεί λα δηεμαρζεί κφλν φηαλ ν παηδαγσγφο δηαθξίλεη 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά θαη κπνξεί λα παξαηεξήζεη θαη λα θαηαιάβεη ηηο 

αλάγθεο ηνπ.   

 Αιιαγή παηδαγσγηθνύ πιηθνύ 

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζε απηφ ην ππφζεκα αλαθέξνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ θαινχληαη λα θάλνπλ 

κέζα ζηελ ηάμε γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαθέξνπλ λα αθνινπζήζνπλ έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο 

θχισλ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχλ ζηα παηρλίδηα θαη ζηα βηβιία.  
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 έκθαζε ζηα βηβιία   

  Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο ππνθαηεγνξίαο είλαη κέξνο ηνπ παξαπάλσ ππνζέκαηνο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δφζεθε ινηπφλ απφ ηνπο παηδαγσγνχο ζηα βηβιία ηεο ηάμεο. Κάπνηα παξαδείγκαηα 

απφ ηελ ζπλέληεπμε, είλαη: 

«παξαηεξήζακε θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ, φηη αο πνχκε ζηα βηβιία πνπ είρακε ζηελ ηάμε 

πεξηζζφηεξα απφ ην 90% απφ απηά είραλ άληξεο πξσηαγσληζηέο, αθφκα θαη αλ ήηαλ βηβιία πνπ 

κηινχζαλ γηα δψα. Απηφ είλαη πνιχ ιππεξφ, γηαηί ηα θνξίηζηα δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ληψζνπλ φηη αληηπξνζσπεχνληαη κέζα ζηα βηβιία, νπφηε απαιιαρηήθακε απφ πνιιά βηβιία θαη 

μεθηλήζακε λα αγνξάδνπκε θαηλνχξηα.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«αξρίζακε λα ζθεθηφκαζηε γηα ηα βηβιία πνπ είρακε ζηελ ηάμε ηα νπνία πνηέ δελ ηα είδακε κε 

κηα νπηηθή ηζφηεηα σο πξνο ηα θχια, φπσο ηα θιαζζηθά παξακχζηα φπνπ ε γπλαίθα πάληα είλαη 

ην ζχκα θαη πεξηκέλεη λα ζσζεί απφ θάπνηνλ ήξσα.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ βιέπνπκε ηελ ζπκθσλία ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηα αξρηθά βηβιία 

ηεο ηάμεο ηνπο πνπ δελ είραλ θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ηζφηεηαο θχισλ θαη πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζέζε ζε κηα ηάμε πνπ ηελ πξνσζεί. Πξάγκαηη, ηα παηδηθά βηβιία θαη 

θπξίσο ηα θιαζζηθά παξακχζηα (π.ρ. ζηαρηνπνχηα), ζέηνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε άληξεο 

θαη γπλαίθεο θαη πεξάλε ππνζπλείδεηα κελχκαηα ζηα παηδηά γηα ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ 

θνηλσλία. ηελ ελφηεηα «Σα βηβιία ηεο ηάμεο» (ελ. 5.2.), παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη 

δηεμνδηθά ην ζέκα ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ.  

 Δλεκέξσζε ζπλεξγαηώλ θαη γνλέσλ  

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ ιφγσ γηα ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ελεκέξσζεο φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ γνλέσλ, γηα λα κπνξέζνπλ νη 

πξψηνη λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπο.  

 έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε γνλέσλ  

  ηελ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία πνπ έρεη αλαδπζεί απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξαπάλσ 

ππνζέκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί κηιάλε γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ απφ 

ηνπο ίδηνπο αιιά θαη απφ θάπνηνλ εηδηθφ. Οξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ ηελ ζπλέληεπμε, είλαη: 

«ζσζηή ελεκέξσζε κπνξεί λα γίλεη αξρηθά θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο γνλείο 

θέξλνληαο θάπνηνλ εηδηθφ λα κηιήζεη ζην ζρνιείν. Δκείο, θέξακε κηα θαζεγήηξηα 

Παλεπηζηεκίνπ πνπ εμεηδηθεχνληαλ ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα λα καο ελεκεξψζεη γηα ην 

ζέκα». (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα) 

«θέξακε θαζεγήηξηα λα καο κηιήζεη γηα ην ζέκα θαη θπζηθά είρακε αλνηρηέο ζπδεηήζεηο κε 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ελεκεξψλεηο ηνπο γνλείο γηα λα ηνπο έρεηο κε ην 

κέξνο ζνπ.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ παξαθνινπζνχκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ 

πνπ ην ζεσξνχλ σο έλα ζεκαληηθφ ζηάδην γηα ηελ εθθίλεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο. 

Πξάγκαηη, ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ην ζρνιείν είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα δηάθνξνπο 

παξάγνληεο θαη αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά θάπνηνο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη γνλείο πνπ 

ελεκεξψλνληαη πιήξσο απφ ην ζρνιείν είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ νπνηεζδήπνηε παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη  ζην ζρνιείν θαη 

ζα ππνζηεξίμνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο ζην ζπίηη. Δπίζεο, νη ίδηνη απνθηνχλ κεγαιχηεξν ξφιν 

ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ ηνπο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γχξσ απφ ηε ζρνιηθή θνίηεζε, 
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γεγνλφο πνπ νδεγεί ηα παηδηά λα έρνπλ θαιχηεξε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή εμέιημε (Olsen 

& Fuller,2010).  

  Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα βνεζνχληαη απφ απηή ηε ζρέζε δαζθάινπ-γνλέα γηα λα κπνξέζεη λα 

«θαιπθζεί» ην θελφ κεηαμχ ηεο θνπιηνχξαο ηνπο ζην ζπίηη θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπο ζην 

ζρνιείν. Αθφκα, έλαο γνλέαο πνπ δέρεηαη ζσζηή ελεκέξσζε γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ 

θαηαλνεί θαιχηεξα ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ κέζα ζηελ ηάμε θαη ηείλεη λα είλαη πην δίθαηνο κε 

απηφ θαη λα θαηαιαβαίλεη ηηο αλάγθεο ηνπ. Σέινο, ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνπ ελζαξξχλνπλ 

θαη εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο ζπλήζσο είλαη πξνγξάκκαηα πςειφηεξεο πνηφηεηαο απφ εθείλα 

πνπ δελ εκπιέθνπλ ηνπο γνλείο (Olsen,2010). 

4. Πεξηνξηζκνί ζηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ηζόηεηαο θύισλ θαη ε αληηκεηώπηζε 

ηνπο 

   ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππεξ-ζέκαηνο πεξηιακβάλνληαη ηα δηάθνξα «εκπφδηα» πνπ 

θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ νη παηδαγσγνί θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηζφηεηαο 

θχισλ θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ηειηθά ηα αληηκεηψπηζαλ. Απηφ ην ππεξ-ζέκα, 

πεξηιακβάλεη δχν ππνζέκαηα. ην πξψην ππφζεκα πνπ είλαη: «επζχλε ζηα παηδηά, γνλείο θαη 

πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν» αλήθνπλ  θαη νη δχν πξψηεο ππνθαηεγνξίεο, πνπ είλαη: «άγλνηα 

γνλέσλ» θαη «θαηλνχξηα παηδηά θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο». ην δεχηεξν ππφζεκα, πνπ 

είλαη: «έκθαζε ζηελ ζπλερή ελεκέξσζε», δελ  πεξηιακβάλεηε θάπνηα ππνθαηεγνξία.  

 

 επζύλε ζηα παηδηά, γνλείο θαη πνιππνιηηηζκηθό ζρνιείν 

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηνπο παξάγνληεο 

πνπ κπνξεί λα δπζθνιέςνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ην 

ππφζεκα απηφ πξνθχπηνπλ νη ππνθαηεγνξίεο : άγλνηα γνλέσλ, θαηλνχξηα παηδηά θαη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ καδί κε ηελ παξάζεζε 

απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο.  

 Άγλνηα γνλέσλ  

  Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηελ άγλνηα ησλ γνλέσλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο 

εκπφδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 

«λνκίδσ φηη πνιινί άλζξσπνη ζεσξνχλ φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη θάηη ηειείσο 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. Γελ μέξνπλ πξαγκαηηθά ηη είλαη, γη‟ απηφ έρνπκε 

θαη ηφζνπο γνλείο πνπ είλαη θνβηζκέλνη γηαηί ληψζνπλ πσο κηιάκε γηα ηελ νκνθπινθηιία θαη 

ηνπο ηξάλο, νπφηε νη άλζξσπνη θνβνχληαη λα κηιήζνπλ γη‟ απηφ θαη γη‟απηφ ρξεηάδεηαη πνιχ 

ζσζηή ελεκέξσζε.» (ζπλέληεπμε #2, γπλαίθα) 

«φηαλ μεθηλήζακε ήηαλ πνιχ δχζθνιν, γηαηί είρακε πνιινχο γνλείο πνπ δηακαξηχξνληαλ γηα ην 

ηη είλαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη αλ ήηαλ ζσζηφ λα ην δηδαρζνχλ ηα παηδηά. Αιιά κφιηο 

θαηαλφεζαλ ηη θάλνπκε ήηαλ πεξηζζφηεξν αλνηρηεί ζε απηφ….πνιινί ήηαλ θαρχπνπηε ζηελ 

αξρή, εηδηθά νη γνλείο απφ άιιεο ρψξεο, αιιά πιένλ άξρηζαλ λα γίλνληαη πην αλνηρηφκπαινη θαη 

θαηάιαβαλ φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ πξέπεη λα ηνπο ηξνκάδεη.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Πξάγκαηη ε άγλνηα κπνξεί πνιιέο θνξέο λα νδεγήζεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

παηδαγσγνί εμεγνχλ πφζν δπζθνιφηεξε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ 

ηνπο αλ δελ κεηέηξεπαλ απηή ηελ άγλνηα ησλ γνλέσλ ζε γλψζε. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ έρεη ήδε αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελε ππνθαηεγνξία (βι. ζει. 41-42).  
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 Καηλνχξηα παηδηά θαη δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

   Οη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη ζηα  θαηλνχξηα παηδηά πνπ έξρνληαη ζην ζρνιείν σο έλα 

εκπφδην πνπ ηνπο δπζθνιεχεη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

κέξε, κε άιιεο θνπιηνχξεο θαη δελ έρνπλ γλψζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ πνιιέο θνξέο 

θαη απηά θαζηζηνχλ δπζθνιφηεξν ην έξγν ηνπ παηδαγσγνχ λα ηα ελζσκαηψζεη ζε απηφ ην λέν 

ζχζηεκα.  

«φηαλ έξρνληαη λέα παηδηά θαη αιιάδνπλ νη νκάδεο είλαη ζαλ λα μεθηλάκε μαλά απφ ηελ 

αξρή…αιιά επεηδή είκαζηε θαη πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν κε πνιιέο δηαθνξέο, θνπιηνχξεο θαη 

εκπεηξίεο δσήο νπφηε ηα παηδηά κεγαιψλνπλ θαη απηά κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οπφηε 

πξέπεη λα θνηηάμνπκε θαη απηφ φπσο θαη λα έρεη» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«θάζε ρξφλν έρνπκε θαη λέεο πξνθιήζεηο κε φια ηα θαηλνχξηα παηδηά πνπ έξρνληαη. Πξαγκαηηθά 

εμαξηάηαη απφ ηελ ρξνληά, γηαηί είκαη θαη πνιππνιηηηζκηθφ ζρνιείν θαη φινη εξρφκαζηε απφ 

δηαθνξεηηθά κέξε…νπφηε πάληα πξέπεη λα θάλνπκε γλσζηφ ηνλ ζηφρν καο.» (ζπλέληεπμε #2, 

άληξαο) 

  Παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί αλαιχνπλ ζηελ νπζία δχν εκπφδηα πνπ ζπλαληάλε θαη ην έλα 

είλαη αιιειέλδεην ηνπ άιινπ: ηα θαηλνχξηα παηδηά κε ηελ θνπιηνχξα πνπ θέξλνπλ καδί ηνπο. 

 Ζ θνπιηνχξα, ε νπνία απνηειεί ηηο αληηιήςεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο αμίεο πνπ έρνπκε σο άηνκα 

ραξαθηεξίδεη εηδηθά ην ζεζκφ ηεο εθπαίδεπζεο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί κέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ην θάζε ζχζηεκα κεηαδίδεη ηελ θνπιηνχξα ηνπ αιιά θαη έλα 

ζρνιείν κπνξεί λα θηινμελεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο ηαπηφρξνλα (Μηραιαθφπνπινο, 

2015).  Οη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε πνπ ζπληζηνχλ ην ζρνιείν «δελ 

ιεηηνπξγνχλ νπσζδήπνηε κε ηαπηφζεκα ζπζηήκαηα ηδεψλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ» 

(Μηραιαθφπνπινο, 2015, ζει. 111), απηφ κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νη νπνίνη έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν «ηελ ζθφπηκε θαη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κεηάδνζεο 

θνπιηνχξαο» (Μηραιαθφπνπινο, 2015, ζει. 103), ελψ παξάιιεια νη ίδηνη ζα πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ απφ 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο γηα λα κπνξέζνπλ λα εμεγήζνπλ ελ κέξεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πιαίζηα (Μηραιαθφπνπινο, 2015).  

  ια ηα παξαπάλσ είλαη ινγηθφ λα πξνζδίδνπλ κηα παξαπάλσ δπζθνιία ζε εθπαηδεπηηθνχο 

πνπ εξγάδνληαη ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη θαινχληαη λα εμεγήζνπλ  ηη είλαη ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε αλζξψπνπο πνπ κπνξεί λα έρνπλ δήζεη ζε πνιχ θιεηζηέο θνηλσλίεο 

ζηηο νπνίεο ε ηζφηεηα ησλ θχισλ απνηεινχζε ζέκα ηακπνχ.  

 Έκθαζε ζηελ ζπλερή ελεκέξσζε  

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζε απηφ ην ππφζεκα δίλνπλ ζηελ νπζία ηελ ιχζε γηα φια ηα εκπφδηα πνπ 

αληηκεηψπηζαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ 

ζπλερή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο: 

«πξέπεη πάληα λα δηαβάδεηο θαη λα ελεκεξψλεζαη γηα ην ζέκα, πάξε κειέηεο δηάβαζε, 

αλαξσηήζνπ, δεο θαηλνχξηεο πξαθηηθέο.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ρξεηάδεηαη λα ελεκεξψλεζαη δηαξθψο, εηδηθά φηαλ έρεηο λα θάλεηο κε λένπο γνλείο θαη παηδηά. 

Δπίζεο, ε ελεκέξσζε είλαη πνιχηηκε γηα λα θαιχςεηο ηα θελά πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ νη 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηείο.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 
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    Παξαπάλσ βιέπνπκε ηηο απφςεηο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ζπλερή ελεκέξσζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε θάηη πνπ ζεσξνχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα λα κπνξέζνπλ λα πινπνηήζνπλ 

ην ζρέδην ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη λα ηνλ απψηεξν ζηφρν ηνπο πνπ είλαη έλα ζχζηεκα 

ηζφηεηαο θχισλ ζηελ ηάμε.  

5.  Ηζόηεηα θύισλ θαη εθπαηδεπηηθνί ζηελ νπεδία 

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππεξ-ζέκαηνο ζα αλαιπζεί ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθνχ θχινπ κέζα ζε κηα ηάμε θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο νπεδίαο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Απφ ην ππεξ-ζέκα απηφ, πξνθχπηνπλ δχν 

ππνζέκαηα, ηα νπνία είλαη: «άληξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί» θαη «ε πξνζθνξά ηεο ρψξαο 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ (πξνζσπηθέο απφςεηο)». Απφ απηά ηα δχν ππνζέκαηα πξνθχπηνπλ 

ηξείο ππνθαηεγνξίεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αλαδχεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ 

ππνζέκαηνο θαη είλαη: «ε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ σο παξάδεηγκα 

επαγγέικαηνο γηα ηα παηδηά/σο κνληέια-πξφηππα (δηαθσλία)» θαη νη άιιεο δχν αλαδχνληαη 

απφ ην πεξηερφκελν ηνπ δεχηεξνπ ππνζέκαηνο θαη είλαη: «αλαιπηηθφ πξφγξακκα» θαη «ην 

ζχζηεκα».  

 Άληξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί 

  Οη εθπαηδεπηηθνί ζ’ απηφ ην ππφζεκα παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληίζεηνπ θχινπ κέζα ζηελ ηάμε. Απηφ ην ππφζεκα παξνπζηάδεη δηαθσλία 

κεηαμχ ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάηη πνπ ζεσξήζεθε ελδηαθέξνλ αθνχ ίζσο 

απνηειεί ηελ κνλαδηθή αληηπαξάζεζε πνπ έδεημαλ λα έρνπλ νη δχν ζπκκεηέρνληεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε ππνθαηεγνξία απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο. 

 Λεηηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ δηαθνξεηηθνχ θχινπ σο παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά/σο 

κνληέια-πξφηππα (δηαθσλία) 

  ηελ ππνθαηεγνξία βιέπνπκε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ γηα ησλ 

ξφιν ηνπο κέζα ζηελ ηάμε σο εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ θχισλ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη 

απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο: 

«λνκίδσ φηη θαηά θάπνηνλ ηξφπν είλαη ζεκαληηθφ λα έρεηο άληξεο θαη γπλαίθεο παηδαγσγνχο 

ζηελ ηάμε γηαηί ζαλ επάγγεικα ζα ήηαλ θαιφ λα αληηπξνζσπεχεηαη θαη απφ ηα δχν θχια. 

Αιιά δελ πηζηεχσ φηη είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ζα έπξεπε λα έρεηο έλα κνληέιν-πξφηππν γηα ηα 

παηδηά ην νπνίν ζα έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, δειαδή έλα κνληέιν 

άληξα θαη έλα κνληέιν γπλαίθαο.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«θπζηθά θαη είλαη ζεκαληηθφ λα έρεηο άληξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο κέζα ζηελ ηάμε 

γηαηί δίλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζηα παηδηά κε ηελ έλλνηα ησλ κνληέισλ-πξνηχπσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη δνχλε πσο φλησο είκαζηε δηαθνξεηηθνί αιιά κπνξνχκε λα ζπλεξγαζηνχκε 

κηα ραξά κεηαμχ καο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα δελ καο εκπνδίδεη.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ βιέπνπκε ηηο απφςεηο ησλ δχν εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε. Παξαηεξνχκε πσο θαη νη δχν ζπκθσλνχλ κε ηελ 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα ππάξρνπλ θαη ηα δχν θχια κέζα ζηελ ηάμε, σζηφζν δηαθσλνχλ ζην ηη 

αθξηβψο ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ. πγθεθξηκέλα ε γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί πσο ζα 

πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη άληξεο θαη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ζε κηα ηάμε γηα λα 

αληηπξνζσπεχεηαη ην επάγγεικα ηνπ παηδαγσγνχ θαη απφ ηα δχν θχια θαη απηφ αθξηβψο λα 

ιεηηνπξγεί σο παξάδεηγκα γηα ηα παηδηά. Δλψ, απφ ηελ άιιε ν άληξαο παηδαγσγφο ζεσξεί πσο 

ζα πξέπεη νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ ηάμε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο κνληέια-πξφηππα γηα ηα παηδηά, (βι. ελ. 6.1.) 
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 Ζ πξνζθνξά ηεο ρώξαο ζηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ (πξνζσπηθέο απόςεηο) 

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππνζέκαηνο αλαιχνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη πξνζσπηθέο 

ηνπο απφςεηο γηα ηελ πξνζπαζήζεη ηεο νπεδίαο λα «θηίζεη» κηα θνηλσλία βαζηζκέλε ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο ρψξαο γηα λα θαηαθέξεη ην ζρέδην ηεο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη δχν ππνθαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ππφζεκα. 

 Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

Οη εθπαηδεπηηθνί κηιάλε γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη καο ιέλε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλα 

απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο: 

« είλαη ζεκαληηθφ πνπ ππάξρεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ πξνβιέπεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αλάγθε γη’απηφ. Αιιά πνιιά είλαη ηα ζρνιεία πνπ δελ αθνινπζνχλ απηφ 

ην πξφγξακκα θαη πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη θάπνηνο έιεγρνο ζηα ζρνιεία, νπφηε πηζηεχσ φηη ε 

νπεδία κπνξεί λα είλαη κηα ρψξα πνπ εμειίζζεηαη φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ αιιά 

ρξεηάδεηαη αθφκα δνπιεηά γη’ απηφ» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«είλαη ζεκαληηθφ πνπ έρνπκε έλα ηέηνην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, αιιά δελ πηζηεχσ πσο ηα 

ζρνιεία ζηελ νπεδία θάλνπλ πξαγκαηηθά αξθεηά, λνκίδσ φηη ζέιεη πνιχ δνπιεηά αθφκα.» 

(ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

   Παξαπάλσ βιέπνπκε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζχζηεκα ηεο νπεδίαο πνπ 

αθνξά ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα ζρνιεία. Οη εθπαηδεπηηθνί ζε γεληθέο γξακκέο ζεσξνχλ 

πσο αλ θαη ε νπεδία βξίζθεηαη ζε ζσζηφ δξφκν ζα ήζειε πεξηζζφηεξε δνπιεηά γηα λα 

κπνξνχκε λα κηιάκε γηα ηζφηεηα ησλ θχισλ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απηή είλαη κηα 

άπνςε πνπ δελ έρεη δηαηππσζεί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νπεδία θαη 

ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, άιισζηε ε νπεδία έρεη ηελ παγθφζκηα θήκε σο κηα απφ ηηο ρψξεο 

κε ηελ πην ηζφηηκε θνηλσλία ζηνλ θφζκν. Δπηπιένλ, αθφκα θαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

ρψξαο (Sweden.se), γίλεηαη μεθάζαξε ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα 

θαηαιάβεη φηη κηιάκε γηα κηα εμαηξεηηθά ηζφηηκε ρψξα φζνλ αθνξά επθαηξίεο αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε ζρνιεία θαη ηδηαίηεξα ζε 

παηδηθνχο ζηαζκνχο. Χζηφζν, απφ φηη θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππάξρνπλ αξθεηά «θελά» ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο νπεδίαο γηα λα κπνξνχκε λα 

κηιάκε γηα έλα νκνηφκνξθν ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  

 Σν ζχζηεκα 

  Οη παηδαγσγνί ζ’απηήλ ηελ ππνθαηεγνξία καο κηιάλε γηα ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζην ζρνιείν ηνπο γηα λα πινπνηήζνπλ έλα πξφγξακκα ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Παξαθάησ ζα 

δνχκε νξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληέπμεηο: 

«δελ ρξεζηκνπνηνχκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Πην πνιχ αθνινπζνχκε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ εδψ θα θπξίσο απηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε είλαη 

λα αλαζηνραδφκαζηε γηα ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπκε.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«δελ ρξεζηκνπνηνχκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα, αιιά λνκίδσ απηφ πνπ θάλνπκε είλαη 

λα ζπδεηάκε θαη λα ελεκεξσλφκαζηε.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί καο κηιάλε γηα ην πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζην ζρνιείν 

ηνπο πνπ δελ είλαη άιιν απφ ην αλαιπηηθφ ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ θαηεπζχλεη ηα ζρνιεία 

ηεο νπεδίαο. Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηηο ρψξαο πξνβιέπεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηα 
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πξνζρνιηθά θέληξα θαη «επηβάιεη» ζηνπο/ζηηο παηδαγσγνχο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο 

πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ζηελ ηάμε. Απηφ ην θαηαιαβαίλεη θαλείο απφ κηα απιή αλάγλσζε 

ηνπ Curriculum for the Preschool Lpfö 98 (2010). 

12.2. Απνηειέζκαηα ζπλεληεύμεσλ ησλ γνλέσλ 

  θνπφο ησλ ζπλεληεχμεσλ απηψλ ήηαλ λα δνχκε ηελ νπηηθή ησλ γνλέσλ γηα έλα ζρνιείν πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ αιιά θαη ην πφζν ελεκεξσκέλνη είλαη νη ίδηνη γηα ην 

ζέκα ηεο ηζφηεηαο θαη πσο απηφ ην πξνσζνχλ ζηα παηδηά ηνπο. Αθφκα, λα θαηαιάβνπκε πσο 

θαη αλ ην ζρνιείν βνήζεζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ σο πξνο απηφ ην δήηεκα αιιά θαη λα 

δνχκε ην ηη πηζηεχνπλ νη άλζξσπνη απηνί γηα ηελ νπεδηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ.   

  Γηα ηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ζεκαηηθήο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ε νπνία αλαιχζεθε 

ιεπηνκεξεηαθά ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. ελ. 11.5.).  

  Αο δνχκε πσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Ο πίλαθαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ζπγθεληξσηηθφο θαη παξαζέηεη θαη ζπγθξίλεη ηηο απφςεηο ησλ δχν 

εθπαηδεπηηθψλ  έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα νιφπιεπξε νπηηθή ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2  

Τπεξ-ζέκαηα Τπνζέκαηα  Τπνθαηεγνξίεο  

1. Ζ αξρηθή ζηάζε ησλ 

γνλέσλ 

- ε ελεκέξσζε ηνπο απφ ην 

ζρνιείν  

-ε αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο 

2. Ση ζεκαίλεη ηζόηεηα 

ησλ θύισλ 

- νξηζκνί   

  

3. Σερληθέο ηηο ηάμεηο 

πνπ γλσξίδνπλ θαη 

ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ 

-νη ηερληθέο ζην ζπίηη  

-νη ηερληθέο ζην ζρνιείν 

 

 

4. Γπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ 

-επζχλε ζε εμσγελείο 

παξάγνληεο 

-ε θνηλσλία 

 

5. Ζ ζεκαληηθόηεηα 

ελόο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο 

-γηα ην παηδί 

-γηα ηελ θνηλσλία 
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1.Ζ αξρηθή ζηάζε ησλ γνλέσλ 

  Οη γνλείο ζ’ απηφ ην ππεξ-ζεκα παξαζέηνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ αξρηθή ηνπο ζηάζε 

φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζην ζρνιείν θαη καο κηιάλε γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπο απφ 

ην ζρνιείν θαη πσο απηή άιιαμε ε δηαηήξεζε ηελ αξρηθή ηνπο αληίιεςε γηα έλα ηέηνην 

παηδαγσγηθφ ζχζηεκα. Απφ ην ππεξ-ζέκα απηφ αλαδχεηαη έλα ππφζεκα θαη κηα ππνθαηεγνξία 

ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 ε ελεκέξσζε ηνπο από ην ζρνιείν 

  ην ζπγθεθξηκέλν ππφζεκα νη γνλείο αλαθέξνληαη ζηελ ελεκέξσζε ηνπο απφ ην ζρνιείν θαη 

απφ απηφ αλαδχεηαη ε ππνθαηεγνξία: «ε αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο», ε νπνία ζα αλαιπζεί 

παξαθάησ καδί κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο.  

 ε αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο 

  Οη γνλείο παξαζέηνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ζηάζεηο γηα έλα παηδαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

πξνσζνχζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Αο δνχκε ηα απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο:  

«ήκνπλ ζεηηθή απφ ηελ αξρή κε απηή ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν θαη φηαλ καο κίιεζαλ γη‟ απηφ κε 

βξήθαλ πην ζχκθσλε απφ πνηέ.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«αξρηθά ήκνπλ πνιχ επηθπιαθηηθφο θαη ιίγν θαρχπνπηνο κε ην φιν ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ. Όηαλ φκσο ελεκεξψζεθα απφ ην ζρνιείν θαηάιαβα πφζν ζεκαληηθφ είλαη. ρεδφλ 

ελζνπζηάζηεθα.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  ηα απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παξαθνινπζνχκε θαη ηηο δχν απφςεηο ησλ γνλέσλ. 

Παξαηεξνχκε πσο νη δχν γνλείο αξρηθά είραλ δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

άληξαο γνλέαο ήηαλ αξλεηηθφο κε έλα ηέηνην ζχζηεκα, ελψ ε γπλαίθα ήηαλ ζεηηθή. Παξφια 

απηά χζηεξα απφ ηελ ελεκέξσζε πνπ δέρηεθαλ απφ ην ζρνιείν ε άπνςε ηνπ άληξα απφ 

αξλεηηθή έγηλε ζεηηθή θαη ε άπνςε ηεο γπλαίθαο παξέκεηλε ζεηηθή. Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο 

φλησο νη γνλείο κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ εκπφδην γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπ ζρνιείνπ αλ δελ είραλ ελεκεξσζεί ζσζηά θαη πσο φλησο ππήξραλ γνλείο πνπ δελ είραλ 

ηελ ζσζηή γλψζε γηα ην ζέκα. Απηφ καο επηβεβαηψλεη ηα ιεγφκελα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1, γηα ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο θαη ηελ άγλνηα ησλ 

γνλέσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπο.  

  Δπηπιένλ, δηαπηζηψλνπκε πσο πξάγκαηη επηβεβαηψλνληαη ηα ιεγφκελα ηνπ Olsen (2010), 

πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (βι. ζει. 41),  ζχκθσλα κε ηα νπνία νη 

γνλείο πνπ ελεκεξψλνληαη πιήξσο απφ ην ζρνιείν είλαη πην πηζαλφ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ νπνηεζδήπνηε παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη  ζην ζρνιείν ελψ 

ζα ππνζηεξίμνπλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζην ζπίηη. 

2.Ση ζεκαίλεη ηζόηεηα ησλ θύισλ 

  ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ ππεξ-ζέκαηνο, νη γνλείο δηαηππψλνπλ θάπνηνπο νξηζκνχο γηα ην 

ηη είλαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ. Απφ ην ππεξ-ζέκα απηφ αλαδχεηαη κηα ππνθαηεγνξία ε νπνία 

νλνκάδεηαη «νξηζκφο» θαη ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα.  

 Οξηζκφο 

ε απηφ ην ππφζεκα νη γνλείο παξαζέηνπλ ηνλ δηθφ ηνπο νξηζκφ γηα ην ηη είλαη ε ηζφηεηα ησλ 

θχισλ. Παξαθάησ ζα δνχκε νξηζκέλα απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο: 
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«ζεκαίλεη λα κελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ θαη λα αληηκεησπίδνληαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν, λα έρνπλ ηηο ίδηεο επηινγέο θαη δπλαηφηεηεο.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ζεκαίλεη παξά ην θχιν ζνπ λα είζαη ειεχζεξνο λα θάλεηο φηη επηζπκείο ζηελ δσή. Όιεο νη 

επθαηξίεο λα είλαη αλνηθηέο γηα φινπο.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ παξαηεξνχκε ηνπο νξηζκνχο πνπ έδσζαλ νη γνλείο γηα ην ηη ζεκαίλεη ηζφηεηα 

ησλ θχισλ. Βιέπνπκε πσο θαη νη δχν γνλείο έρνπλ κηα ηδέα γηα ηελ ζεκαζία ηεο έλλνηαο θαη 

είλαη ελεκεξσκέλνη. Πξάγκαηη, ζε έλαλ πνιχ απιφ νξηζκφ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζα 

δνχκε πσο ηζφηεηα ησλ θχισλ ζεκαίλεη «ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ε πξφζβαζε ζε 

δηθαηψκαηα ή επθαηξίεο δελ επεξεάδεηαη απφ ην θχιν» (ιεμηθφ Google).  

3.Σερληθέο ηηο ηάμεηο πνπ γλσξίδνπλ θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

  ην ππεξ-ζέκα απηφ νη γνλείο καο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηξά απφ ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

νη ίδηνη κε ζθνπφ λα κεγαιψζνπλ ηα παηδηά ηνπο καθξηά απφ δηάθνξα ζηεξεφηππα πξφηππα 

γηα ην θχιν, αιιά θαη ηηο ηερληθέο πνπ γλσξίδνπλ ήδε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ. Απφ 

ην ππεξ-ζέκα απηφ αλαδχνληαη δχν ππνζέκαηα, ηα νπνία είλαη: «νη ηερληθέο ζην ζπίηη» θαη «νη 

ηερληθέο ζην ζρνιείν» θαη ζα αλαιπζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. 

 νη ηερληθέο ζην ζπίηη 

  Οη γνλείο ζην ππφζεκα απηφ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πνπ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ (αλ 

ρξεζηκνπνηνχλ) κε ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ γλψζεη απφ 

ην ζρνιείν ζην ζπίηη. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο: 

«νη ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηψ ζην ζπίηη είλαη ην λα απνηξέπσ ηελ θφξε κνπ απφ ην 

λα βιέπεη παηδηθά έξγα κε έληνλν ζηεξενηππηθφ πεξηερφκελν φπσο γηα  παξάδεηγκα ε  Barbie. 

Δπίζεο, επεηδή δελ κπνξψ λα ηεο απαγνξεχζσ λα παίδεη κε ηηο Barbie πξνζπαζψ λα ηηο δίλσ 

λέεο ηδηφηεηεο, φπσο π.ρ. κεγάια πφδηα γηα λα ηξέρεη πην γξήγνξα ή ηαθνχληα ηα θνχληα γηα λα 

ζθαξθαιψλνπλ. Πξνζπαζψ λα δψζσ λέεο ηδηφηεηεο γηα λα κελ έρνπλ κφλν ηελ ηδηφηεηα ηνπ λα 

ληχλνληαη θαη λα μεληχλνληαη.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα)   

«δελ μέξσ θάπνηα κέζνδν, αιιά πιένλ ζπδεηάκε πνιχ γη‟ απηφ, αο πνχκε φηαλ κνπ είρε πεη πσο 

ηα θνξίηζηα δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ππξνζβέζηεο ηνλ πήγα ζηελ δνπιεία γηα λα γλσξίζεη ηηο 

ζπλαδέιθηζζέο κνπ πνπ ήηαλ γπλαίθεο (ν ζπκκεηέρνλ είλαη ππξνζβέζηεο).» (ζπλέληεπμε #2, 

άληξαο) 

   Παξαπάλσ βιέπνπκε ηηο ηερληθέο πνπ καο ιέλε νη γνλείο φηη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηα παηδηά 

ηνπο κε ζθνπφ λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηα ζηεξεφηππα γχξσ ηνπο. Ζ κεηέξα, σο ηερληθή έρεη 

ηελ απνηξνπή ηνπ παηδηνχ ηεο απφ ην λα παξαθνινπζεί ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζεσξεί 

φηη έρνπλ έληνλν ζηεξενηππηθφ ραξαθηήξα αιιά θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο γλσζηήο «Barbie» 

απφ κηα απιή θνπέια ζε κηα θνπέια κε πνιιέο δπλάκεηο θαη έηζη αμηνπνηεί ηα ήδε ππάξρνληα 

παηρλίδηα κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Απφ ηελ άιιε, ε ηερληθή ηνπ παηέξα είλαη πην 

εκπεηξηθή  θαη βαζίδεηαη ζηα εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο ηνπ παηδηνχ ηνπ. Πξάγκαηη, θαη ηα 

δχν απνηεινχλ ζσζηέο ηερληθέο θαη κάιηζηα ην ηειεπηαίν «εληζρχεη ηα παηδηά απφ ην λα 

απαιιαγνχλ  απφ ζεμηζηηθέο αληηιήςεηο, ζηάζεηο, αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο» εηδηθά φηαλ 

αληηιακβαλφκαζηε ζεμηζηηθά ζρφιηα πνπ θάλνπλ ηα παηδηά πξέπεη λα δξνχκε άκεζα 

(Μαξαγθνπδάθε, 2007, ζει. 29).  
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 νη ηερληθέο ζην ζρνιείν 

 

  Οη γνλείο ζην ππφζεκα απηφ αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πνπ γλσξίδνπλ φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ. Παξαθάησ παξαηίζεληαη κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο: 

«δίλνπλ επηινγέο ζηα παηδηά, ν ηξφπνο πνπ κηιάλε, νη νκάδεο ησλ παηδηψλ πνπ είλαη αλάκεηθηεο 

θαη ηα παηρλίδηα θαη ηα βηβιία πνπ πιένλ έρνπλ αιιάμεη.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«γλσξίδσ θάπνηεο ηερληθέο. Μηα απφ απηέο είλαη ν ηξφπνο νκηιίαο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

έρνπλ αιιάμεη.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ παξαθνινπζνχκε ηνπο γνλείο λα κηιάλε γηα ηηο ηερληθέο πνπ ην ζρνιείν 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πινπνίεζε ελφο παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ. Παξαηεξείηε πσο νη γνλείο είλαη ελεκεξσκέλνη απφ ην ζρνιείν θαη πσο 

γλσξίδνπλ ηηο βαζηθφηεξεο απφ ηηο ηερληθέο πνπ αλέθεξαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ (βι. Πίλαθα 1).  

4.Γπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

  ην ππεξ-ζέκα απηφ νη γνλείο αλαθέξνληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ φηαλ σο 

γνλείο επηζπκνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη λα ηελ κεηαιακπαδεχζνπλ 

κέζσ δηαθφξσλ πξαθηηθψλ ζηα παηδηά ηνπο. Σν ππέξ-ζεκα απηφ, ρσξίδεηαη ζε έλα ππφζεκα 

κε ηίηιν «επζχλε ζε εμσγελείο παξάγνληεο» θαη κηα ππνθαηεγνξία κε ηίηιν «ε θνηλσλία». 

 επζύλε ζε εμσγελείο παξάγνληεο 

  ην ζπγθεθξηκέλν ππφζεκα νη γνλείο ππνζηεξίδνπλ πσο ηελ επζχλε έρνπλ εμσγελείο 

παξάγνληεο νη νπνίνη δελ ιεηηνπξγνχλ επλντθά γηα κηα παηδαγσγηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ 

ηζφηεηα. Απφ απηφ ην ππφζεκα αλαδχεηαη ε ππνθαηεγνξία πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

κε ηίηιν: «ε θνηλσλία», ε νπνία ζα αλαιπζεί παξαθάησ καδί κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ 

απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

 Ζ θνηλσλία 

«ην πεξηβάιινλ κεηξάεη θαηά πνιχ, δελ κπνξείο λα έρεηο έλα πεξηβάιινλ πνπ λα είλαη 100% 

ηζφηηκν. Δπίζεο, ηα παηδηά δελ ζπλαλαζηξέθνληαη κφλν κε ηνπο γνλείο ηνπο αιιά θαη κε ηνλ έμσ 

θφζκν θαη κε γηαγηάδεο θαη παππνχδεο.  Αιιά είλαη δχζθνιν λα είζαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηα 

πάληα είλαη πξηγθίπηζζεο θαη λα κελ κπνξείο λα ην αιιάμεηο. Δπίζεο, ζεσξψ πσο ε νπεδία 

ζαλ θνηλσλία έρεη πνιχ δξφκν αθφκα γηα λα ζεσξνχκε πσο είλαη ηζφηηκε.» (ζπλέληεπμε #1, 

γπλαίθα) 

«είλαη δχζθνιν λα πεγαίλεηο θφληξα ζε απηφ πνπ ε θνηλσλία ζνπ πξνζηάδεη. Βέβαηα, αλ θαη ε 

νπεδηθή θνηλσλία ζεσξψ πσο είλαη αξθεηά ηζφηηκε δελ ζεκαίλεη πσο δελ δνχκε αθφκα κε 

ζηεξεφηππα ζην κπαιφ καο.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Βιέπνπκε ινηπφλ παξαπάλσ, πσο νη δχν γνλείο ζπκθσλνχλ πσο γη’απηνχο ην κεγαιχηεξν 

εκπφδην πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία. Πξάγκαηη, ε θνηλσλία επεξεάδεη ηνλ 

ξφιν καο ζε κηα εθάζηνηε θνηλσλία εμάιινπ αλ ήηαλ δηαθνξεηηθά δελ ζα θάλακε ιφγσ γηα ην 

θνηλσληθφ θχιν, πνπ είλαη ε αληίιεςε πνπ έρνπλ γηα ην γπλαηθείν θαη αληξηθφ αλάινγα κε ηα 

πξφηππα ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνχκε (Feldman, 2009). Βέβαηα, ε άπνςε απηή παξφιν 

πνπ ζπκθσλεί κε απηή ησλ παηδαγσγψλ φζνλ αθνξά ζηελ νπεδηθή θνηλσλία πξνθαιεί 
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εληχπσζε αλ αλαινγηζηή θαλείο πσο ε νπεδία ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πην ηζφηηκεο ρψξεο 

ζε ζέκαηα θχινπ (The Global Gender Gap Report, 2014).  

5.Ζ ζεκαληηθόηεηα ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο 

  ην ζπγθεθξηκέλν ππέξ-ζεκα, νη γνλείο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο 

πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ. Απφ ην ππέξ-ζεκα απηφ αλαδχνληαη δχν 

ππνθαηεγνξίεο κε ηίηιν «γηα ην παηδί» θαη γηα «ηελ θνηλσλία», νη νπνίεο ζηελ ζπλέρεηα ζα 

αλαιπζνχλ καδί κε ηελ παξάζεζε νξηζκέλσλ απνζπαζκάησλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. 

 Γηα ην παηδί  

«ηα παηδηά καζαίλνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ κηθξή ειηθία απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ. 

Θεσξψ φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα ηνπο δίλεη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη αλνίγεη ην κπαιφ 

ηνπο.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«είλαη ζεκαληηθφ λα κεγαιψλνπλ ηα παηδηά ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ γηαηί ην έρνπλ σο βάζε 

γηα ηελ δσή ηνπο. Δπίζεο, ηα παηδηά απφ κφλα ηνπο έρνπλ αξθεηά ζηεξεφηππα δελ ρξεηάδεηαη λα 

κεηαδίδνληαη ζ‟ απηά θη άιια απφ ην ζρνιείν.» (ζπλέληεπμε #2, άληξαο) 

  Παξαπάλσ παξαηεξείηαη πσο νη δχν γνλείο ζπκθσλνχλ φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα θάλεη θαιφ 

ζηα παηδηά φρη κφλν παξνληηθά αιιά θαη κειινληηθά ζηελ δσή ηνπο. Δλψ ζεσξνχλ πσο απηφ 

ην ζχζηεκα ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα λα απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο αιιά θαη λα 

έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα. 

 Γηα ηελ θνηλσλία 

«ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε θαη αλνηρηφ κπαιφ. Ο θφζκνο ζα πξέπεη λα θαηαιάβεη πσο 

ε ηζφηεηα ησλ θχισλ δελ είλαη έλα πνιηηηθφ ζρέδην αιιά αλαγθαία γηα ηελ έθθξαζε καο σο 

άηνκα.» (ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

«ζηελ νπεδία πνιιά ζρνιεία δνπιεχνπλ γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ππάξρεη πξφνδνο σο 

πξνο απηφ. Δπίζεο, θαη πνιινί γνλείο ην γλσξίδνπλ πιένλ θαη δνπιεχνπλ πάλσ ζ‟ απηφ. Ννκίδσ 

ρξεηαδφκαζηε ηέηνηα ζπζηήκαηα γηα λα κπνξνχκε άληξεο θαη γπλαίθεο λα είκαζηε πην ελσκέλνη.» 

(ζπλέληεπμε #1, γπλαίθα) 

  Οη γνλείο παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ελφο ηέηνην ζπζηήκαηνο ζηελ 

θνηλσλία θαη δίλνπλ ηδηαίηεξνη βαξχηεηα ζηελ ελεκέξσζε, ζην αλνηρηφ κπαιφ θαη ζηηο ίζεο 

επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο.  

 

12.3. Απνηειέζκαηα από ηελ θαηαγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνύ πιηθνύ 

 

   θνπφο απηήο ηεο θαηαγξαθήο ήηαλ λα δνχκε ην παηδαγσγηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε κηα ηάμε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, αιιά θαη ην θαηά πφζν ζπκθσλνχλ ηα 

δεδνκέλα ηεο θαηαγξαθήο κε ηα φζα καο είπαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί γηα ην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο. 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο, ην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο ρσξίζηεθε ζε επηά 

βαζηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαηά ηελ 

θαηαγξαθή δφζεθε ζηα βηβιία ηεο ηάμεο ηα νπνία κεηξήζεθαλ σο ζχλνιν θαη ζηελ ζπλέρεηα 
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κειεηήζεθε πφζα απφ απηά έρνπλ θνξίηζηα σο πξσηαγσληζηέο, πφζα αγφξηα, πφζα δελ 

θάλνπλ εκθαλέο ην θχιν ηνπ πξσηαγσληζηή, πφζα απνηεινχλ θιαζζηθά παξακχζηα θαη πφζα 

έρνπλ επηζηεκνληθφ πεξηερφκελν. Έπεηηα, δφζεθαλ θάπνηα παξαδείγκαηα απφ βηβιία πνπ 

ππήξραλ ζηελ ηάμε γηα θάζε θαηεγνξία. 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζα δνχκε θαηαγεγξακκέλν φιν ην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο: 

ΠΗΝΑΚΑ 3 

ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚ ΤΛΗΚ : 

Παηρλίδηα 

Καηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα Παηρλίδηα κλήκεο 
 

Μαγλήηεο Puzzle 

Lego  Matching games 

Plus plus Παηρλίδηα κίκεζεο 

Pipes  Κνχθιεο (κσξά) 

Σνπβιάθηα πιαζηηθά θαη μχιηλα Εσάθηα/ petshop  

Kinetic sand Δξγαιεία 

Play Doh Ρνχρα κεηακθίεζεο 

Bindings Γσκάηην κεηακθίεζεο
4
 

Παηρλίδηα γξακκαηηθήο Eηθαζηηθά 

Letter books Μαξθαδφξνη, μπινκπνγηέο, δαθηπινκπνγηέο 

Letter land Υάληξεο, θνπκπηά, απηνθφιιεηα, ζθξαγίδεο 

 Τθάζκαηα, ραξηφληα, ραξηηά 

Άιια παηρλίδηα Φαιίδηα  

Παηρλίδηα ζην i pad  face painting 

Φσηνηξάπεδα  

 

Βηβιία 
 

χλνιν: 95 

Πξσηαγσλίζηξηεο θνξίηζηα: 16 

Πξσηαγσληζηέο αγφξηα: 20 

Δπηζηεκνληθά βηβιία: 2 

Γεληθά βηβιία πνπ δελ αλαθέξνληαη ζε θαλέλα απφ ηα δχν θχια: 57 

Κιαζζηθά παξακχζηα: 1 

Παξαδείγκαηα βηβιίσλ κε πξσηαγσληζηέο 

Κνξίηζηα: Αγόξηα: 

1. My mom has x-ray vision 
5
 Sleeping Bobby

6
 

2. Olivia and the fairy princess
7
 Jacob’s new dress

8
 

                                                           
4
 Ένα δωμάτιο το οποίο άλλαηε παιχνίδια και κζμα ανάλογα με το project  που είχαμε κάκε μινα.  

5
 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για μια μθτζρα που ζχει υπερδυνάμεισ. 

6
 Υπόκεςθ βιβλίου: είναι παράφραςθ του κλαςςικοφ παραμυκιοφ “sleeping beauty”(ωραία κοιμωμζνθ), και θ 

ιςτορία είναι ακριβώσ θ ίδια με τθν ςθμαντικι διαφορά ότι ζνα αγοράκι ο Bob πζφτει ςε αιώνιο λικαργο και 
τον ξυπνάει με το φιλί τθσ μια καρραλζα πριγκίπιςςα.   
7
 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για ζνα κορίτςι-γουρουνάκι, τθν Ολίβια θ οποία ζχει κρίςθ ταυτότθτασ και 

αναρωτιζται γιατί να πρζπει να είναι πριγκίπιςςα και γιατί όλα τα κορίτςια κζλουν να είναι πριγκίπιςςεσ. Το 
βιβλίο μασ δείχνει πώσ ο κακζνασ είναι μοναδικόσ και ξεχωριςτόσ και δεν χρειάηεται όλοι να μοιάηουμε.  
8
 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για ζνα αγοράκι που δεν ζχει οριςμζνθ ταυτότθτα φφλου και του αρζςει να φοράει 

φορζματα και να παίηει με κορίτςια.  
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3. Princess smarty pants
9
       How to catch a star

10
 

4. Rosie Revere engineer
11

  

5. The skipping-Rope Snake
12

  

Παξαδείγκαηα επηζηεκνληθώλ βηβιίσλ Παξαδείγκαηα γεληθώλ βηβιίσλ 

1. Scientist 
13

 1. Fancy dress jungle
14

 

 2. Don’t put your finger in the Jelly 

Nelly
15

 

 3. Ketchup on your cornflakes ?
16

 

Παξάδεηγκα θιαζζηθνύ 

παξακπζηνύ 

 

1. Ζ πεληάκνξθε θαη ην ηέξαο   
 

 

   

  Βιέπνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα έρνπκε κηα εηθφλα φισλ ησλ παηρληδηψλ θαη 

βηβιίσλ ηεο ηάμεο. πκπεξαίλνπκε φηη, ηα παηρλίδηα πνηθίινπλ θαη θαιχπηνπλ φιε ηε γθάκα 

δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ, ελψ ξίρλνληαο κηα καηηά ζηα βηβιία βιέπνπκε φηη θάζε άιιν παξά 

θιαζζηθά παξακχζηα είλαη.  

  ηα βηβιία ζηα νπνία πξσηαγσληζηνχλ θνξίηζηα βιέπνπκε φηη πξνσζείηαη κηα πην ζαξξαιέα 

πιεπξά ησλ θνξηηζηψλ θαη έλα πην δπλακηθφ πξφηππν. Αληίζεηα, ζηα βηβιία πνπ 

πξσηαγσληζηνχλ αγφξηα βιέπνπκε φηη πξνσζείηαη ε επαίζζεηε πιεπξά ησλ αγνξηψλ θαη καο 

δείρλνπλ έλα πξφηππν ιηγφηεξν δπλακηθφ. Απηφ δείρλεη ηελ αλάγθε γηα κηα νιφπιεπξε 

θαιιηέξγεηα ηνπ ραξαθηήξα ησλ παηδηψλ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηηο ελδερφκελεο 

ελνρέο πνπ ηνπο πξνθαιεί ην δπλακηθφ πξφηππν ησλ αγνξηψλ απφ ηελ θνηλσλία θαη ην 

αληίζηνηρν αδχλακν ησλ θνξηηζηψλ.   

  Δπηπιένλ, ηα επηζηεκνληθά βηβιία βιέπνπκε φηη αληηπξνζσπεχνπλ θαη ηα δχν θχια θαη 

δίλνληαη παξαδείγκαηα θαη απφ γπλαίθεο αιιά θαη άλδξεο επηζηήκνλεο. Μάιηζηα, εμαηηίαο 

απηνχ ηνπ βηβιίνπ αξθεηά ήηαλ ηα θνξίηζηα ηεο ηάμεο πνπ δήισλαλ πσο ζέινπλ λα γίλνπλ 

επηζηήκνλεο φηαλ κεγαιψζνπλ. Δπίζεο, κέζα ζηελ ηάμε ππήξρε κφλν έλα θιαζζηθφ παξακχζη 

ε γλσζηή «πεληάκνξθε θαη ην ηέξαο» πνπ δελ είρε δηαβαζηεί πνηέ.  

                                                           
9
 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για μια πριγκίπιςςα θ οποία δεν κζλει να παντρευτεί κανζναν πρίγκιπα και κζλει να 

μείνει για πάντα ανεξάρτθτθ. Έτςι, ςτινει δολοπλοκίεσ για να αποφφγει όλουσ τουσ ςυηφγουσ που τθσ 
προξενεφει θ μθτζρα τθσ και τελικά μζνει μόνθ τθσ, χαροφμενθ με τα ηωάκια τθσ.  
10

 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για ζνα αγοράκι που προςπακοφςε να πιάςει ζνα αςτζρι και μασ περιγράφει τισ 
προςπάκειεσ που ζκανε.  
11

 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για ζνα κορίτςι που κζλει να γίνει μθχανικόσ και βρίςκει τρόπουσ να καταςκευάηει 
διάφορα πράγματα.  
12

 Υπόκεςθ βιβλίου: μιλάει για ζνα κορίτςι που είναι μόνο του ςτθν ηοφγκλα και είναι αρκετά καρραλζο ώςτε 
να παίηει με φίδια, ελζφαντεσ και άλλα ηώα τθσ ηοφγκλασ, αλλά και να βρίςκει μόνθ τθσ το δρόμο για το ςπίτι 
τθσ. 
13

 Υπόκεςθ βιβλίου: εξθγεί τι κάνουν οι επιςτιμονεσ διαφορετικών κλάδων, και παρουςιάηει αλθκινζσ εικόνεσ 
γυναικών και ανδρών επιςτθμόνων.  
14

 Υπόκεςθ βιβλίου: παρουςιάηονται ηώα τθσ ηοφγκλασ να ντφνονται με διάφορεσ ςτολζσ και μάλιςτα 
μεγαλόςωμα ηώα όπωσ το λιοντάρι να ντφνονται με γυναικεία ροφχα.  
15

 Υπόκεςθ βιβλίου: είναι ζνα χιουμοριςτικό βιβλίο, που απαιτεί τθν ςυμμετοχι των παιδιών και δεν ζχει 
πρωταγωνιςτζσ. 
16

 Υπόκεςθ βιβλίου: είναι ζνα  χιουμοριςτικό βιβλίο, που απαιτεί τθν ςυμμετοχι των παιδιών και δεν ζχει 
πρωταγωνιςτζσ. 
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  Σέινο, ηα βηβιία κε ην γεληθφ πεξηερφκελν ήηαλ βηβιία πνπ ζπλήζσο δελ είραλ 

πξσηαγσληζηέο ή πξσηαγσληζηνχζε ζε απηά κηα νκάδα δψσλ ζηα νπνία δελ γηλφηαλ 

μεθάζαξν ην θχιν ηνπο. Δπίζεο, ήηαλ βηβιία ρηνπκνξηζηηθά θαη ζπλήζσο απαηηνχζαλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ήηαλ ηα πην πνιπδηαβαζκέλα ζηελ ηάμε.  

  Σα παηδηθά βηβιία απνηεινχλ έλαλ πνιχ σξαίν ηξφπν γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά γηα ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα αιιά θαη ηελ δηθαηνζχλε (Mann-Boykin, 2016). Αιιά ηα ίδηα απηά βηβιία 

καο ιέλε νη Rodman θαη Hildreth (2002) παξνπζηάδνπλ ηνλ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην 

θάζε θχιν θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο πνπ γίλνληαη εκθαλήο κέζα ζηελ ηζηνξία 

αιιά θαη δηαθξίλνληαη απφ κηα ππνθεηκεληθφηεηα (Mann-Boykin, 2016). Ζ έθζεζε ησλ 

παηδηψλ ζε παηδηθά βηβιία πνπ πεξηνξίδνπλ ηνπο ξφινπο ησλ θχισλ θαη ηα πνιηηηζκηθά 

πξφηππα δεκηνπξγεί ζηεξεφηππα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη επηβιαβή γηα ηα παηδηά θαη λα 

έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ γλσζηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ θχισλ ησλ παηδηψλ (Hamilton, 

Anderson, Broaddus & Young, 2006).  Δπηπιένλ, «φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνπλ βηβιία ζηα 

παηδηά, καδί κε φια απηά πνπ πξνζθέξεη ζηα παηδηά ε αλάγλσζε ηεο ηζηνξίαο, ηα εθζέηεη ζε 

ηξφπνπο ζθέςεηο γηα άιινπο αλζξψπνπο» (Mann-Boykin, 2016, ζει. 12).  Σέινο, νη Mendoza 

θαη Reese (2001) αλαθέξνπλ πσο «γηα ην παηδί, νη εηθνλνγξαθήζεηο θαη ην θείκελν 

ζπλδπάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο απφςεηο γηα ηα άηνκα θαζψο θαη γηα νκάδεο 

αλζξψπσλ γεκάηεο κε κελχκαηα ζρεηηθά κε ην ηη είλαη απηνί νη άλζξσπνη» (Mann-Boykin, 

2016, ζει. 12-13).  

  Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε πφζν ζεκαληηθφ ξφιν απνηειεί ε αλάγλσζε ελφο 

παξακπζηνχ ζε έλα παηδί ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αξρίδεη λα δνκή ηεο ζθέςεηο ηνπ 

ην παηδί ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν ην πεξηερφκελν ησλ βηβιίσλ πνπ 

δηαβάδεηαη ζηα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα κελ επεξεάδεη ην παηδί αξλεηηθά 

πξνο θάπνηα νκάδα αλζξψπσλ αιιά θαη λα δίλεη ζσζηά πξφηππα, φπσο θαη ηα βηβιία πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.  

 

12.4. Απνηειέζκαηα βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

 

  θνπφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ήηαλ λα δνχκε ηηο αληηιήςεηο ησλ παηδηψλ γηα ην θχιν 

θαη ην θαηά πφζν βνεζάεη ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζην λα έρνπλ ηα παηδηά ιηγφηεξα 

ζηεξεφηππα φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ θχισλ.  

  Ζ δηαδηθαζία πνπ έγηλε γηα λα πινπνηεζεί ε βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ζηα «Δξγαιεία πιινγήο Γεδνκέλσλ» ζηελ ελφηεηα: «Βησκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα κε 

ηελ πλεξγαζία Παηδηψλ» (βι. ελ. 10.1.8.).  

  ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο. ηνλ Πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο αξρηθέο εξσηήζεηο ηχπνπ 

ζπλέληεπμεο πνπ έγηλαλ ζηα παηδηά, ελψ ζηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηηο εξσηήζεηο κε ηηο εηθφλεο. Καη ζηνπο δχν πίλαθεο ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε αγφξηα θαη 

θνξίηζηα θαη ε αξίζκεζε ηνπο είλαη αληίζηνηρε ηεο ζεηξάο πνπ έγηλαλ νη ζπλεληεχμεηο. Μαδί 

κε ηελ αξίζκεζε ηνπο ππάξρεη έλα θεθαιαίν γξάκκα δηαθνξεηηθφ γηα θάζε παηδί πνπ 

ζπλνδεχεη ηνλ αξηζκφ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

Απνηειέζκαηα βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (εξσηήζεηο) 

1. « είζαη αγόξη ή θνξίηζη; » 

Απαληήζεηο: 

«αγφξη, δελ 

μέξσ γηαηί.» 

«Κνξίηζη, δελ 

μέξσ γηαηί.» 

«θνξίηζη, γηαηί 

έηζη κεγάισζα.» 

«θνξίηζη, γηαηί 

έηζη 

γελλήζεθα.» 

«θνξίηζη, γηαηί 

έηζη κνπ 

αξέζεη.» 
 

Παηδηά πνπ έδσζαλ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο: 

αγφξη 1L θνξίηζη 1J θνξίηζη 2C θνξίηζη 3A θνξίηζη 5W 

αγφξη 2G θνξίηζη 4I    

 θνξίηζη 6M    

 θνξίηζη 7N    

2.Δξσηήζεηο γηα αγόξηα: 

 α.«ηη ζα ζπκβεί αλ έξζεηο 

ζην ζρνιείν κε θφξεκα;» 

β. «ηα αγφξηα 

βάθνπλ ηα λχρηα 

ηνπο;» 

γ. «είλαη ηα αγφξηα δηαθνξεηηθά 

απφ ηα θνξίηζηα; ε ηη;» 

Απαληήζεηο αγνξηώλ:               α.                                     β.                                    γ. 

αγφξη 1L Δίλαη αζηείν. Ναη.  Ίζσο. 

αγφξη 2G Σα αγφξηα δελ 

θνξάλε θνξέκαηα.  

Μεξηθέο θνξέο.  Ναη, αιιά δελ μέξσ γηαηί. 

3.Δξσηήζεηο γηα θνξίηζηα: 

 α.«ηα θνξίηζηα έρνπλ 

καθξηά ή θνληά καιιηά;» 

β.«θνξάλε 

θφξεκα ηα 

αγφξηα;» 

γ.«ηα θνξίηζηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηα 

αγφξηα; ε ηη;» 

Απαληήζεηο 

θνξηηζηώλ: 

Καη ηα 

δχν 

καθξη

ά 

θνληά φρη Να

η 

Γελ 

ππάξ

ρεη 

δηαθ

νξά 

Τπάξρ

εη 

δηαθνξ

ά αιιά 

δελ 

μέξσ 

γηαηί 

Τπάξρεη 

δηαθνξά 

ζηελ 

εκθάληζε 

Γελ είκαη 

ζίγνπξε γηα ην 

αλ ππάξρεη 

δηαθνξά 

 

Κνξίηζηα 

πνπ 

απάληεζαλ: 

 

 

 

 

θνξ. 

1J 

θνξ. 

4I 

θνξ. 

2C 

θνξ. 

2C 

θν

ξ 

1J 

 

θνξ. 

1J 

θνξ. 

2C 

θνξ. 

3Α 

θνξ. 

6Μ 

 

θνξ. 

3
Α
 

θνξ. 

5W 

 θνξ. 

3Α 

θν

ξ. 

5W 

θνξ. 

4I 

θνξ. 

7N 

θνξ. 

5W 

 

θνξ. 

6Μ 

θνξ. 

7N 

 θνξ. 

4I 

     

   θνξ. 

7N 
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   θνξ. 

6Μ 

     

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5 

 

Απνηειέζκαηα βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (εηθόλεο) 

 

Δξώηεζε1:                 « πην από ηα δύν ζα επέιεγεο γηα λα παίμεηο; » 

 

Δηθόλεο: 

άρξσκεο 

 

έγρξσκεο 

 

 ζπαζί θνύθια ζπαζί Κνύθια 

Δπηινγέο 

παηδηώλ: 

αγφξη 1L θνξίηζη 1J αγφξη 1L αγφξη 2G 

αγφξη 2G θνξίηζη 2C θνξίηζη 3A θνξίηζη 1J 

 θνξίηζη 4I θνξίηζη 3A θνξίηζη 4I θνξίηζη 2C 

θνξίηζη 6M θνξίηζη 5W θνξίηζη 5W θνξίηζη7Ν
17

 

 θνξίηζη 6M θνξίηζη 6M  

 θνξίηζη 7N θνξίηζη 7N  

    

 

ύλνιν: 

2 αγφξηα 5 θνξίηζηα 1 αγφξη 1 αγφξη 

2 θνξίηζηα  5 θνξίηζηα 2 θνξίηζηα 

    

Δξσηήζεηο2: Α.«ζε πνηα θνύθια αξέζεη λα 

θαζαξίδεη ην ζπίηη; »  

Β.« πνηνο κεγαιώλεη ηα 

κσξά; » 

Γ.« πνηνο πάεη ζηελ 

δνπιεηά;» 

Δηθόλεο: άληξαο γπλαίθ

α 

θαη 

νη 

δύν 

άληξαο γπλαίθ

α 

θαη 

νη 

δύν 

άληξα

ο 

γπλαί

θα 

θαη νη 

δύν 

 

 

 

 

 

 

Απαληήζεηο: 

αγφξη 

1L 

αγφξη 

2G 

Κνξί

ηζη 

7Ν 

θνξίηζη 

2C 

αγφξη 

1L 

 θνξίηζ

η 

1J 

Κνξίη

ζη 

4Η 

αγφξη1

L 

θνξίηζη 

1J 

θνξίηζη

2C 

 θνξίηζη 

3A 

αγφξη 

2G 

 θνξίηζ

η2C 

 αγφξη 

2G 

θνξίηζη 

5W 

θνξίηζη

3A 

 Κνξίηζη 

4Η 

θνξίηζη

1J 

 θνξίηζ

η 

3A 

 Κνξίηζη 

5W 

 θνξίηζη

4Η 

  θνξίηζη

5W 

   Κνξίηζη 

6M 

 θνξίηζη

6M 

  θνξίηζη

6M 

   Κνξίηζη 

7Ν 

    θνξίηζη

7Ν 

    

                                                           
17

 Κορίτςι7N: επζμενε πωσ κζλει και τα δφο παιχνίδια, δεν μποροφςε να διαλζξει γι’ αυτό είναι και ςτισ δφο 
κατθγορίεσ. 
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ύλνιν:  

1αγφξη 1 αγφξη 1θνξ. 3θνξ. 2αγφξ. Καλ

έλαο 

3θνξ 1θνξ. 2αγφξ. 

2θνξίηζηα 4θνξ.   4θνξ.    3θνξ. 

   

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπκπεξαίλνπκε ηα εμήο: 

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ βιέπνπκε ζηνλ Πίλαθα 4 ζηελ εξψηεζε 1, φηη φια ηα 

παηδηά γλψξηδαλ ην θχιν ηνπο σζηφζν ηα πεξηζζφηεξα δελ ήμεξαλ αλ ππάξρεη θάπνηα 

δηαθνξά κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ.  

 

  Παξαθάησ, ζηνλ ίδην Πίλαθα ζηελ εξψηεζε 2 γηα αγφξηα, ζηα αγφξηα θαλεξψλνληαη 

ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηελ ελδπκαζία ηνπο, θάηη πνπ φκσο είλαη θπζηνινγηθφ γηαηί 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο δελ βιέπνπλ αγφξηα λα θνξάλε θνξέκαηα. Βέβαηα, εληχπσζε 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ε απάληεζε ζηελ εξψηεζε 2β. ηνπ Πίλαθα 1 ήηαλ ζεηηθή, θάηη πνπ 

ζεκαίλεη φηη ηα αγφξηα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηελ ηδέα ηνπ λα βάθνπλ ηα λχρηα ηνπο. Απηφ 

φλησο ηζρχεη γηαηί πξάγκαηη ην αγφξη1L ζπλήζηδε λα έξρεηαη κε βακκέλα λχρηα ζην ζρνιείν.  

 

  ηελ επφκελε εξψηεζε (2γ.) ηα δχν αγφξηα θαίλεηαη λα παξαδέρνληαη φηη ππάξρεη δηαθνξά 

αλάκεζα ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα αιιά σζηφζν δελ γλσξίδνπλ πνηεο είλαη απηέο νη δηαθνξέο. 

Απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ ηα παηδηά θνληά ζηα έμη ηνπο ρξφληα θαηαιαβαίλνπλ φηη ππάξρνπλ 

δηαθνξέο ζηα δχν θχια θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο αλάινγα κε απηέο ηηο δηαθνξέο 

(Martin & Ruble, 2010). Χζηφζν, ηα αγφξηα δελ κπνξνχζαλ εχθνια λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ 

ηηο δηαθνξέο. Αληίζεηα απφ ηα θνξίηζηα φπνπ ζηελ εξψηεζε 3γ. δχν απφ απηά έθαλαλ ιφγσ 

γηα ηηο δηαθνξέο πνπ βιέπνπλ ζηα αγφξηα εκθαληζηαθά, ελψ ν ίδηνο αξηζκφο θνξηηζηψλ 

απάληεζε πσο δελ ππάξρεη δηαθνξά θαη ππάξρεη αιιά δελ μέξσ γηαηί.  

 

  ηελ εξψηεζε 3α. ηα πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ αλάινγα κε ην δηθφ ηνπο κήθνο 

καιιηψλ ή ησλ γνληψλ ηνπο. Σα παηδηά πνπ έδσζαλ σο απάληεζε «θαη ηα δχν», ηα δχν είραλ 

θνληά καιιηά ελψ ε κεηέξα ηνπο είρε καθξηά θαη ην ηξίην (θνξ.6M) είρε νκνθπιφθηινπο 

γνλείο εθ ησλ νπνίσλ ε κηα απφ ηηο δχν κεηέξεο είρε θνληά καιιηά, ελψ ε άιιε καθξηά.  

 

  ηελ ζπλέρεηα (εξψηεζε 3β.) ηα πεξηζζφηεξα θνξίηζηα απάληεζαλ απζηεξά φρη ελψ κφλν 

δχν απάληεζαλ λαη. Σα παηδηά θαη εδψ απάληεζαλ αλάινγα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο: ην 

θνξίηζη1J ηπραίλεη λα είλαη Ηλδή θαη είλαη ζπλεζηζκέλν ζηελ θνπιηνχξα ηεο νη άληξεο λα 

θνξάλε ην παξαδνζηαθφ Mundu ην νπνίν ζπκίδεη θφξεκα. Σν θνξίηζη5W, δελ είρε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ιφγν κηαο θαη ε θαηαγσγή ηεο ήηαλ νπεδηθή.  

 

  Απφ ηηο παξαπάλσ απαληήζεηο ησλ παηδηψλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ 

ηα θαζεκεξηλά παξαδείγκαηα θαη θέξλνπλ απηά σο πξφηππν ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε θνπιηνχξα ηνπο ε νπνία επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

 

  Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη παξφιν πνπ ηα παηδηά είλαη αξθεηά αλνηρηφκπαια γηα λα 

ζθέθηνληαη φηη «ηα βακκέλα λχρηα είλαη θπζηνινγηθά γηα έλα αγφξη», έρνπλ παξάιιεια 

πνιιέο ξηδσκέλεο ζηεξεφηππεο ηδέεο γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη 

εκθαληζηαθά αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ είρε ηηο αλακελφκελεο γηα φινπο απαληήζεηο.  

Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ, εθφζνλ ηα παηδηά μεθηλνχλ λα απνθηνχλ βαζηθέο ζηεξεφηππεο ηδέεο 

ζε ειηθία ηξηψλ εηψλ, βέβαηα φζν κεγαιψλνπλ απηέο νη ηδέεο απνθηνχλ κηα «ειαζηηθφηεηα» 

(Martin & Ruble, 2010).  
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Αο δνχκε ηψξα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 5: 

 

   ηνλ Πίλαθα 5, παξαηεξνχκε φηη ζηελ εξψηεζε 1, ζηελ άρξσκε εηθφλα, θαη ηα δπν αγφξηα 

επέιεμαλ λα παίμνπλ κε ην ζπαζί θαη κφλν δπν θνξίηζηα επέιεμαλ λα παίμνπλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ελψ φια ηα άιια θνξίηζηα επέιεμαλ λα παίμνπλ κε ηελ θνχθια. 

 Ζ επηινγή ησλ αγνξηψλ ζεσξείηαη αλακελφκελε, αθνχ ζαλ παηρλίδη έλα ζπαζί πξνσζείηαη 

θπξίσο ζηα αγφξηα. Ζ αληίζηνηρε επηινγή ησλ θνξηηζηψλ ζεσξείηαη ιηγφηεξν αλακελφκελε, 

σζηφζν ηα δχν θνξίηζηα πνπ επέιεμαλ ην ζπαζί ζπλήζηδαλ λα παίδνπλ θπξίσο κε αγφξηα θαη 

κάιηζηα πξνηηκνχζαλ ηα «αγνξίζηηθα» παηρλίδηα.  

 

  ηελ ίδηα εξψηεζε αιιά ζηελ έγρξσκε εηθφλα απηή ηε θνξά, παξαηεξνχκε φηη ηξία 

θνξίηζηα δελ επηιέγνπλ ηελ θνχθια φπσο πξηλ αιιά ην ζπαζί, ελψ ηα θνξίηζηα πνπ είραλ 

επηιέμεη ην ζπαζί επηκέλνπλ λα επηιέγνπλ απηφ θαη ζηελ έγρξσκε εηθφλα. Παξάιιεια, ην έλα 

απφ ηα δχν αγφξηα ηειηθά επηιέγεη ηελ θνχθια. 

 

   Οη αληηδξάζεηο ησλ θνξηηζηψλ πνπ επέιεμαλ ην ζπαζί απηή ηελ θνξά είλαη αλακελφκελεο 

αθνχ ην ζπαζί είρε ην ρξψκα ξνδ πνπ ζεσξείηαη θαη εμνρήλ «θνξηηζίζηηθν». Δλψ θαη ε 

αληίδξαζε ηνπ ελφο αγνξηνχ λα επηιέμεη ηελ θνχθια ήηαλ αλακελφκελε αθνχ απηή ζχκηδε 

ησλ spiderman θαη κφλν ηνπ ην ίδην ην παηδί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηεο νλφκαζε 

έηζη ηελ θνχθια. Απηφ πνπ δελ ήηαλ αλακελφκελν ήηαλ ην λα κελ αιιάμεη γλψκε ηειηθά 

θαλέλα απφ ηα παηδηά πνπ είρε επηιέμεη εμ αξρήο ην ζπαζί, θάηη πνπ ζεκαίλεη πσο έβιεπαλ ην 

αληηθείκελν θαζαξά σο έλα παηρλίδη πνπ ηνπο επέηξεπε λα παίμνπλ κε κεγαιχηεξε 

επραξίζηεζε απ’ φηη ην άιιν.  

 

  ηελ ζπλέρεηα κειεηψληαο ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 2Α. ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά απάληεζαλ φηη αξέζεη πεξηζζφηεξν ζηελ γπλαίθα λα θαζαξίδεη ην ζπίηη, 

ελψ κφλν έλα απάληεζε «θαη νη δχν» θαη ηξία απάληεζαλ «ν άληξαο». Οη απαληήζεηο απηέο 

είλαη ζηεξενηππηθέο θαη πηζαλφηαηα πξνέξρνληαη απφ παξαδείγκαηα πνπ έρνπλ ηα παηδηά απφ 

ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ.  

 

  ηελ επφκελε εξψηεζε (2Β.) ηα πεξηζζφηεξα παηδηά έδσζαλ σο απάληεζε πσο ε γπλαίθα 

είλαη απηή πνπ πξνζέρεη ηα κσξά, ελψ θαλέλα παηδί δελ απάληεζε θαη νη δχν θαη κφλν ηξία 

παηδηά απάληεζαλ «ν άληξαο». Καη απηέο νη απαληήζεηο πεγάδνπλ απφ ηα νηθνγελεηαθά 

βηψκαηα ησλ παηδηψλ, αθνχ ηπραίλεη ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ πσο ν άληξαο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ λα είλαη είηε παηδηά ρσξηζκέλσλ γνληψλ φπνπ κέλνπλ κε ηνλ 

παηέξα ηνπο, είηε παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο κέλεη ζπίηη θαη ε κεηέξα ηνπο δνπιεχεη νπφηε 

θαη είλαη ινγηθφ λα πηζηεχνπλ πσο ηα παηδηά ηα θξνληίδνπλ νη παηέξεο (άληξεο).  

 

  ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, (3Γ.) ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ απάληεζε πσο θαη νη δχν (άλδξαο 

θαη γπλαίθα) πάλε ζηελ δνπιεηά. Δλψ, κφλν έλα παηδί απάληεζε πσο πάεη ε γπλαίθα κφλν θαη 

φρη ν άλδξαο. Σα παηδηά θαη εδψ απάληεζαλ κε βάζε ηα νηθνγελεηαθά βηψκαηα ηνπο, αθνχ 

ηπραίλεη ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ «θαη νη δχν», λα έρνπλ φια εξγαδφκελνπο γνλείο, ηα παηδηά 

πνπ απάληεζαλ «ν άλδξαο» λα κέλνπλ είηε κε ηνλ παηέξα ηνπο, είηε ε κεηέξα ηνπο λα κελ 

εξγάδεηαη θαη ην έλα παηδί πνπ απάληεζε «ε γπλαίθα» λα εξγάδεηαη φλησο κφλν ε κεηέξα ηνπ. 

 

  Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο παξφιν πνπ ηα παηδηά ππάξρνπλ ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

πξνσζεί θαη ζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ηα ίδηα αληινχλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

βηψκαηα ηνπο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά κπνξεί λα δηαθαηέρνληαη απφ 

κηα ινγηθή ιηγφηεξν ζηεξενηππηθή αιιά φηαλ έξρεηαη ε ψξα λα απαληήζνπλ μεθάζαξα ζε 

θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ θνηλσλία αλαζχξνπλ 
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ππνζπλείδεηα ζπλήζεηεο, ελδηαθέξνληα θαη αληηδξάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, ε θνπιηνχξα ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη θαηέρεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην ηη εηθφλα έρνπλ δηακνξθψζεη απηά ηα παηδηά γηα ηνλ ξφιν ηνπ θχινπ 

ηνπο.  

 

  πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ζηνπο Πίλαθεο 4 θαη 5 παξαηεξνχκε πσο ηα παηδηά επεξεάδνληαη 

θπξίσο απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Πξάγκαηη ηα 

παηδηά απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο καζαίλνπλ ηνπο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλνπο νξηζκνχο ηνπ 

αλδξηζκνχ θαη ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηαπηίδνληαη κε απηνχο ηνπο νξηζκνχο κέζσ ηεο κίκεζεο 

ζπκπεξηθνξψλ θαη πξάμεσλ ησλ γνλέσλ ηνπο. Με ηελ είζνδφ ηνπο ζην ζρνιείν, απηή ε 

εκπεηξία ηνπο ακθηζβεηείηαη απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζρέζεσλ θχινπ πνπ νλνκάδεηαη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Bernstein, θψδηθαο θχινπ ν νπνίνο νξγαλψλεη ηα  φξηα θαη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. χκθσλα κε ηνλ Bernstein πάιη, ηα άηππα θαζεκεξηλά βηψκαηα θαη ε 

θαζεκεξηλή επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αιιά θαη άιισλ ηζνδχλακσλ 

νκάδσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ δεκηνπξγνχλ δηαδηθαζίεο 

θαη παξαζηάζεηο πνπ είλαη ζεκειηψδεηο  γηα ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, αιιά θαη ε ηειεπηαία 

κεηαηνπίδεη ηκήκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ ηνπ παηδηνχ θαη ηα επαλαπξνζδηνξίδεη 

(Arnot, 2007). Οπφηε θαηαιαβαίλνπκε, φηη νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν αιιεινζπλδένληαη θαη 

απνηεινχλ ζεκέιην γηα λα κπνξέζεη ην παηδί λα ρηίζεη κηα εηθφλα γηα ην θχιν θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ.   

 

  Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηελ θνπιηνχξα νη άλζξσπνη απφ δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο θέξνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. Οη ηδέεο, νη αμίεο θαη ηα λνήκαηα ηνπο ζπλεπψο είλαη δηαθνξεηηθά  

(Μηραιαθφπνπινο, 2015). Καη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ κηα 

ζπγθεθξηκέλε θνπιηνχξα επεξεάδνπλ αλάινγα θαη ην παηδί ηνπο κε βάζε απηήλ.    

 

  Έρνπλ φκσο απηά ηα παηδηά αληίζηνηρεο ζηεξεφηππεο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε ηνπο 

θαη ζε ηη βνεζάεη ηειηθά έλα ηέηνην ζχζηεκα εθφζνλ ηα παηδηά εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ 

ζηεξεφηππα παίξλνληαο παξαδείγκαηα απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ θέξεη 

απηή; 

 

 

12.5. Απνηειέζκαηα από ην εκεξνιόγην 

 

 

  θνπφο ηεο θαηαγξαθήο ηνπ εκεξνινγίνπ ήηαλ ε παξαηήξεζε ησλ παηδηψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ηνπο έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζνπκε εκπεηξηθά αλ ηα ιεγφκελα ησλ 

παηδαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηα παηδηά επαιεζεχνληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

 

  Καηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ κειεηήζεθαλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ, ην 

νξγαλσκέλν θαη ην ειεχζεξν παηρλίδη. Σν ειεχζεξν παηρλίδη ρσξίζηεθε ζε δηάθνξεο 

ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο είραλ ζρέζε κε ηελ ζεκαηνινγία ηνπ παηρληδηνχ πνπ έπαηδαλ ηα 

παηδηά. Οη ππνθαηεγνξίεο απηέο ήηαλ: παηρλίδηα κίκεζεο, θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, 

ειεχζεξν παηρλίδη ζηελ απιή, petshop, δσάθηα, παηρλίδηα κε ηελ άκκν (kinetic sand), 

αλάγλσζε παξακπζηνχ θαη δσγξαθηθή. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κειεηήζεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο θνξέο ε θάζε κηα γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πνηα 

παηρλίδηα πξνηηκψληαη απφ ηα αγφξηα θαη πνηα απφ ηα θνξίηζηα, θαη λα απαληήζνπκε ζηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηνπ εκεξνινγίνπ (βι. ελ. 10.1.10, «θαηαγξαθή εκεξνινγίνπ»).  To ίδην 

ζπλέβε θαη κε ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ δηαθνξά φηη απηέο ήηαλ δηαθνξεηηθέο 
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θάζε θνξά θαη θαηαγξάθεθαλ πέληε απφ απηέο, νη νπνίεο ήηαλ: παηρλίδη κε δάξηα, παηρλίδη 

ρξσκάησλ, θαηαζθεπή ηζηνξίαο, παηρλίδη κε κπνπθάιηα ζηελ απιή θαη θαηαζθεπή μχιηλεο 

ζπειηάο ζην δάζνο.  

 

  Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο νξγαλσκέλεο θαη ηηο ειεχζεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο γηα θάζε κηα μερσξηζηά καδί κε παξαδείγκαηα απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ παηδηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην εκεξνιφγην.  

 

Διεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 

 Παηρλίδηα κίκεζεο: 

 

  Οη νκάδεο ζπλήζσο ήηαλ αλάκεηθηεο αλ θαη ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα επηιέγνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ φηη ηα αγφξηα ην κηκεηηθφ παηρλίδη. πγθεθξηκέλα ζηηο ηξείο δξαζηεξηφηεηεο κηκεηηθνχ 

παηρληδηνχ πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ηξείο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηα 

αγφξηα. 

 

   Δληχπσζε πξνθαιεί, πσο ζαλ ζέκα  ζπλήζσο επηιέγνπλ ηελ νηθνγέλεηα ε νπνία πνιιέο 

θνξέο δελ παξηζηάλεη ην «ζπλεζηζκέλν» πξφηππν ησλ νηθνγελεηψλ, αιιά είλαη κε «ηππηθέο» 

νηθνγέλεηεο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ είηε δχν κακάδεο, είηε δχν κπακπάδεο. Απηφ ίζσο 

ζπκβαίλεη γηαηί ηα παηδηά έρνπλ παξαδείγκαηα κε ηππηθψλ νηθνγελεηψλ ζην ζρνιείν ηνπο 

(ππάξρνπλ δχν νηθνγέλεηεο νκνθπιφθηισλ ζην ζρνιείν). Δπίζεο, ηα θνξίηζηα δνθηκάδνπλ λα 

αλαπαξαζηήζνπλ αληξηθνχο ξφινπο πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα αγφξηα δνθηκάδνπλ γπλαηθείνπο.  

Σέινο, ηα αγφξηα ζην κηκεηηθφ παηρλίδη ηείλνπλ λα ζέινπλ λα αλαπαξαζηήζνπλ πεξηζζφηεξν 

ππεξήξσεο ή θαθνχο απ’ φηη ηα θνξίηζηα.  

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«ηα παηδηά παίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα. Δίλαη δχν αγφξηα θαη ηξία θνξίηζηα. Θέινπλ λα έρνπλ κηα 

κακά θαη έλαλ κπακπά αιιά είλαη πνιιά άηνκα θαη καιψλνπλ γηα ην πνηνο ζα είλαη ε κακά θαη 

ν κπακπάο. Ζ δαζθάια επεκβαίλεη ιέγνληαο πσο κηα νηθνγέλεηα κπνξεί λα έρεη παξαπάλσ απφ 

έλαλ κπακπά θαη κηα κακά, ηφηε ε Μ.(έλα θνξηηζάθη κε δχν κεηέξεο), είπε «λαη, ζαλ ηελ δηθηά 

κνπ πνπ έρεη δχν καλνχιεο». Σειηθά, ε Μ. κε ηνλ Λ. έθαλαλ ηηο κακάδεο θαη ε Η. κε ηνλ Γ. ηνπο 

κπακπάδεο».  

 

«ηα παηδηά κεηακθηέζηεθαλ κε ηηο ζηνιέο. Παίδνπλ ζε αλάκεηθηε νκάδα, δχν αγφξηα θαη ηξία 

θνξίηζηα. Ο Λ. κε ηελ Η. ζέινπλ λα είλαη νη ζνππεξ ήξσεο θαη καιψλνπλ γηα ην πνηνο ζα είλαη. 

Ζ δαζθάια επεκβαίλεη ιέγνληαο πσο «ν θαζέλαο κπνξεί λα είλαη φηη ζέιεη θαη θαλείο δελ 

κπνξεί λα ηνπ πεη φηη απηφ δελ είλαη ζσζηφ», ηφηε ε Η. είπε ζηνλ Λ. «κπνξνχκε λα είκαζηε 

νκάδα», ηα δχν παηδηά ζπκθψλεζαλ, γέιαζαλ θαη ζπλέρηζαλ λα παίδνπλ». 

 

 Καηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα: 

 

 θαηαγξάθεθαλ ηξία απφ απηά: plus plus (ηνπβιάθηα πνπ έκνηαδαλ κε ηνλ ζήκα ηεο 

πξφζζεζεο θαη κπνξνχζεο λα ηα ελψζεηο κεηαμχ ηνπο), εξγαιεία θαη pipes (καθξφζηελνη 

πιαζηηθνί ζσιήλεο πνπ ηνπο έλσλεο γηα λα θηηάμεηο θηήξηα).  

 

  ια ηα παηδηά αλεμαηξέησο θχινπ απαζρνινχληαη κε θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, ηα αγφξηα 

φκσο θαίλεηαη λα απαζρνινχληαη δχν θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα θνξίηζηα, ελψ ηα 

θνξίηζηα αζρνινχληαη κε απηά θπξίσο χζηεξα απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο. Οη νκάδεο 
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βέβαηα, είλαη αλάκεηθηεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλ θαη ηα αγφξηα δείρλνπλ πην πξφζπκα λα 

παίμνπλ.  

 

  Δληχπσζε πξνθαιεί, πσο ηα δχν θχια παξφηη απαζρνινχληαη κε ην ίδην παηρλίδη ην παίδνπλ 

δηαθνξεηηθά (π.ρ. ηα θνξίηζηα φηαλ παίδνπλ plus plus θαηαζθεπάδνπλ γνξγφλεο, ελψ ηα 

αγφξηα θηήξηα). Βέβαηα, αγφξηα θαη θνξίηζηα ζπλεξγάδνληαη θαη επεξεάδεη ν έλαο ην παηρλίδη 

ηνπ άιινπ παίξλνληαο ηδέεο θαη γηα άιιεο θαηαζθεπέο. Δπίζεο, ηα παηδηά δηαθαηέρνληαη απφ 

κηα αλεμαξηεζία, παίξλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη είλαη ζπλεξγαηηθά θαη θηιηθά κεηαμχ ηνπο.   

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«ηα παηδηά παίδνπλ pipes. Δίλαη δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη. Ζ νκάδα έγηλε απφ ηα παηδηά. Σα 

δχν αγφξηα θαηαζθεπάδνπλ καδί θάηη ελψ ην θνξίηζη είλαη κφλν ηνπ. Παίδνπλ ήξεκα αλ θαη δελ 

ζπλεξγάδνληαη φια καδί.  Ζ δαζθάια ήξζε θαη ηνπο πξφηεηλε λα θηηάμνπλ θάηη φινη καδί, ε Ν. 

(ην θνξίηζη) δελ δέρηεθε θαη είπε πσο ζέιεη λα θηηάμεη θάηη κφλε ηεο θαη κεηά λα ζπγθξίλνπλ γηα 

λα δνχλε πνηνο έθηηαμε ην ςειφηεξν». 

 

«ηα παηδηά παίδνπλ plus plus. H νκάδα είλαη αλάκεηθηε κε δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη θαη 

δεκηνπξγήζεθε χζηεξα απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο. Σα παηδηά παίδνπλ αξκνληθά ε Η. 

θηηάρλεη γνξγφλεο, ελψ ηα δχν αγφξηα θηηάρλνπλ έλα ππνβξήρην. Ζ Η. δήιεςε «εγψ ζα θηηάμσ 

έλα πινίν ηψξα, λα θνπβαιάεη ηηο γνξγφλεο κνπ».  

 

 Διεχζεξν παηρλίδη ζηελ απιή: 

 

ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ δεκηνπξγνχληαη νκάδεο. 

πλήζσο, παίδνπλ παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ έληνλε θίλεζε (ηξέμηκν, ζθαξθάισκα, θνπβάιεκα 

μχισλ θ.α.).  

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«παίδνπλ φια καδί θπλεγεηφ. Ζ Η. πνπ ηεο αξέζεη λα παίδεη θπξίσο κε ηνλ Γ. θαη ηνλ Λ. ηξέρνπλ 

θαη είλαη νη πην δσεξνί απφ φινπο. Ζ Ν. βαξέζεθε λα παίδεη θαη κπήθε κέζα ζηελ ζπειηά κε ηα 

δέληξα, ηα ππφινηπα παηδηά ζπλέρηζαλ λα ηξέρνπλ θαη λα θπλεγάλε ην έλα ην άιιν. Σα παηδηά 

θαίλνληαη ηδηαίηεξα δξαζηήξηα θαη δσεξά θαη δελ ππάξρεη θάπνηα επέκβαζε ηεο δαζθάιαο». 

 

«έμσ βξέρεη αιιά θπζηθά βγήθακε ζηελ απιή. Σα παηδηά εηνηκάδνληαη κε ηα εηδηθά ξνχρα γηα λα 

πάκε έμσ. Ζ δαζθάια ηα καδεχεη θαη ιέεη «ειάηε λα δείηε φινη!», ηα παηδηά καδεχηεθαλ γχξσ 

απφ κηα ιαθθνχβα κε λεξφ. Ζ δαζθάια πξφηεηλε «ηη ιέηε λα θάλνπκε κηα ζεηξά θαη ν θαζέλαο 

λα πεξλάεη πάλσ απφ ηελ ιαθθνχβα», ηα παηδηά θαίλνληαη πνιχ ραξνχκελα θαη ηειηθά απηφ 

έθαλαλ. Παίδνπκε απηφ ην παηρλίδη αθφκα θαη είλαη ζρεδφλ ε ψξα λα κπνχκε ζηελ ηάμε».  

 

 

 petshop (έλα παηρλίδη κε ινχηξηλα  δσάθηα, πνπ ζεσξείηαη θαηεμνρήλ θνξηηζίζηηθν): 

 

ηα θνξίηζηα δείρλνπλ εληνλφηεξε επηζπκία λα παίμνπλ απφ φηη ηα αγφξηα, γηα ηελ αθξίβεηα ην 

επηιέγνπλ έμη θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα αγφξηα, ίζσο είλαη θαη ην παηρλίδη κε ην νπνίν 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξν ηα θνξίηζηα. Δληχπσζε πξνθαιεί, πσο αγφξηα θαη θνξίηζηα 

παίδνπλ δηαθνξεηηθά ην ίδην παηρλίδη. Σα αγφξηα φηαλ παίδνπλ petshop αλαπαξηζηνχλ 

θηγνχξεο δξάζεο, ελψ ηα θνξίηζηα αλαπαξηζηνχλ νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο.  
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Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«ηα θνξίηζηα μεηξειάζεθαλ κφιηο είδαλ πσο βγήθε ην θνπηί κε ηα petshop (ε δαζθάια δελ ην 

βγάδεη ζπρλά γηαηί ζεσξεί πσο είλαη αξθεηά ζηεξενηππηθφ παηρλίδη). Ζ νκάδα απηή είλαη κφλν 

θνξίηζηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηξία. Ζ δαζθάια πξνζπαζεί λα παξνηξχλεη θαη αγφξηα λα παίμνπλ 

ιέγνληαο πσο «γηα λα παίμνπκε ρξεηαδφκαζηε κηα νκάδα απφ πεξηζζφηεξα παηδηά» θαη 

πξνηείλεη έλα έλα ζηα αγφξηα λα έξζνπλ λα παίμνπλ. Σα αγφξηα δελ είλαη θαζφινπ πξφζπκα θαη 

ε δαζθάια παξαηηήζεθε εχθνια, κάιινλ ζθεπηφκελε φηη δελ βγάδεη πνιχ ζπρλά ην ζπγθεθξηκέλν 

παηρλίδη. Σα θνξίηζηα παίδνπλ ηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη ζπλεξγαηηθά θαη θηιηθά κεηαμχ ηνπο». 

 

«ε δαζθάια είρε θαηξφ λα εκθαλίζεη ην petshop. Όια ηα θνξίηζηα ζέινπλ λα παίμνπλ θαη καδί 

θαη έλα αγφξη (ίζσο επεηδή ζέιεη λα παίμεη ε θνιιεηή ηνπ ε Η.). Ζ δαζθάια έθαλε κηα νκάδα 

ηεζζάξσλ παηδηψλ, δχν αγφξηα θαη δχν θνξίηζηα. Ο Λ. βαξέζεθε ην παηρλίδη θαη ζηελ ζέζε ηνπ 

ήξζε ε Ν. Σα αγφξηα παίδνπλ κε απηφ ην παηρλίδη θπξίσο κεηά απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο». 

 

 Εσάθηα: 

 

είλαη έλα απφ ηα αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ πνπ θαη αγφξηα θαη θνξίηζηα ζέινπλ λα 

παίμνπλ. ρεδφλ πάληα, νη νκάδεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ απηνχ είλαη αλάκεηθηεο 

θαη ππάξρεη ζπλεξγαζία θαη θηιηθή δηάζεζε. Δληχπσζε πξνθαιεί πσο ηα παηδηά ζπλήζσο 

αλαπαξηζηνχλ ζθελέο δξάζεο θαη φρη  νηθνγελεηαθέο ζηηγκέο. 

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«παίδνπλ δχν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη. Γελ επεκβαίλεη ε δαζθάια γηα λα θάλεη απηή 

ηελ νκάδα, κφλα ηνπο ηα δχν παηδηά ήζειαλ λα παίμνπλ καδί. Σν παηρλίδη πνπ παίδνπλ έρεη λα 

θάλεη κε κηα πεξηπέηεηα, φπνπ ηα δχν παηδηά πξνζπαζνχλ λα ζψζνπλ ηα εγθισβηζκέλα δψα ζε 

κηα ιίκλε. Δληχπσζε κνπ θάλεη: θαη νη δχν ήζειαλ λα έρνπλ έλα δπλαηφ δψν. Όηαλ δηάιεγαλ ηα 

δψα ν Γ. έδσζε ζηελ Η. έλα γαηάθη θαη ε Η. είπε «είλαη πνιχ κηθξφ, δελ κπνξεί λα ζψζεη ηα άιια 

δψα ζα πάξσ ηελ ηίγξε». 

 

«ηξία παηδηά παίδνπλ. Έλα αγφξη θαη δχν θνξίηζηα. Απηή ηελ θνξά παίδνπλ κέζα ζηελ ζθελή 

(είρακε κηα ζθελή ζηελ ηάμε). Σα παηδηά παίδνπλ πσο είλαη κηα θάξκα κε δψα θαη δέρηεθαλ 

επίζεζε, θπζηθά ν Γ. είλαη απηφο πνπ επηηέζεθε (είλαη αξθεηά δσεξφ αγφξη). Παίδνπλ αξκνληθά 

κεηαμχ ηνπο θαη έρνπλ θηιηθέο ζρέζεηο. Ζ δαζθάια δελ  επελέβεθε ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

νκάδαο».  

 

 Παηρλίδη κε ηελ άκκν (kinetic sand): 

 

φια ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ αλεμαηξέησο θχινπ θαη είλαη έλα πνιχ αγαπεηφ παηρλίδη γηα 

φινπο. Καηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά ζπλήζσο επηιέγνπλ λα παίδνπλ 

κφλα ηνπο θαη λα κελ θάλνπλ νκάδεο κε άιια παηδηά. Παξφια απηά αγφξηα θαη θνξίηζηα 

επηιέγνπλ λα παίδνπλ δηαθνξεηηθά ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη. Σα θνξίηζηα ζπλήζσο 

παξηζηάλνπλ φηη καγεηξεχνπλ ελψ ηα αγφξηα φηη θηηάρλνπλ καγηθά θίιηξα, σζηφζν ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηα παηδηά επεξεάδνληαη ην έλα απφ ην άιιν θαη κηκνχληαη ην παηρλίδη 

θάπνηνπ άιινπ παηδηνχ (π.ρ. έλα θνξίηζη βιέπνληαο ην αγφξη λα παίδεη φηη έρεη καγηθά θίιηξα 

κπνξεί λα ην αληηγξάςεη θαη ην αληίζεην). 

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 



  

62 
 

«ηα παηδηά παίδνπλ κε ηελ ρξσκαηηζηή άκκν. Δίλαη δχν θνξίηζηα θαη έλα αγφξη. Ζ νκάδα έγηλε 

απφ ηελ δαζθάια θαη ν Γ. δελ ήζειε λα πάεη λα παίμεη κε ηελ άκκν, απιά ε δαζθάια ζεψξεζε 

πσο είλαη πνιχ δσεξφο θαη πξέπεη λα παίμεη θάηη πην ήξεκν. ην παηρλίδη ηα παηδηά ζηελ αξρή 

έθηηαρλαλ καγηθά θίιηξα θαη κεηά άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ πίηζεο θαη είπαλ πσο έρνπλ έλα 

εζηηαηφξην θαη κνπ έδσζαλ λα θάσ θηφιαο. Τπάξρεη θηιηθή ζπλεξγαηηθή ζρέζε». 

 

«ηα παηδηά απαζρνινχληαη κε ηελ ρξσκαηηζηή άκκν. ήκεξα δελ ήηαλ γηα λα παίμνπκε απηφ ην 

παηρλίδη αιιά ν Λ., Ζ Ν., ν Γ. θαη ε Η. θαγψζεθαλ. Έηζη πήγακε ζην δσκάηην ησλ 

θαιιηηερληθψλ θαη αθνχ έθεξα ηελ άκκν ηα παηδηά μεθίλεζαλ λα παίδνπλ.  Γελ ζπλεξγάζηεθαλ 

ηδηαίηεξα κεηαμχ ηνπο κφλν ν Γ. κε ηνλ Λ. έθηηαρλαλ έλα θάζηξν καδί, νη ππφινηπνη απιά 

έβαδαλ ηελ άκκν κέζα ζε θαινχπηα γηα λα βγνχλε ζρήκαηα θαη ραηξφληνπζαλ. Απηφ ην παηρλίδη 

ηνπο θξαηάεη ήζπρνπο». 

 

  δσγξαθηθή θαη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ζπκκεηείραλ θπξίσο θνξίηζηα. Κάηη πνπ θάλεη εληχπσζε είλαη φηη 

αγφξηα θαη θνξίηζηα είραλ αλαπηχμεη δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ δσγξαθηθή. 

Σα αγφξηα θπξίσο κνπηδνχξσλαλ ην ραξηί, ην έθνβαλ ή θνιινχζαλ ζε απηφ δηάθνξεο 

ράληξεο. Σα θνξίηζηα ήηαλ πην ιεπηνκεξή, ελψ δσγξάθηδαλ θαλνληθά ρσξίο λα 

κνπηδνπξψλνπλ. Βέβαηα, ππήξρε ζπλεξγαζία κεηαμχ αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ φηαλ ν έλαο 

δεηνχζε βνήζεηα απφ ηνλ άιιν (π.ρ. λα θφςεη ην ραξηί). 

  

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  

 

«ν Λ., ν Γ., ε Κ., ε Ν., ε Μ., δχν αγφξη θαη ηξία θνξίηζηα θάζνληαη ζην ηξαπέδη ηεο δσγξαθηθήο. 

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ έρνληαο ειεχζεξν ζέκα, ηα θνξίηζηα θαίλεηαη λα δσγξαθίδνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο ελψ ηα αγφξηα αζρνινχληαη κε ηελ ραξηνθνπηηθή. Φηιηθή δηάζεζε, ε δαζθάια 

δελ επεκβαίλεη. Σα αγφξηα φηαλ πάλε λα δσγξαθίζνπλ ζπλήζσο θφβνπλ θαη κνπηδνπξψλνπλ, ηα 

θνξίηζηα δσγξαθίδνπλ κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα».  

 

«δχν αγφξηα θαη έλα θνξίηζη ζην ηξαπέδη ηεο δσγξαθηθήο ζήκεξα. πάλην θαηλφκελν αθνχ 

ζπλήζσο ηα θνξίηζηα επηθξαηνχλ ζ‟ απηφ ην ηξαπέδη. Σα δπν αγφξηα αζρνινχληαη κε ηελ 

ραξηνθνπηηθή (βαζηθά ην έλα ζθίδεη ην ραξηί θαη ην άιιν έρεη πάξεη ην ςαιίδη θαη πξνζπαζεί λα 

θφςεη). Σν θνξίηζη (ε Ν.), κε ξσηάεη «Υξηζηίλα, κπνξψ λα ηνλ βνεζήζσ λα θφςεη ην ραξηί», 

«δελ μέξσ» ιέσ «γηαηί δελ ηνλ ξσηάο αλ ζέιεη βνήζεηα;», «Γ. ζέιεηο βνήζεηα κε ην θφςηκν; Αλ 

ζεο κπνξψ λα βνεζήζσ, λα ζνπ δείμσ», «Ναη Ν. επραξηζηψ», είπε ν Γ. Ήηαλ εληππσζηαθφ ην 

πφζν θαιά ζπλεξγάζηεθαλ ηα παηδηά θαη πσο ην έλα κάζελε ζην άιιν». 

 

 αλάγλσζε παξακπζηνχ: 

 

 φια ηα παηδηά ήηαλ πξφζπκα λα αθνχζνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηελ ηζηνξία. Δληχπσζε 

πξνθαιεί έλα απφ ηα ηξία πεξηζηαηηθά πνπ κειεηήζεθαλ φπνπ  γίλεηαη ε αλάγλσζε ελφο 

παξακπζηνχ ζηα παηδηά φπνπ ν πξσηαγσληζηήο πνπ είλαη αγφξη κνηάδεη κε θνξίηζη (καθξηά 

μαλζά καιιηά). Σα παηδηά θαηά απηφ ην πεξηζηαηηθφ δελ κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ πσο ην 

παηδί κνηάδεη κε θνξίηζη αιιά είλαη αγφξη. Χζηφζν, θάπνηα παηδηά είπαλ πσο θαη ηα αγφξηα 

έρνπλ καθξηά καιιηά θαη ηα παηδηά έδεημαλ λα ζπκθσλνχλ.  

 

Παξαδείγκαηα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ:  
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«δηαβάζακε έλα παξακχζη ζηα παηδηά φπνπ κηιάεη γηα έλα αγφξη πνπ είρε καθξηά καιιηά θαη 

ήζειε λα θνξάεη θνξέκαηα θαη λα ληπζεί θνπέια ζηα θαξλαβάιηα. Τπήξραλ θάπνηεο απνξίεο θαη 

εληάζεηο απφ ηα παηδηά, θπξίσο απφ ηελ Κ. πνπ είπε «κα δελ γίλεηαη λα έρεη καθξηά καιιηά νχηε 

λα θνξάεη θνξέκαηα αθνχ είλαη αγφξη». Ζ δαζθάια είπε «λνκίδσ πσο κπνξεί λα θάλεη απηφ 

πνπ ληψζεη, έηζη θαη αιιηψο θαη ζηελ ηάμε έρνπκε αγφξηα κε καθξηά καιιηά φπσο θαη θνξίηζηα 

κε θνληά, δελ λνκίδεηο?», ε Κ. δείρλεη λα ζθέθηεηαη «λαη, θαη ζηελ κεηακθίεζε είρακε κφλν 

θνξέκαηα ηελ πξνεγνχκελε θνξά θαη ηα αγφξηα θνξνχζαλ θνξέκαηα». Ζ δαζθάια έδσζε έλα 

παξάδεηγκα απφ ηελ ηάμε θαη ηα παηδηά έδεημαλ λα ζπκθσλνχλ. Μνπ έθαλε εληχπσζε πνπ ηα 

πεξηζζφηεξα παηδηά απφ κφλα ηνπο είπαλ πσο κπνξεί λα θνξάεη φηη ζέιεη θαη έδσζαλ θαη 

παξαδείγκαηα θαη κέζα απφ ηελ ηάμε ηνπο». 

 

Οξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξφιν πνπ ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπκκεηέρνπλ ζρεδφλ 

φια ηα παηδηά ελ ηέιεη, ηα αγφξηα ζέινπλ πεξηζζφηεξε παξφηξπλζε απφ ηελ εθπαηδεπηηθφ θαη 

πξνηηκνχλ ηηο ειεχζεξεο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

 Παηρλίδη κε δάξηα: θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ, ηα παηδηά έθηηαρλαλ δχν 

νκάδεο. Οη νκάδεο απηέο θάζε θνξά είραλ απφ δχν δάξηα ην έλα έιεγε «πφζεο θνξέο 

θάλεηο θάηη» θαη ην άιιν «ηη θάλεηο». Αγφξηα θαη θνξίηζηα έπαηδαλ καδί θαη ζηηο ίδηεο 

νκάδεο. Σα θνξίηζηα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ δξαζηεξηφηεηα, ελψ 

ηα αγφξηα θαίλνληαλ πην αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

 Παηρλίδη ρξσκάησλ: αγφξηα θαη θνξίηζηα ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην παηρλίδη. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ φια ηα παηδηά θιήζεθαλ λα πνχλε πην είλαη ην αγαπεκέλν 

ηνπο ρξψκα θαη έπεηηα λα ην βξνχλε ζηνλ ρψξν.  Δληχπσζε πξνθαιεί φηη, ηα παηδηά 

είπαλ ρξψκαηα πνπ δελ ήηαλ ζπλεζηζκέλα θαη θαλέλα δελ πεξηνξίζηεθε ζην ξνδ θαη 

ην κπιε. Σα παηδηά είπαλ ρξψκαηα φπσο: πνξηνθαιί, θαθέ, ιαραλί, ρξπζφ θ.α.  

Δπίζεο, φηαλ έλα αγφξη είπε πσο ηνπ αξέζεη ην ξνδ, έλα άιιν αγφξη γέιαζε ιέγνληαο 

πσο απηφ «αξέζεη ζηελ αδεξθή κνπ», ην αγφξη πνπ είπε πσο ην αγαπεκέλν ηνπ ρξψκα 

είλαη ην ξνδ απάληεζε κφλν ηνπ ιέγνληαο πσο «φια ηα ρξψκαηα είλαη γηα φινπο» θαη 

έηζη ην αγφξη πνπ γέιαζε ην ζθέθηεθε θαη ζπκθψλεζε.  

 

 Καηαζθεπή ηζηνξίαο: ζ’ απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα, πήξακε έλα βηβιίν θφςακε εηθφλεο 

κε αληηθείκελα θαη ηα κνηξάζακε ζηα παηδηά. Καζψο δηαβάδακε ηελ ηζηνξία 

ζηακαηνχζακε θαη κπιέθακε θάπνην αληηθείκελν κέζα ζηελ ηζηνξία απφ απηά πνπ 

είρακε δψζεη εμ αξρήο ζηα παηδηά. Σν παηδί έπξεπε λα πεη ηη θάλεη ν ήξσαο ηεο 

ηζηνξίαο κε ην αληηθείκελν απηφ θαη έηζη ζπλερίδακε ηελ ηζηνξία. πκκεηείραλ φια ηα 

παηδηά, θνξίηζηα θαη αγφξηα. Σν βηβιίν πνπ επηιέμακε είρε σο εξσίδα κηα φκνξθε 

πξηγθίπηζζα πνπ ηελ θάλακε έμππλε γηαηξφ. Κάπνηα παηδηά, θπξίσο θνξίηζηα, 

αληέδξαζαλ κε ηελ ηδέα ηνπ λα είλαη κηα πξηγθίπηζζα γηαηξφο, ε δαζθάια επελέβεη 

ιέγνληαο πσο «κπνξείο λα είζαη φπνηνο/α ζέιεηο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή ζνπ», 

θαη ξψηεζε ην θνξίηζη αλ ήηαλ πξηγθίπηζζα ηη άιιν επάγγεικα ζα ήζεια λα έρεη, ην 

θνξίηζη είπε «θαιιηηέρλεο». Σα παηδηά ζπκθψλεζαλ πσο κπνξνχλ λα είλαη φηη ζέινπλ 

θαη θαλείο δελ ηνπ πεξηνξίδεη, έπεηηα αθνχ ιχζεθε απηφ ην ζέκα ε ηζηνξία 

ζπλερίζηεθε.  

 

   Παηρλίδη κε κπνπθάιηα ζηελ απιή: θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ παηρληδηνχ, ζηήζακε 

θάπνηα κπνπθάιηα θαη ηα παηδηά έγηλαλ νκάδεο ησλ δχν αηφκσλ θαη πξνζπαζνχζαλ κε 

έλα κηθξφ ζάθν απφ ξχδη λα ξίμνπλ ηα κπνπθάιηα. Αγφξη θαη θνξίηζηα ζπκκεηείραλ 
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θαη έπαηδαλ ζπλεξγαηηθά, φια ηα παηδηά θαίλνληαλ λα είλαη αληαγσληζηηθά θαη 

πξφζπκα λα παίμνπλ αλ θαη ηα αγφξηα ζηελ αξρή ηνπ παηρληδηνχ δελ ήζειαλ λα 

αθνχζνπλ ηνπο θαλφλεο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα φηαλ είδαλ ην παηρλίδη ζέιεζαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ. 

 

 θαηαζθεπή μχιηλεο ζπειηάο ζην δάζνο: ηα παηδηά θιήζεθαλ λα θαηαζθεπάζνπλ φια 

καδί κηα ζπειηά απφ θνκκέλα μχια κέζα ζην δάζνο. ια ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ 

θαη ζπκκεηείραλ θαη έδεημαλ λα αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο ησλ δαζθάισλ.  

 

άιιεο παξαηεξήζεηο απφ ην εκεξνιφγην: 

 

 ηα παηδηά ηεο ηάμεο πξνζθσλνχλ ην έλα ην άιιν κε ηα νλφκαηα ηνπο θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλησλπκίεο (απηή, απηφο). Σν ίδην θαη νη εθπαηδεπηηθνί.  

 

 Σα παηδηά θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ δίλνπλ βάζε ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε θαη θάλνπλ 

θνκπιηκέληα γηα ην πφζν άλεην δείρλεη θάηη ή ην πφζν φκνξθα ρξψκαηα έρεη. 

 

 Σα παηδηά πνιιέο θνξέο κηιάλε γηα ηξίηα άηνκα ρσξίο λα δηεπθξηλίδνπλ ην θχιν ηνπο. 

Παξάδεηγκα απφ ζπδήηεζε παηδηψλ: δπν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη βιέπνπλ 

ζηελ απιή έλα άιιν παηδί κε θνχζηα θαη θνληά καιιηά ηχπνπ «αγνξέ». Σν αγφξη ιέεη 

«κπνξεί λα είλαη αγφξη αιιά κπνξεί λα είλαη θαη θνξίηζη», ην θνξίηζη ιέεη «φηη θαη λα 

είλαη δελ έρεη ζεκαζία». 

 

 Σα παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα, δηαθξίλνληαη απφ κηα αλεμαξηεζία, φια ηα παηδηά 

δνθηκάδνπλ φια ηα παηρλίδηα.  

 

  Παξαθάησ ζα απαληήζνπκε ζηα εξσηήκαηα ηνπ βαζηθνχ άμνλα ηνπ εκεξνινγίνπ κε βάζε 

φιεο ηηο θαηαγξαθέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζα δνχκε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαγξαθέο θαζψο θαη ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ βηβιηνγξαθία:  

 

Με ηη παηρλίδη απαζρνινύληαη ηα παηδηά θαη ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνύ; 

 

  ια ηα παηδηά απαζρνινχληαη κε φια ηα παηρλίδηα αλεμαξηήησο θχινπ αιιά θαη 

ελζαξξχλνληαη λα παίδνπλ ζε αλάκεηθηεο νκάδεο. Παξφιν πνπ ζχκθσλα κε κειέηεο ηα παηδηά 

πξνβαίλνπλ ζε «δηαρσξηζκφ θχινπ» χζηεξα απφ ηελ ειηθία ησλ δχν εηψλ (Elliot, 

Kratochwill, Cook θαη Travers, 2008, ζει. 188, ζει.193). Βέβαηα ζε κειέηεο πνπ έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, βξέζεθε φηη ηα παηδηά φπνπ νη δάζθαινη ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο πξνψζεζεο 

ηζφηεηαο θχισλ ζηελ ηάμε είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα απαζρνινχληαη κε παηρλίδηα πνπ 

εκπιέθνληαη φια ηα θχια ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ ιάβεη παξφκνηα 

εθπαίδεπζε (Collins,1987).   

  Χζηφζν, παξαηεξήζεθε πσο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλα παηρλίδηα ηα παηδηά είηε αλαπαξηζηνχλ 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο είηε παίδνπλ ην ίδην παηρλίδη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, 

ζην κηκεηηθφ παηρλίδη ηα παηδηά κπνξεί λα δνθηκάδνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο σζηφζν ηα 

θνξίηζηα ηείλνπλ θπξίσο λα παίδνπλ έλα γνλεηθφ πξφζσπν, ελψ ηα αγφξηα θάπνηνλ ήξσα. Οη 

Alina & Cameron, (2011, ζει.15) αλαθέξνπλ φηη «ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζπρλά 

απνθαιχπηνπλ ηα ζηεξεφηππα πνπ έρνπλ γηα ην θχιν κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ηνπο» γηα παξάδεηγκα 

«θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κηκεηηθνχ παηρληδηνχ ηα θνξίηζηα αλαπαξηζηνχλ ζπρλφηεξα 

νηθνγελεηαθνχο ξφινπο, ελψ ηα αγφξηα αλαπαξηζηνχλ θπξίσο ήξσεο δξάζεο».  



  

65 
 

 

  Δπηπιένλ, φπσο δηαηππψζεθε θαη παξαπάλσ ηα παηδηά κπνξεί λα παίδνπλ ην ίδην παηρλίδη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά είραλ ηελ ηάζε λα παίδνπλ κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα, ηα petshop θαη ηελ άκκν κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλάινγα κε ην αλ 

ήηαλ αγφξηα ή θνξίηζηα. Απηφ ίζσο ζπκβαίλεη ιφγν ηεο επίδξαζεο πνπ έρεη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ζηα παηδηά φζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θχισλ (Hilgard, 2003). πσο 

αλαθέξεηαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. ελ. 8.1.), νη γνλείο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ην 

παηδί ηνπο ζηηο ηδέεο πνπ ζα ηξέθεη αξγφηεξα γηα ην θχιν ελζαξξχλνληαο ην παηρλίδη κφλν κε 

άηνκα ηνπ ίδηνπ θχινπ ή ελζαξξχλνληαο ηελ ελαζρφιεζε κφλν κε «αγνξίζηηθεο» ή 

«θνξηηζίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρα. Έπεηηα, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ είλαη πηζαλφ κηα ηέηνηα λννηξνπία λα ζπλερηζηεί θαη κέζα ζηνλ ζρνιηθφ ρψξν 

(Collins, 1978). 

 

  Αθφκα, παξαηεξήζεθε πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κηκεηηθνχ παηρληδηνχ ηα θνξίηζηα 

αλαπαξηζηνχζαλ πην εχθνια αληξηθνχο ξφινπο απφ φηη ηα αγφξηα γπλαηθείνπο (αλ θαη 

ππήξραλ αξθεηέο εμαηξέζεηο θαη κάιηζηα ιφγσ ησλ κεηακθηέζεσλ πνπ πνιιέο θνξέο 

πεξηιάκβαλαλ κφλν γπλαηθεία ξνχρα ηα αγφξηα κπνξεί λα δνθίκαδαλ λα παίμνπλ γπλαηθείνπο 

ξφινπο). Χζηφζν, ην φηη ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα δνθηκάδνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ φηη ηα αγφξηα λα παξαζηήζνπλ αληξηθνχο ξφινπο, ίζσο ζπκβαίλεη 

γηαηί νη γνλείο αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά κε ηα αγφξηα θαη δηαθνξεηηθά κε ηα θνξίηζηα ελψ 

παξάιιεια νη ίδηνη ηείλνπλ λα είλαη πην απζηεξνί κε ην παηρλίδη ησλ αγνξηψλ παξά κε απηφ 

ησλ θνξηηζηψλ (Lindsey, Mize & Pettit, 1997). Παξφια απηά ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

δελ θάλεη δηαθξίζεηο, ίζσο ηα παηδηά ληψζνπλ πην άλεηα λα δνθηκάζνπλ θαη άιινπο ξφινπο 

θαη ίζσο γη’ απηφ ηνλ ιφγν ηα αγφξηα αλ θαη δηζηαθηηθά κπνξνχλ λα δνθηκάδνπλ γπλαηθείνπο 

ξφινπο.  

  

  Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πξνηηκήζεηο παηρληδηψλ απφ ηα δχν θχια: ηα θνξίηζηα πξνηηκνχλ λα 

παίδνπλ παηρλίδηα φπσο: petshop (εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ηα θνξίηζηα φπσο 

αλαθέξεηαη ην επηιέγνπλ έμη θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηα αγφξηα, έλαο αξηζκφο αξθεηά κεγάινο 

ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα παηρλίδηα), κηκεηηθά παηρλίδηα (αλαπαξάζηαζε νηθνγέλεηαο) θαη 

δσγξαθηθή, ελψ ηα αγφξηα πξνηηκνχλ θπξίσο: θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα (αλ θαη ηα αγφξηα 

παίδνπλ κφλν δχν θνξέο πεξηζζφηεξν κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη, ηα θνξίηζηα αθξηβψο 

επεηδή ζπλήζσο παίδνπλ χζηεξα απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο είλαη πην δεθηηθά απφ φηη ηα 

αγφξηα φηαλ ηνπο δεηείηε λα παίμνπλ petshop) , ραξηνθνπηηθή θαη κηκεηηθά παηρλίδηα 

(αλαπαξάζηαζε δξάζεο).  

  Πξάγκαηη, ηα αγφξηα πεξλάλε πεξηζζφηεξν ρξφλν παίδνληαο κε ηνπβιάθηα (θαηαζθεπαζηηθφ 

πιηθφ), απηνθηλεηάθηα θαη γεληθά παηρλίδηα πνπ εκπεξηέρνπλ δξάζε. Απφ ηελ άιιε ηα 

θνξίηζηα πεξλνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν παίδνληαο κε θνχθιεο, ινχηξηλα δσάθηα (petshop) θαη 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξν απφ φηη ηα αγφξηα κε ηελ δσγξαθηθή θαη ηα θαιιηηερληθά (Frost, 

Wortham & Reifel, 2010).  

 

  Βέβαηα, παξαηεξνχληαη θάπνηα παηρλίδηα πνπ απφ θνηλνχ απαζρνινχλ θαη αξέζνπλ 

πεξηζζφηεξν θαη ζηα αγφξηα θαη ζηα θνξίηζηα ηεο ηάμεο θαη απηά είλαη: ηα δσάθηα, ε άκκνο 

θαη ην παηρλίδη ζηελ απιή. Σα παηδηά ζ’απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηείλνπλ λα παίδνπλ αγφξηα-

θνξίηζηα ζπλήζσο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία. Δπηπιένλ, ζην παηρλίδη ζηελ απιή φια ηα 

παηδηά είλαη εμαηξεηηθά θηλεηηθά, αλεμάξηεηα θαη ζαξξαιέα. Γελ ππάξρεη θάπνηα έξεπλα πνπ 

λα επηβεβαηψλεη γηαηί ηα παηδηά ηείλνπλ λα απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αιιά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε πσο ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ, βξέζεθε φηη  ηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία πνπ δελ ζέηνπλ απζηεξνχο ζηεξεφηππνπο 

θαλφλεο γηα ην θχιν είλαη πην πηζαλφ λα απαζρνινχληαη κε παηρλίδηα απφ δηάθνξνπο ηνκείο 
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αιιά θαη είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα παίδνπλ ζε νκάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη αγφξηα θαη 

θνξίηζηα θαη κάιηζηα λα πηνζεηνχλ ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ είλαη ζηεξενηππηθέο σο πξνο ην 

θχιν (π.ρ. θνξίηζηα-ήζπρα, αγφξηα-δσεξά), (Collins,1987). 

  Αθφκα, παξαηεξνχκε φηη ζηελ δσγξαθηθή ηα παηδηά πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο 

πνπ αλαπηχζζνπλ αλάινγα κε ην αλ είλαη αγφξηα ή θνξίηζηα έρνπλ κηα ζπλεξγαηηθφηεηα 

κεηαμχ ηνπο θαη ην έλα ηείλεη λα βνεζάεη ην άιιν ζε θάπνηα δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη (π.ρ. 

θφςηκν ραξηηνχ). Δπίζεο, ζηελ αλάγλσζε ηζηνξίαο ηα παηδηά θαίλεηαη λα έρνπλ ιηγφηεξα 

ζηεξεφηππα γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη ε εκθάληζε ελφο αγνξηνχ θαη ελφο θνξηηζηνχ, αιιά θαη 

ζην παηρλίδη κε ηα ρξψκαηα ηα παηδηά δελ πεξηνξίζηεθαλ ζε ζηεξενηππηθά ρξψκαηα (ξνδ θαη 

κπιε). Πξάγκαηη, ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ έλα ζρνιηθφ πξφγξακκα πνπ πηζηεχεη ζηελ 

ηζφηεηα ησλ θχισλ ηείλνπλ λα είλαη παηδηά πνπ αλαπηχζζνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα θαη πνπ 

ζέβνληαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα (Upsalla university, 2017).  

   Γεληθά, ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, θαίλεηαη λα ζπκκεηέρνπλ φια ηα παηδηά αιιά 

παξαηεξείηε πσο ηα αγφξηα πξνηηκνχλ ηηο ειεχζεξεο πεξηζζφηεξν θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο θπξίσο χζηεξα απφ παξφηξπλζε ηεο δαζθάιαο ή αθνχ δνχλε ηα ππφινηπα 

παηδηά λα παίδνπλ. Απηφ ίζσο εμεγείηαη απφ ην φηη νη νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκβάιινπλ ζην κάζνπλ ηα παηδηά λα αθνχλε ηνπο θαλφλεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο Block 

(1983), ιέεη πσο γεληθά ηα θνξίηζηα δηδάζθνληαη ζην λα ππαθνχλ θαλφλεο ελψ ηα αγφξηα ζην 

λα πξνζαξκφδνληαη ζηελ έιιεηςε θαλφλσλ, ίζσο απηφο είλαη θαη έλαο ιφγνο πνπ ηα αγφξηα 

ηείλνπλ λα κελ πξνηηκάλε ηφζν ηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (Fagot, 1994).  

   Παξά ηηο πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ πξνο ηα παηρλίδηα ηεο ηάμεο, ηα παηδηά ζπλήζσο παίδνπλ 

ζε αλάκεηθηεο νκάδεο ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο επηιέγνπλ κφλα ηνπο ηηο νκάδεο απηέο 

ρσξίο λα εκπιαθεί ε δαζθάια ηνπο. Απηφ πξνθαιεί εληχπσζε (φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί), 

εθφζνλ ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία (ζπλήζσο ηξηψλ εηψλ),  φηαλ αλαγλσξίζνπλ ην αλ είλαη 

αγφξηα ή θνξίηζηα ηείλνπλ λα παίδνπλ πεξηζζφηεξν κε ηα παηδηά ηνπ ίδηνπ θχινπ (Fagot, 

1994), απηφ ινηπφλ δελ ζπκβαίλεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα. Δπίζεο, ηα παηδηά ζπκκεηέρνπλ 

ζηηο νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δείρλνπλ λα έρνπλ κηα αλεμαξηεζία θαη κηα 

ζπλεξγαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο, ελψ θαλέλα παηδί δελ ππνηηκάεη θάπνην άιιν ιφγσ ηνπ θχινπ 

ηνπ. Δπηπιένλ, αγφξηα θαη θνξίηζηα θαίλνληαη αξθεηά δξαζηήξηα θαη ηνικεξά φηαλ παίδνπλ 

ειεχζεξα παηρλίδηα ζηελ απιή.  ζνλ αθνξά ηα παξαπάλσ ν Κenward (εξεπλεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Uppsala θαη Oxford Brookes,2017) καο ιέεη πσο κηα παηδαγσγηθή 

πξαθηηθή πνπ είλαη νπδέηεξε σο πξνο ην θχιν κπνξεί λα κελ κεηψλεη απφ κφλε ηεο ηελ ηάζε 

ησλ παηδηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην θχιν γηα λα θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηνπο αλζξψπνπο αιιά 

κεηψλεη ηελ ηάζε ηνπο λα ζθέθηνληαη ζηεξενηππηθά γηα ηα θχια θαη λα ηα δηαρσξίδνπλ 

κεηαμχ ηνπο κε βάζε απηά ηα ζηεξεφηππα θαη έηζη αξρίδνπλ λα δηεπξχλνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

αιιά θαη ηηο επθαηξίεο ηνπο.  

 

Πσο αιιειεπηδξνύλ ηα δύν θύια κεηαμύ ηνπο; Αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο; 

(θηιηθέο, ερζξηθέο, νπδέηεξεο, αληαγσληζκνύ). Τπάξρνπλ πξνηηκήζεηο σο πξνο ην θύιν 

ηνπ αηόκνπ πνπ ην παηδί επηζπκεί λα παίμεη; 

 

  Αγφξηα θαη θνξίηζηα θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα παίμνπλ φια καδί ζε αλάκεηθηεο νκάδεο. Ζ 

ζρέζε ηνπο είλαη θηιηθή θαη ζπλεξγαηηθή. Τπάξρνπλ θνξίηζηα ηα νπνία απνιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ παξέα ησλ αγνξηψλ θαη ηελ επηδηψθνπλ θαη ππάξρνπλ θαη αγφξηα πνπ 

θάλνπλ πεξηζζφηεξν παξέα κε θνξίηζηα. Χζηφζν, ηα αγφξηα θαίλεηαη λα είλαη πην 

αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο θαη λα επηδηψθνπλ ζπρλφηεξα ηελ παξέα άιισλ αγνξηψλ. Παξφια 

απηά δελ γίλνληαη εκθαλείο πξνηηκήζεηο αηφκσλ κε βάζε ην θχιν απφ ηα παηδηά θαη θαίλεηαη 

φια ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο. 
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  Απηή ε κηθξή πξνηίκεζε ησλ αγνξηψλ γηα ην παηρλίδη κε άιια αγφξηα, ίζσο νθείιεηε ζε δχν 

παξάγνληεο: ζηελ θνπιηνχξα ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Έρεη εμεγεζεί ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ε επηξξνή ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνπιηνχξαο απηψλ πξνο ην παηδί θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ην ζρνιείν ήηαλ πνιππνιηηηζκηθφ θαη θηινμελνχζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο, απηφ κπνξεί λα επεξέαδε ηα παηδηά ζηελ επηινγή ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ κε ηα 

νπνία ζα έπαηδαλ (βι. ελ. 7.1. & 7.2.).    

 

 

 

Δπεκβαίλεη ν/ε εθπαηδεπηηθόο ζηελ δηαδηθαζία ζπλαλαζηξνθήο ησλ παηδηώλ κεηαμύ 

ηνπο; Πσο; 

 

  Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επεκβαίλεη ζηελ δηαδηθαζία ζπλαλαζηξνθήο ησλ παηδηψλ θπξίσο ζηελ 

δεκηνπξγία αλάκεηθησλ νκάδσλ. Απηφ βέβαηα, ζπκβαίλεη φηαλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξαηεξεί 

φηη νη νκάδεο ηείλνπλ λα κελ είλαη αλάκεηθηεο.  Βέβαηα, πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ηα παηδηά 

θάλνπλ ηηο νκάδεο ηνπο νη νπνίεο ζπλήζσο απαξηίδνληαη θαη απφ αγφξηα θαη απφ θνξίηζηα. 

 

   Δπίζεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη θπξίσο θαζνδεγεηηθφ ξφιν, εηδηθά φηαλ πξφθεηηαη γηα 

απνξίεο παηδηψλ πεξί θχινπ φπνπ ε απάληεζε πνπ δίλεηαη είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε ην παηδί 

λα κπνξέζεη λα δηεμάγεη κφλν ηνπ ηα ζπκπεξάζκαηα (βι. αλάγλσζε παξακπζηνχ θαη κηκεηηθφ 

παηρλίδη). Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε παηδαγσγφο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ε 

ελλνηνινγηθή ζχκθσλα κε  ηνπο Sandström, Stier θαη Sandberg (2013).  

 

Ση ζπκπεξαίλσ από όια απηά; 

 

  Σα παηδηά ηεο ηάμεο είλαη εμαηξεηηθά αλεμάξηεηα, ελεξγεηηθά, δπλακηθά θαη θαηέρνληαη απφ 

θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο. ’ απηφ βνεζάεη θαη ν ξφινο 

ηνπ/ηεο παηδαγσγνχ ν νπνίνο ζπλνςίδεηαη ζην λα θαζνδεγεί ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ θαη λα 

ηα βνεζάεη λα βγάινπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα κέζσ εξσηαπαληήζεσλ. Απηφ δίλεη ζηα 

παηδηά ηελ δπλαηφηεηα λα ζθέθηνληαη θξηηηθά. 

 

   Ζ θξηηηθή ζθέςε πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά ηα βνεζάεη λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν θαιχηεξα 

θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηηο απνξίεο ηνπο κέζα ζηελ ηάμε. Δπίζεο, ηα 

ίδηα ηα παηδηά θαίλεηαη κέζα απφ ην παηρλίδη ηνπο λα κελ έρνπλ πεξηνξηζκνχο θαη λα κελ 

«θνβνχληαη» λα δνθηκάζνπλ φια ηα παηρλίδηα αιιά θαη λα παίμνπλ θαη λα ληπζνχλ φπσο ην 

αληίζεην θχιν. Μέζα ζην ζρνιείν ινηπφλ θαη ζηα πιαίζηα ηνπ θαληαζηηθνχ-κηκεηηθνχ 

παηρληδηνχ ηα παηδηά δελ δηζηάδνπλ λα αιιάδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Σέινο, ηα παηδηά θαίλεηαη 

λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε ζηεξεφηππα γηα ηελ εκθάληζε θάπνηνπ αιιά θαη λα δέρνληαη ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα (βι. «άιιεο παξαηεξήζεηο απφ ην εκεξνιφγην», ζει. 64). ια απηά 

ηεθκεξηψλνληαη παξαπάλσ αιιά θαη ζηα θεθάιαηα πνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζεσξία.  
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13. ΤΓΚΡΗΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ  

 

 

  ’ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ζπγθξίζεηο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ 

εξγαιείσλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. Δπνκέλσο, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θνηλά ζεκεία θαη νη 

δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ, ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ, ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηνπ εκεξνινγίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ηξηγσλνπνίεζεο. Ζ κέζνδνο ηξηγσλνπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο είλαη ε∙ ηξηγσλνπνίεζε κε ηελ ρξήζε 

πνιιαπιψλ πεγψλ δεδνκέλσλ.   

 

  Οη Hammersley θαη Atkinson αλαθέξνπλ φηη, θαηά απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηξηγσλνπνίεζε 

«ρξεζηκνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα απφ ηε κία πεγή γηα λα ειεγρζεί ε ηζρχο ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

απφ κία άιιε». Δπηπιένλ, «νη πνιιαπιέο πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ επίζεο γηα λα 

αληηπξνζσπεχζνπλ δηαθνξέο θαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ πνηθηιία δεδνκέλσλ γηα έλα κφλν ζέκα. 

Απηφ επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αλαθαιχςεη πνηεο δηαζηάζεηο ή ζηνηρεία ελφο θαηλνκέλνπ 

κνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ κεηαμχ πεγψλ, ρξνληθήο ζηηγκήο θαη ηφπνπ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο» 

(Σδηαθέξε, 2014, ζει. 7).  

 

  Ο Denzin, πεξηέγξαςε ηξεηο ηχπνπο ηξηγσλνπνίεζεο βαζηδφκελεο ζε πεγέο δεδνκέλσλ θαη 

απηνί νη ηχπνη είλαη: ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ άηνκα, νκάδεο ή θαη κέιε νκάδαο, ε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ρξφλν θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ. ’ απηή ηελ 

έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο απφ ηνπο ηξείο ηχπνπο θαη απηφο είλαη: νη ζπιινγή δεδνκέλσλ 

απφ άηνκα, νκάδεο ή κέιε νκάδαο,  φπνπ ηα δεδνκέλα απφ ηε κία πεγή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

λα επηβεβαηψζνπλ ή λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα απφ κηα άιιε (Σδηαθέξε, 2014).  

 

13.1. Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ ζπλεληεύμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

 

  Πξνρσξψληαο ζηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζηα θνηλά 

ζεκεία κεηαμχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδαγσγψλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

ζπλεληεχμεσλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ αξθεηά θνηλά ζεκεία, θάπνηα απφ απηά 

πεξηιακβάλνπλ: ηνπο νξηζκνχο πνπ έδσζαλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ζην ηη είλαη 

ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ζηελ αιιαγή ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ζηνλ ξφιν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεψλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ελφο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο θχισλ απφ ηελ ρψξα.  

 

  Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ νξηζκφ πνπ έδσζαλ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ζηελ 

«ηζφηεηα ησλ θχισλ», θάλεθε πσο θαη νη ηέζζεξηο είλαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη. Δλψ θαη 

γνλείο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί, αλαθεξζήθαλ ζηα ίζα δηθαηψκαηα θαη επθαηξίεο πνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ νη άλζξσπνη αλεμαηξέησο θχινπ ζε κηα θνηλσλία. Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο θαη νη 

γνλείο έρνπλ άπνςε γηα ην ζέκα ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ» θαη ίζσο απηή ε ελεκέξσζε λα 

πξνήιζε απφ ην ίδην ην ζρνιείν. Πξάγκαηη, απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αιιά θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο. Αλ παξαηεξήζνπκε ηνλ Πίλαθα 1 (ζει. 35), ζα δνχκε 

φηη ζην ππέξ-ζεκα κε ηίηιν «Γηακφξθσζε ηάμεο κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ», ππάξρεη κηα 

θαηεγνξία ππνζέκαηνο κε ηίηιν «ελεκέξσζε γνλέσλ θαη ζπλεξγαηψλ», ελψ ζηελ αληίζηνηρε 

ππνθαηεγνξία ππάξρεη ηίηινο «έκθαζε ζηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ». Οη εθπαηδεπηηθνί 

ινηπφλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο αλαθέξνληαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο 
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ελεκέξσζεο γηα ην ζέκα ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ» απφ ην ίδην ην ζρνιείν πξνο ηνπο γνλείο. 

Σν ίδην αθξηβψο επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο γνλείο θαη γίλεηαη θαλεξφ ζηνλ Πίλαθα 2 (ζει. 46) 

θαη ζην ππφζεκα κε ηίηιν «ε ελεκέξσζε ηνπο απφ ην ζρνιείν» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία κε 

ηίηιν «ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο». Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ην ίδην 

ην ζρνιείν πξνο ηνπο γνλείο φζνλ αθνξά ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ.  

   ζνλ αθνξά ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δέρεηαη έλα ηέηνην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα αλ 

αλαηξέμνπκε ζηνλ Πίλαθα 1, βιέπνπκε πσο ζην ππέξζεξκα κε ηίηιν «Πεξηνξηζκνί ζηελ 

πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ηζφηεηαο θχισλ θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο», ππάξρεη κηα 

ππνθαηεγνξία κε ηίηιν «άγλνηα γνλέσλ». Πξάγκαηη, απηφ ην «εκπφδην» πνπ αληηκεησπίδεη ην 

ζρνιείν, πνπ είλαη ε άγλνηα πνπ έρνπλ νη γνλείο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, 

επηβεβαηψλεηαη έκκεζα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο θαη απηφ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2 

ζηελ ππνθαηεγνξία πνπ αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ κε ηίηιν  «ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπο». Οη 

γνλείο ινηπφλ (θπξίσο ν έλαο απφ ηνπο δχν), ελψ δηαθσλνχζαλ θαη είραλ αξθεηέο ακθηβνιίεο 

γηα έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ ε ζηάζε ηνπο άιιαμε νινθιεξσηηθά χζηεξα απφ ηελ 

ελεκέξσζε πνπ δέρηεθαλ απφ ην ζρνιείν θαη έπαςαλ λα έρνπλ αληηξξήζεηο θαη ακθηβνιίεο 

θαη άξα λα ιεηηνπξγνχλ σο «εκπφδηα».  

   ρεηηθά κε ην πψο επεξεάδεη ηειηθά έλα ηέηνην ζχζηεκα ηα παηδηά, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξζεθαλ ζην πφζν αλνηρηφκπαια γίλνληαη ηα παηδηά θαη ζηηο πνιιαπιέο επθαηξίεο 

κάζεζεο πνπ ηνπο δίλνληαη αιιά θαη ζην φηη δελ δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ ζηεξεφηππα ζηα 

ίδηα θαη ίζσο εμαιείθνληαη θαη απηά πνπ ππήξραλ. Απηέο νη απφςεηο θαίλνληαη θαη ζηνπο 

Πίλαθεο 1 θαη 2 ( Πίλαθαο 1, ππφζεκα 2 & Πίλαθαο 2, ππφζεκα 5). Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά 

ζηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ην παηδαγσγηθφ πιηθφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί 

έθαλαλ ιφγν γηα ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ δίλνληαο βάζε ζηα βηβιία 

αιιά θαη ζηνλ ξφιν ησλ δαζθάισλ γηα ηνλ νπνίν αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηνλ ηξφπν νκηιίαο, 

ζηελ αιιαγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ζηηο αλάκεηθηεο νκάδεο παηδηψλ.  

  Σέινο, φζνλ αθνξά ζην εξψηεκα ηεο έξεπλαο πνπ ηέζεθε ηνπ αλ «έρεη ε νπεδία έλα εληαίν  

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηα ζρνιεία», ε ζπλνιηθή 

απάληεζε πνπ δφζεθε απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο είλαη πσο∙ θάηη ηέηνην ζπκβαίλεη αιιά 

δελ αθνινπζείηαη απφ φινπο σο ηκήκα ελφο εληαίνπ παηδαγσγηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δλψ, 

παξάιιεια αλαθέξζεθε πσο ππάξρνπλ πνιιά ζρνιεία ζηελ ρψξα πνπ αθνινπζνχλ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα φκσο ρξεηάδεηαη αξθεηή νξγάλσζε αθφκα γηα λα θηάζεη λα πξνσζείηαη ε ηζφηεηα 

ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηνλ επηζπκείην  βαζκφ.  

  Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί ελψ έθαλαλ ιφγν γηα ην εθπαηδεπηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηεο ηζφηεηαο, νη ίδηνη αλέθεξαλ πσο δελ ηεξείηαη απφ φια ηα ζρνιεία ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφγξακκα θαη πσο ε ρψξα ρξεηάδεηαη θη άιιε πξνζπάζεηα γηα λα θηάζεη λα έρεη έλα εληαίν 

ζχζηεκα ηζφηεηαο.  

  Οη δηαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ αλάκεζα ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ έγηλαλ ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

γνλείο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηηο δηαθνξεηηθέο εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζ’ απηνχο αιιά θαη 

κε ηηο γλψζεηο πνπ είραλ νη ίδηνη πάλσ ζην ζέκα ηεο «ηζφηεηαο ησλ θχισλ». Οη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γη’ απηφ θαη επεθηάζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηηο 

απαληήζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έθαλαλ ιφγν γηα ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα 

πνπ πξνζθνκνχλ ηα παηδηά απφ έλα ηέηνην ζχζηεκα, δχν ζηνηρεία ζηα νπνία δελ 

αλαθέξζεθαλ θαζφινπ νη γνλείο.  

  Δπίζεο, ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

θνπιηνχξεο πνπ έρνπλ παηδηά θαη γνλείο εθφζνλ ην ζρνιείν είλαη πνιππνιηηηζκηθφ αιιά θαη 



  

70 
 

ζηα θαηλνχξηα παηδηά πνπ έξρνληαη θαη δελ γλσξίδνπλ ηίπνηα γηα ην ζχζηεκα. ζνλ αθνξά 

ζηηο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, νη γνλείο αλέθεξαλ πσο νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο γηα λα 

πξνσζήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο κηα παηδαγσγηθή κε βάζε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη κάιηζηα ν 

έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο πξνζπαζνχζε λα ην θάλεη απηφ πξηλ ελεκεξσζεί απφ ην ζρνιείν. 

Βέβαηα, νη γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεληεχμεηο είραλ νπεδηθή θαηαγσγή νπφηε ίζσο 

είλαη πηζαλφ, ιφγσ θνπιηνχξαο, νη ίδηνη λα ελδηαθέξνληαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνψζεζε κηαο 

ηέηνηαο παηδαγσγηθήο ζηα παηδηά ηνπο.  

  Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ θαη ζηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο αληξψλ θαη 

γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιχηεξα έλα ζχζηεκα 

ηζφηεηαο. Οη δπν ηνπο είραλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην πψο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη έλαο 

άληξαο θαη κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο κέζα ζηελ ηάμε. Οη απφςεηο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο κνληέιν-πξφηππν αιιά θαη αληίζεηα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ίδηνπ ηνπ επαγγέικαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ δηαθνξεηηθά θχια σο πξφηππν γηα ηα 

παηδηά., ελψ κίιεζαλ θαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο θαζνδεγεηή θαη παξαηεξεηή.  

  Σέινο, ζηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ην ηη είλαη ε ηζφηεηα ησλ 

θχισλ, νη ίδηνη σο πην ελεκεξσκέλνη έθαλαλ ιφγν θαη γηα ην θνηλσληθφ θαη ην βηνινγηθφ 

θχιν αιιά θαη γηα ηελ ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ έρεη ζηα παηδηά έλα ηέηνην ζχζηεκα φηαλ 

μεθηλάεη απφ κηθξή ειηθία.  

  πκπεξαζκαηηθά, φζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηά 

ελεκεξσκέλνη γηα ην ζέκα. Δπίζεο, γηα ηνπο γνλείο αθεηεξία ηεο ελεκέξσζήο ηνπο, πιελ 

νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ (ε γπλαίθα-κεηέξα), ππήξμε ην ίδην ην ζρνιείν θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο θαη ν πξσηαξρηθφο γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη έλα ηέηνην ζχζηεκα, είλαη ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε.  Μ’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαιχπηεηαη ε άγλνηα ησλ γνλέσλ ε νπνία απνηειεί εμ αξρήο ηζρπξφ εκπφδην ζηελ 

πινπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο (βι. ελ. 12.1). Άιινπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα (ε νπνία έρεη ην 

κεγαιχηεξν αληίθηππν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ), είλαη θαη ε θνπιηνχξα ηεο 

θάζε νηθνγέλεηαο ε νπνία έρεη άκεζε ζρέζε κε ην θχιν φπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα (βι. ελ. 7.2.).  

  ηελ ζπλέρεηα πξνρσξψληαο ζην πσο επεξεάδεη έλα ηέηνην ζχζηεκα ηα ίδηα ηα παηδηά, 

γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί έθαλαλ ιφγν γηα ην πφζν αλνηρηφκπαια γίλνληαη ηα παηδηά, ην φηη 

έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα αιιά θαη ην φηη απνθηνχλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο (βι. 

θεθ. 7.1.). Δλψ, νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ σο δχν αθφκα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηελ αλεμαξηεζία πνπ απνθηνχλ ηα παηδηά θαη ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα.   

  Αθφκα, γηα ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζε ηξία 

θνηλά ζεκεία θαη απηά είλαη: ε νκηιία, νη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη νη 

αλάκεηθηεο νκάδεο. Δλψ νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο σο θαζνδεγεηέο-

παξαηεξεηέο, αιιά θαη σο κνληέια-πξφηππα ή ηελ ιεηηνπξγία ηνπο σο παξάδεηγκα 

επαγγέικαηνο γηα ηα παηδηά (αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ θχισλ). 

  Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηελ 

αιιαγή ηνπ αιιά θαη έδσζαλ βάζε ζηα βηβιία πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε. Έρνπκε άιισζηε δεη 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. ελ. 5.1.), πσο ηα παηρλίδηα ηεο ηάμεο θαη ν ηφπνο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζ’ απηή κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ζθεπηηθφ ησλ παηδηψλ γηα ην θχιν 

ηνπο, ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ηνπ αλζξψπνπο γχξσ ηνπο (Alina & Cameron, 2011). Δπίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηα βηβιία, έρεη ήδε αλαθεξζεί (βι. ελ. 5.2), πσο ηα παηδηθά βηβιία αζθνχλ 

κεγάιε επηξξνή ζηα κηθξά παηδηά γηαηί κέζσ ησλ εξψσλ ηνπο θαζξεθηίδνπλ ηελ ηαπηφηεηα 



  

71 
 

ηνπ θχινπ θαη ηελ θνπιηνχξα θάζε καζεηή, επίζεο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηθά βηβιία 

θξχβνπλ πνιιά ζηεξεφηππα (Alina & Cameron, 2011 & Mann-Boykin, 2016).  

  Σέινο, κηιψληαο γηα ηελ νπεδία θαη ην ζχζηεκα ηζφηεηαο ηεο ζηα ζρνιεία, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνί βιέπνπλ ζαλ εκπφδην ην γεγνλφο φηη ε ρψξα δελ ιεηηνπξγεί κε έλα εληαίν 

ζχζηεκα ηζφηεηαο παξφιν πνπ ππάξρεη ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

πξνβιέπεη θάηη ηέηνην. Απηέο νη δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηηίζεληαη κε ηελ 

βηβιηνγξαθία θαηά ηελ νπνία ε νπεδία πξσηνπνξεί ζε ζέκαηα ηζφηεηαο θχισλ θαη 

ρξεζηκνπνηεί ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 έλα εληαίν ζχζηεκα ηζφηεηαο (βι. θεθ. 4.2.).  

 

13.2. ύγθξηζε θαηαγξαθήο παηδαγσγηθνύ πιηθνύ θαη ζπλεληεύμεσλ παηδαγσγώλ θαη 

γνλέσλ 
 

  Οη παηδαγσγνί θαη νη γνλείο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο είδακε θαη 

παξαπάλσ αιιά θαη φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 1 θαη 2 αιιά θαη ζηελ αλάιπζε ηνπο, 

ππνζηήξημαλ φηη ηα παηρλίδηα ηεο ηάμεο αιιά θαη ηα βηβιία έρνπλ πιένλ αιιάμεη θαη δελ είλαη 

ηα ίδηα κε παιαηφηεξα θαη απηφ έγηλε κε ζθνπφ λα πξνσζεζεί έλα κνληέιν ηζφηεηαο θχισλ. 

Πξάγκαηη, ηα ιεγφκελα θαη ησλ δχν επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνχ 

πιηθνχ ζηελ νπνία θαίλεηαη πσο ηα παηρλίδηα θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ δελ είλαη 

ζηεξενηππηθά δηακνξθσκέλα αιιά θαη ηα βηβιία είλαη ηέηνηα ψζηε λα κελ δηαησλίδνπλ 

θνηλσληθά πξφηππα ηα νπνία θαζηζηνχλ άληξεο θαη γπλαίθεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο. 

Απηά ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη αθφκα πην αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 3.  

  Σα βηβιία ινηπφλ, πνπ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, αζθνχλ κεγάιε επηξξνή ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ ησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηα παηρλίδηα, πνπ επεξεάδνπλ 

εμίζνπ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ παηδηψλ θαη είλαη δχν βαζηθά ζηνηρεία γηα λα κπνξέζεη λα 

πινπνηεζεί έλα παηδαγσγηθφ ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ, ζα πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ 

θάζε είδνπο ζηεξεφηππα. Κάηη ηέηνην φλησο ζπκβαίλεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θαη 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηξείο πεγέο: ηνπο παηδαγσγνχο, ηνπο γνλείο αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο 

εξεπλήηξηαο.  

 

13.3. Γηαθνξέο θαη νκνηόηεηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη εκεξνινγίνπ  
 

  ε απηφ ην θεθάιαην ζα ζπγθξηζεί ε βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ην εκεξνιφγην πνπ 

θαηαγξάθεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ηα θνηλά ζεκεία αιιά θαη νη 

δηαθνξέο ηνπο. 

 

  Αξρίδνληαο κε ηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απφ ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο πνπ έρνπλ 

ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην «Απνηειέζκαηα βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» (ελ. 12.4.), 

παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κ’ απηά, ηα παηδηά είλαη εμαηξεηηθά αλνηρηφκπαια ζε νξηζκέλεο 

απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο (π.ρ. απάληεζαλ ζεηηθά ζην αλ ηα αγφξηα βάθνπλ ηα λχρηα ηνπο). 

Χζηφζν, επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηα παξαδείγκαηα πνπ θέξνπλ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο θαη 

απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο. Έηζη, ηα παηδηά θαίλεηαη λα θαηέρνληαη απφ ζηεξεφηππα ζε πνιιέο 

απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο.   
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  Πξάγκαηη, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλνληαη θαη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ 

νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθφηεξα ζην θεθάιαην κε ηίηιν∙ 

«Απνηειέζκαηα απφ ην εκεξνιφγην» (ελ. 12.5.). Απφ απηά ηα απνηειέζκαηα θαηαθεχγνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παηδηά φλησο επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο θαη εηδηθά ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

παίδνπλ ηα δηάθνξα παηρλίδηα αιιά θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο θάπνηα απφ ηα παηρλίδηα 

(π.ρ. αγφξηα-ηνπβιάθηα, θνξίηζηα-θνχθιεο) παξφιν πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ηάμε ε νπνία είλαη 

απνθνξηηζκέλε απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.  

 

  Δπηπιένλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα παηδηά θαίλεηαη λα 

εθδειψλνπλ έλαλ πην ζηεξεφηππν ραξαθηήξα ν νπνίνο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηθφλα πνπ 

δείρλνπλ λα έρνπλ ηα ίδηα ζηελ ηάμε ζχκθσλα κε φζα θαηαγξάθεθαλ απφ ην εκεξνιφγην. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φηαλ ηα αγφξηα εξσηήζεθαλ «ηη ζα ζπκβεί αλ 

έξζεηο ζην ζρνιείν κε θφξεκα;» θαη ηα δχν αγφξηα φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4 ην 

ζεψξεζαλ αζηείν θαη κε θπζηνινγηθφ (φπσο θαη ηα θνξίηζηα). Χζηφζν, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαγξαθήο ηνπ εκεξνινγίνπ θάλεθε ζην κηκεηηθφ παηρλίδη ηα ίδηα αγφξηα λα κελ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνην πξφβιεκα λα αλαπαξαζηήζνπλ γπλαηθείνπο ξφινπο  αιιά θαη ζηελ 

αλάγλσζε παξακπζηνχ (βι. ελ.1 2.5.), ην παξακχζη φπνπ ζε έλα αγφξη άξεδε λα κεηακθηέδεηαη 

σο θνξίηζη) ηα αγφξηα, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, δελ θάλεθε λα παξαμελεχνληαη απφ 

ην αγφξη ηεο ηζηνξίαο πνπ ήζειε λα ληχλεηαη κε θνξέκαηα.     

 

  Δπίζεο, απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ θαίλεηαη πσο φια ηα παηδηά απαζρνινχληαη κε 

φια ηα παηρλίδηα θαη παίδνπλ ζε αλάκεηθηεο νκάδεο αλ θαη κεξηθέο θνξέο ρξεηάδνληαη θάπνηα 

παξαθίλεζε απφ ηνλ/ηελ παηδαγσγφ. Απηφ δελ θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηελ βησκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, φπνπ νη πξνηηκήζεηο ησλ παηδηψλ φηαλ θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζηα 

δχν παηρλίδηα (ζπαζί θαη θνχθια) ήηαλ κάιινλ νη αλακελφκελεο, πιελ νξηζκέλσλ 

εμαηξέζεσλ.  

 

  ζνλ αθνξά ζηα παξαπάλσ κηα έξεπλα έξρεηαη λα καο εμεγήζεη πσο ηα παηδηά παξφιν πνπ 

αλακθίβνια δέρνληαη ηεξάζηηα επηξξνή απφ ηελ νηθνγέλεηα, ηα ίδηα θαίλεηαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζε δηαθνξεηηθά θνηλσληθά πιαίζηα (Hilgard, 2003). Απηφ 

βέβαηα, πξνθαιεί κηα ζχγρπζε αθνχ ζεκαίλεη πσο ηα παηδηά κπνξεί λα έρνπλ επεξεαζηεί απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη κε έλαλ αλάινγν ηξφπν ζην ζπίηη γηα παξάδεηγκα. 

Χζηφζν, φηαλ εηζέξρνληαη ζηελ ηάμε ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά ρεηξηδφκελα ηνπο θαλφλεο πνπ 

«επηβάιινληαη» απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Απηφ ινηπφλ, κπνξεί λα εμεγήζεη ην γεγνλφο φηη ηα 

παηδηά έδσζαλ αλακελφκελεο απαληήζεηο ζηα ηεζη ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ηεο 

κεγάιεο επηξξνήο πνπ αζθεί ε θνηλσλία, νη γνλείο θαη ε θνπιηνχξα ηνπο ζ’ απηά, αιιά 

βξηζθφκελα ζε έλα πεξηβάιινλ απαιιαγκέλν απφ ζηεξεφηππα φπσο είλαη ε ηάμε ηνπο 

ιεηηνχξγεζαλ αλάινγα θαη θέξζεθαλ κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ηάμεο ηνπο.  

 

  Σέινο ηα θνξίηζηα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ εκεξνινγίνπ (ζηελ επηινγή 

ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζα παίμνπλ) αιιά θαη απφ ηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζηελ επηινγή 

ηνπ παηρληδηνχ, ζπαζί ή θνχθια), είλαη πην δεθηηθά ζην λα δνθηκάζνπλ παηρλίδηα πνπ 

ζεσξνχληαη θαη’ εμνρήλ αγνξίζηηθα απφ φηη ηα αγφξηα λα δνθηκάζνπλ παηρλίδηα πνπ 

ζεσξνχληαη θνξηηζίζηηθα. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηε θαη ζηελ ελφηεηα 12.5., «απνηειέζκαηα 

απφ ην εκεξνιφγην», φπνπ ν Collins (1978) θαη νη Lindsey, Mize & Pettit (1997), καο εμεγνχλ 

πσο νη γνλείο ελδέρεηαη λα ελζαξξχλνπλ ην παηδί ηνπο ζηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε «αγνξίζηηθεο» 

ή «θνξηηζίζηηθεο» δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρα, θαζψο θαη νη ίδηνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

αληηδξάζεηο πξνο ηα παηδηά ηνπο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο αιιά θαη ηείλνπλ λα είλαη πην 

απζηεξνί κε ην παηρλίδη ησλ αγνξηψλ παξά κε ην παηρλίδη ησλ θνξηηζηψλ.  
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  ρεηηθά κε ην παξαπάλσ εχξεκα, ζε κηα κειέηε ηνπ Freeman (2007), φηαλ δφζεθαλ  

εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο γνλείο κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην πσο ζα αληηδξνχζαλ αλ ην 

παηδί ηνπο έπαηδε κε έλα παηρλίδη ηνπ αληίζεηνπ θχινπ νη ίδηνη έδσζα κε ζηεξενηππηθέο 

απαληήζεηο. Παξάιιεια, ηα ίδηα ηα παηδηά αλέθεξαλ φηη νη γνλείο ηνπο δελ ζα ελέθξηλαλ κηα 

ηέηνηα πξάμε θαη εηδηθά γηα ηα αγφξηα απφ ηα νπνία κφλν ην 9% απάληεζε πσο νη γνλείο ηνπο 

ζα ελέθξηλαλ ην παηρλίδη ηνπο κε «θνξηηζίζηηθα» παηρλίδηα. Παξά ηηο απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην 64% ησλ γνλέσλ ζα αγφξαδαλ ζηνλ γην ηνπο κηα θνχθια,  ην 

84% δελ ζα ελνρινχηαλ αλ έβιεπε ηνλ γην ηνπ ληπκέλν κε θφξεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ θαη ην 92% ζα ελέθξηλαλ καζήκαηα κπαιέηνπ γηα ηνλ γηφ ηνπο. Σα απζηεξά 

θξηηήξηα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ ηα παηδηά ινηπφλ θαη ε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο 

απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαη ησλ παηδηψλ απνθαιχπηνπλ ηα κελχκαηα πνπ αληηιακβάλνληαη ηα 

παηδηά ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο (Alina & Cameron, 2011). Απηή ε κειέηε ινηπφλ 

ζπκπιεξψλεη ηα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο φηη ηα παηδηά επεξεάδνληαη απφ ηα γεγνλφηα 

πνπ βιέπνπλ λα ζπκβαίλνπλ είηε ζην νηθνγελεηαθφ, είηε ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ είηε κέζα 

απφ ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα θαη δξνπλ αλάινγα.  

 

  Καηαιεθηηθά, ηα παηδηά θαίλεηαη λα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κέζα ζε κηα ηάμε 

απαιιαγκέλε απφ ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο γηα ηα θχια θαη θαίλεηαη πσο ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην λα είλαη πην αλνηρηφκπαια ζε ζρέζε κε ηα παηρλίδηα 

κε ηα νπνία κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ, δηακνξθψλνληαη κέζα ζ’απηή ηελ ηάμε. Χζηφζν, ηα 

ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ηα ιακβάλνπλ θαη απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπο ην 

νπνίν ζπλεπάγεηαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπο αιιά θαη απφ ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία δνχλε. 

Οπφηε, ηα παηδηά βξηζθφκελα ζηελ κέζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη νξγαλσζεί έηζη ψζηε λα 

κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο θχινπ θαη κηαο θνπιηνχξαο ή θνηλσλίαο πνπ είηε δελ έρεη 

δηακνξθσζεί έηζη είηε έρεη ηα κεκπηά ηεο ζεκεία δελ κπνξνχλ λα «ρηίζνπλ» κηα 

πξνζσπηθφηεηα πνπ λα είλαη απαιιαγκέλε απφ θάζε ζηεξενηππηθή αληίιεςε γηα ηα θχια.  

 

 

13.4. ύγθξηζε απνηειεζκάησλ ησλ ζπλεληεύμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ εκεξνινγίνπ  

 

  

  ’ απηφ ην θεθάιαην ζα πξνβνχκε ζε κηα ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ βξέζεθαλ απφ 

ηελ ζχγθξηζε πνπ έγηλε κεηαμχ ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ εκεξνινγίνπ κε ζθνπφ λα δνχκε 

ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο φπνπ ππάξρνπλ. Ζ βαξχηεηα πνπ ζα δνζεί ζ’απηή ηελ 

ζχγθξηζε ζα αθνξά ζηνλ ξφιν ην παηδαγσγψλ ζηελ ηάμε, ζηελ επηξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα 

παηδηά αιιά θαη ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ.  

 

  Αξρηθά, ζα μεθηλήζνπκε κε ηα θνηλά ζεκεία θαη ηηο δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκεξνινγίνπ θαη 

ηεο βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζνλ αθνξά ζηελ επηξξνή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ πξνο ηα 

παηδηά. 

 

  ην εκεξνιφγην ινηπφλ, παξαηεξνχκε πσο ηα παηδηά ραξαθηεξίδνληαη σο αλεμάξηεηα, 

ηνικεξά αλεμαξηήησο θχινπ, αξθεηά αλνηρηφκπαια φζνλ αθνξά ζηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ 

θαζψο θαη απαζρνινχληαη θαη δνθηκάδνπλ λα παίμνπλ κε ηα πεξηζζφηεξα παηρλίδηα θαη ζε 

αλάκεηθηεο νκάδεο, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Απηά ηα δεδνκέλα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνπο 

γνλείο αιιά θαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζην πφζν αλνηρηφκπαια 
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γίλνληαη ηα παηδηά, ζην φηη έρνπλ ιηγφηεξα ζηεξεφηππα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο 

αθνχ δνθηκάδνπλ λα απαζρνινχληαη κε φια ηα παηρλίδηα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη 

είλαη πην αλεμάξηεηα θαη ζπλεξγαηηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

  Σα παηδηά βέβαηα, απφ ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βησκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ θαίλεηαη λα είλαη ηφζν αλνηρηφκπαια, πιελ νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ. Σα 

παηδηά πνπ θάλεθε φκσο λα είλαη πην αλνηρηφκπαια θαη άξα έδσζαλ ηηο ιηγφηεξν 

αλακελφκελεο απαληήζεηο ήηαλ παηδηά πνπ κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ή θηιηθφ πεξηβάιινλ είραλ 

βηψζεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. ηα παηδηά πνπ απάληεζαλ πσο ν άληξαο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ πξνζνρή θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, είλαη είηε παηδηά ρσξηζκέλσλ γνληψλ φπνπ 

κέλνπλ κε ηνλ παηέξα ηνπο, είηε παηδηά πνπ ν παηέξαο ηνπο κέλεη ζπίηη θαη ε κεηέξα ηνπο 

δνπιεχεη, βι. ελ. 12.4.).  Άξα παξαηεξνχκε θαη εδψ ηελ επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο θαη ζε 

άιιν παξάδεηγκα παξαηεξνχκε ηελ επηξξνή ηεο θνπιηνχξαο (π.ρ. ην παηδί πνπ απάληεζε πσο 

νη άλδξεο θνξάλε θνξέκαηα ήηαλ ηλδηθήο θαηαγσγήο (βι. ελ. 12.4.).  

 

  ηελ ζπλέρεηα, ζα παξνπζηαζηνχλ ηα θνηλά ζεκεία θαη νη δηαθνξέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ εκεξνινγίνπ φζνλ 

αθνξά ζηνλ ξφιν ησλ παηδαγσγψλ κέζα ζηελ ηάμε.  

 

  ην εκεξνιφγην ινηπφλ νη παηδαγσγνί θαίλεηαη λα παίδνπλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν κέζα ζηελ 

ηάμε, λα παξνηξχλνπλ ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ ζε αλάκεηθηεο νκάδεο θαζψο θαη ην παηρλίδη 

ηνπο κε παηρλίδηα πνπ δελ ζεσξνχληαη  «νξζά» γηα ην θχιν ηνπο (π.ρ. αγφξηα-petshop). Σα 

παξαπάλσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ παηδαγσγψλ θαη ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη 

αλαθέξζεθαλ ζηηο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ παίδνπλ ηα παηδηά θαη ζηηο αλάκεηθηεο 

νκάδεο, θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν νκηιίαο ησλ δαζθάισλ πξνο ηα παηδηά. Δπίζεο, νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηνλ ξφιν ηνπο σο θαζνδεγεηέο-παξαηεξεηέο αιιά θαη ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο σο πξφηππν γηα ηα παηδηά.  Βέβαηα, απφ ην εκεξνιφγην ηα παηδηά θαίλεηαη λα 

έρνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνηηκήζεηο σο πξνο ηα παηρλίδηα ηα νπνία παίδνπλ, ηα νπνία 

ζπλνςίδνληαη ζηα θαηαζθεπαζηηθά παηρλίδηα γηα ηα αγφξηα θαη ζηα παηρλίδηα κίκεζεο γηα ηα 

θνξίηζηα. Απηή ε δηαθνξά δελ αλαθέξεηαη απφ ηνπο παηδαγσγνχο θαη απφ ηνπο γνλείο παξφιν 

πνπ νη γνλείο εμέθξαζαλ ηελ δπζαξέζθεηα ηνπ λα δνχλε ζε κηα θνηλσλία πνπ πξνσζεί ηεο 

θνχθιεο ζηα θνξίηζηα θαη ζέηεη δηαθνξεηηθά πξφηππα γηα ηα δχν θχια. Οπφηε, θάηη ηέηνην 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζηα βηψκαηα ησλ παηδηψλ γεληθφηεξα κέζα απφ ηελ θνηλσλία ηνπο, φπσο 

έρεη εμεγεζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (12.4.).  

 

  Σέινο, φζνλ αθνξά ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηα παηδηά θαίλεηαη, σο επί ην πιείζηνλ, λα 

απαζρνινχληαη κε παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαιιαγκέλεο απφ 

ζηεξεφηππα. Κάηη ηέηνην φλησο επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο/ηνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο γνλείο 

(αιιά θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ ηεο ηάμεο) νη νπνίνη κίιεζαλ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παηδαγσγηθφ πιηθφ ηεο ηάμεο, έηζη ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν απαιιαγκέλν απφ ηα δηάθνξα ζηεξεφηππα.  

 

  πκπεξαζκαηηθά, ηα παηδηά κέζα απφ κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή φλησο γίλνληαη πην 

αλνηρηφκπαια κε ιηγφηεξα ζηεξεφηππα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο. Βέβαηα, θάηη 

ηέηνην γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθά ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ θαη νη γνλείο θαη ε θνηλσλία 

νιφθιεξε. Δπηπιένλ, νη παηδαγσγνί έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα ηάμε απαιιαγκέλε απφ ζηεξεφηππα θχινπ, αιιά θαη θαζνδεγνχλ θαη 

παξνηξχλνπλ ηα παηδηά ζην λα είλαη πην αλνηρηφκπαια (ηα παξνηξχλνπλ λα παίδνπλ ζε 

αλάκεηθηεο νκάδεο θαη κε δηαθνξεηηθά παηρλίδηα).  
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14.ΤΕΖΣΖΖ 

 

14.1.πκπέξαζκα ηεο έξεπλαο 

 

  ’ απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Αξρηθά, απαληψληαο ζηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο θαη μεθηλψληαο απφ ην πξψην (πσο κπνξψ 

λα θάλσ κηα ηάμε λα βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ; Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο;), ε απάληεζε είλαη πσο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη απηέο ζπλνςίδνληαη 

ζηελ ζσζηή ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ αιιαγή ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηελ ηάμε.  

 

  Πξνρσξψληαο ζην δεχηεξν εξψηεκα, (Πνηνπο πεξηνξηζκνχο κπνξεί λα αληηκεησπίζσ;), 

απηνί γηα ηνπο γνλείο είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία θαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη νη ίδηνη νη 

γνλείο θαη ε θνπιηνχξα ηνπο, θαζψο θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ παξφκνηα θνπιηνχξα (βέβαηα 

ζχκθσλα κε ηνπο παηδαγσγνχο θάηη ηέηνην αληηκεησπίδεηαη κε ηελ ζσζηή ελεκέξσζε).  

 

  Έπεηηα, πξνρσξψληαο ζην ηξίην εξψηεκα (Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κηα 

ηάμε πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ;), ζα ιέγακε πσο απηφο ζπλνςίδεηαη ζην φηη 

ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα γηα ηα παηδηά, θαη είλαη θαζνδεγεηέο θαη παξαηεξεηέο ησλ παηδηψλ 

θαη ηεο ηάμεο. ηελ ζπλέρεηα, θαη ζην ηέηαξην εξψηεκα (πνηα είλαη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ;), ζα 

ιέγακε πσο φπνηα θαη αλ είλαη ε ζηάζε ηνπο απηή εληζρχεηαη αλ είλαη ζεηηθή ή παχεη λα είλαη 

εκπφδην αλ είλαη αξλεηηθή χζηεξα απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπο απφ ην ζρνιείν.  

 

  Αθφκα, πξνρσξψληαο ζην πέκπην εξψηεκα (Πνηα απνηειέζκαηα έρεη ζηα παηδηά κηα ηάμε 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ;), ζα ιέγακε πσο ηα παηδηά ζε γεληθέο γξακκέο 

γίλνληαη πην αλνηρηφκπαια, κε ιηγφηεξα ζηεξεφηππα θαη πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο. 

Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ πην νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά θαη θαηέρνληαη απφ κηα αλεμαξηεζία πνπ 

ηνπο πξνζθέξεηαη απφ ην γεληθφ θιίκα δεκνθξαηίαο θαη ηζφηεηαο πνπ επηθξαηή ζηελ ηάμε. 

Βέβαηα, ηα παηδηά πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ ηα ιηγφηεξα ζηεξεφηππα θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, ήηαλ παηδηά πνπ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχζε ηερληθέο γηα λα απαιιάμεη ηα παηδηά ηνπο απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ 

αιιά θαη ε θνπιηνχξα ηνπο ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο πην δπηηθή.  

 

  Σέινο, πξνρσξψληαο ζην έθην θαη ηειεπηαίν εξψηεκα (Υξεζηκνπνηεί ε νπεδία έλα εληαίν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ ζηα ζρνιεία;) ε απάληεζε είλαη πσο ε νπεδία 

κάιινλ δελ ρξεζηκνπνηεί θάπνην εληαίν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ, παξφιν πνπ ζαλ θνηλσλία πξνρσξάεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Βέβαηα, αλ θάηη 

ηέηνην δελ ζπκβαίλεη απηφ ζίγνπξα ζα έρεη αληίθηππν ζε έλα παηδαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ θχισλ.  

 

  πκπεξαζκαηηθά, έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο θχισλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη απηφ κπνξεί λα θέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζηα παηδηά, φπσο: ην λα έρνπλ 

ιηγφηεξα ζηεξεφηππα ή ην λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο κάζεζεο δνθηκάδνληαο 

δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.  Απηφ ην ζχζηεκα φκσο επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα φηαλ ππάξρεη κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ είλαη εμίζνπ απαιιαγκέλε απφ 
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ζηεξεφηππα θαη φηαλ ε ίδηα ε νηθνγέλεηα πξνζπαζεί θαη ιεηηνπξγεί θαη απηή σο πξφηππν γηα 

ην παηδί ηεο ψζηε απηφ λα απαιιαρηεί απφ ηα ζηεξεφηππα θχινπ.   

 

  Δπηπιένλ, ιακβάλνληαο ππφςε καο πσο ε έξεπλα πινπνηήζεθε ζε έλα πνιππνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ, θαηαιαβαίλνπκε φηη ην έξγν ηηο ηζφηεηαο κέζα ζηελ ηάμε θαηαιήγεη πνιχ πην 

δχζθνιν αλ ε θνπιηνχξα φλησο έρεη έλα κεγάιν πνζνζηφ επεξεαζκνχ πξνο ηνλ ηξφπν πνπ 

ζθέθηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη ηα παηδηά ζε ζέκαηα θχινπ.  

 

  Αο ζθεθηνχκε ινηπφλ, πσο ην παηδί σο κηα νληφηεηα ζε απηφλ ηνλ θφζκν, επεξεάδεηαη απφ 

πάξα πνιινχο παξάγνληεο κέζα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ. Αλ ηα πξφηππα ηνπ ινηπφλ 

ζπλερψο αιιάδνπλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθεηαη εθείλε ηελ ζηηγκή (π.ρ. 

νηθνγέλεηα, ζρνιείν) ηφηε δελ ζα κπνξεί θαη ην ίδην λα έρεη κηα ζηαζεξά γηα ηα πξάγκαηα πνπ 

καζαίλεη. Βέβαηα, αλακθίβνια κηα ηέηνηα παηδαγσγηθή νδεγεί ζε πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα 

ηα παηδηά θαη ηελ κεηέπεηηα δσή ηνπο φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη πνιινί άιινη επηζηήκνλεο 

(έξεπλεο ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πνιιά θεθάιαηα απηήο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο), 

θαη φπσο απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.  

 

 

14.2.Αλαζηνραζηηθόηεηα 

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ αλάιπζε ηεο, αλαινγίζηεθα κε θάζε ππεπζπλφηεηα ηνλ 

ξφιν κνπ θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ επίδξαζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο.  

 

  Ο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε πεξηζζφηεξν ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο ππήξμε 

ζίγνπξα ε πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην ζρνιείν Gothenburg’s preschool ζηελ νπεδία θαηά ην 

έηνο Απξίιηνο-επηέκβξηνο 2017, φπνπ ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, φπσο ήδε έρσ αλαθέξεη, 

ρξεζηκνπνηνχζε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο θχισλ.  Δπίζεο, έλαο 

άιινο παξάγνληαο εμίζνπ ζεκαληηθφο πνπ ζπληέιεζε ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ήηαλ ην 

ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην κάζεκα ηεο ςπρνινγίαο (θνηλσληθήο θαη παηδαγσγηθήο) θαη θπξίσο ηα 

ζέκαηα θχινπ πνπ επάγνληαη ζ’ απηήλ. Σα ζέκαηα θχινπ πνπ κνπ είραλ παξαθηλήζεη ην 

ελδηαθέξνλ θαηά ην κάζεκα ηεο ςπρνινγίαο αιιά θαη νη γλψζεηο πνπ εηζέπξαμα γη’απηά απφ 

ην κάζεκα κε έθαλαλ λα κπνξέζσ λα πξνβψ ζε κηα βαζηά έξεπλα γηα ην ζέκα θαη λα έρσ φζν 

ην δπλαηφλ γίλεηαη θαη ε ίδηα «αλνηρηφ» κπαιφ γηα λα κπνξέζσ λα δερηψ ηηο νπνηεζδήπνηε 

απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο.  

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ιφγσ ησλ γλψζεσλ πνπ πξνείπα θαη ηεο εκπεηξίαο 

πνπ είρα απνθηήζεη απφ ην ίδην ην ζρνιείν πνπ έθαλα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ήκνπλ ζε ζέζε 

λα κπνξψ λα αθνπγθξαζηψ θαη λα αθνχζσ κε πξνζήισζε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο ρσξίο 

λα θαηεπζχλσ ηεο απαληήζεηο ηνπο. Δπίζεο, ε θαζεκεξηλή κνπ επαθή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, ζπλέβαιε ζηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

θαζψο θαηαλφεζα θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ εθθξάδνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη κέζα ζηελ 

ηάμε. Δπηπιένλ, ζ’ απηφ ζπλέβαιε αξθεηά θαη ην εκεξνιφγην πνπ θαηαγξάθεθε γηα ηεο 

αλάγθεο ηεο έξεπλαο, θάηη πνπ βνήζεζε ζηελ ιεπηνκεξή παξαηήξεζε ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν έγηλε εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπκπεξάζκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Χζηφζν, ε εμνηθείσζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη αξλεηηθά ζηελ 

έξεπλα θαη ζηα επξήκαηα δηφηη θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα αιινηψζεη ηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ψζηε λα κελ παξνπζηαζηνχλ ηπρφλ αδπλακίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ή ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Παξφια απηά ζεβάζηεθα ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

δελ αιινίσζα ηα θείκελα ησλ ζπλεληεχμεσλ ή ησλ ζεκεηψζεσλ κνπ. 

 

  Σέινο, ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο απνηέιεζε ε παξάιιειε 

πξαθηηθή κνπ άζθεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν πνπ έγηλε ε έξεπλα θαη ε επθαηξία πνπ κνπ 

δφζεθε λα δήζσ ζε κηα αξθεηά ζπλεηδεηνπνηεκέλε ρψξα ζε ζέκαηα ηζφηεηαο, φπσο ε 

νπεδία. πγθξηκέλα, θαηά ηελ πξαθηηθή κνπ άζθεζε είρα ηελ δπλαηφηεηα λα έξζσ ζε 

επαθή κε ηνπο/ηεο παηδαγσγνχο, ηα παηδηά, ηνπο γνλείο θαη λα δσ πσο ιεηηνπξγνχλ φινη απηνί 

θάησ απφ έλα ζχζηεκα ηζφηεηαο  αιιά θαη λα ζπλαλαζηξαθψ κε αλζξψπνπο πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ θνπιηνχξσλ  θαη λα κνηξαζηψ ηδέεο θαη αμίεο.  

 

  ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο, επεξέαζαλ ηελ εμέιημε ησλ ζηαδίσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Δπηπιένλ, εμίζνπ ζεκαληηθφο ήηαλ θαη ν ξφινο κνπ σο εξεπλήηξηα δηφηη απνηέιεζα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έξεπλαο θαη ζπληέιεζα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δηεμαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξζά φια ηα εξγαιεία ηεο έξεπλαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

ζεσξψ ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ ππφςε φινη νη παξαπάλσ παξάκεηξνη πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

δηεμαγσγή ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο.  

 

14.3.Πεξηνξηζκνί έξεπλαο 

 

  Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαιχπηνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Χζηφζν, δηαπηζηψζεθαλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί θαηά 

ηελ έξεπλα νη νπνίνη θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο.  

  Έλαο βαζηθφο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, αγνξηψλ θαη 

θνξηηζηψλ, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ βησκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ην δείγκα ησλ 

αγνξηψλ ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ απηφ ησλ θνξηηζηψλ θάηη πνπ καο δπζθνιεχεη ζην λα 

απνθηήζνπκε κηα ζθαηξηθή άπνςε γηα ην αληίθηππν πνπ έρεη ε παηδαγσγηθή απηή ζηα αγφξηα. 

Βέβαηα, ηα αγφξηα δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πεξηζζφηεξα, γηαηί φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζε 

θάπνην ζεκείν ηεο έξεπλαο, ηα παηδηά επηιέρηεθαλ κε θξηηήξην ηα ρξφληα πνπ θνηηνχζαλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παηδηθφ ζηαζκφ απφ ηελ ρξνληά πνπ μεθίλεζε λα ρξεζηκνπνηεί παηδαγσγηθέο 

ηζφηεηαο θαη κφλν απηά ηα παηδηά πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο.  

  Δπηπιένλ, έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ην 

ζρνιείν ήηαλ πνιππνιηηηζκηθφ θαη ε «δνπιεηά» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζηελ ηζφηεηα ησλ 

θχισλ γηλφηαλ φιν θαη πην δχζθνιε. Δηδηθά κεηά ηελ άθημε λέσλ παηδηψλ ζην ζρνιείν ηα 

νπνία έθεξλαλ άιιεο αμίεο θαη πξφηππα ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηα θχια.  Απηφ νδεγνχζε ζε 

έλαλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο ηεο ηάμεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

απνθηήζνπλ έλα αξθεηά ζηαζεξφ θαη εληαίν ζχζηεκα ηζφηεηαο. Παξφια απηά, ε πξνζπάζεηα 

ηνπο θξίζεθε αξθεηά αμηφινγε θαη είρε επηθέξεη αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία ζηα παηδηά φπσο ήδε 

έρεη παξνπζηαζηεί ζηελ έξεπλα.   

  Σειεηψλνληαο, ν ηξίηνο θαη ηειεπηαίνο πεξηνξηζκφο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα θξίζεθε πσο 

ήηαλ ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο φζνλ αθνξά ην ηειεπηαίν εξψηεκα 

ηεο έξεπλαο (Έρεη ε νπεδία έλα εληαίν  εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ ζηα ζρνιεία;). Οη απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα ζα ήηαλ πην δηαθσηηζηηθέο 

αλ πεξηειάκβαλαλ απφςεηο θαη άιισλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ απφ δηαθνξεηηθά ζρνιεία 
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ηεο νπεδίαο.  Χζηφζν, θάηη ηέηνην ήηαλ αδχλαηνλ λα εθηειεζηεί αλ αλαινγηζηνχκε ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζε ε έξεπλα θαη ηνλ ρξφλν δηακνλήο κνπ ζηελ νπεδία.  

Παξφια απηά, νη απαληήζεηο ησλ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζ΄απηφ ην εξψηεκα 

δηαθαηέρνληαλ απφ κηα θαηαηνπηζηηθφηαηα θαη εηιηθξίλεηα θαη ζπκθσλνχλ κε φζα 

παξαηήξεζα θαη εγψ ζηελ ρψξα ηνλ θαηξφ ηεο δηακνλήο κνπ.  

 

14.4.Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο 
 

 

  Με γλψκνλα ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο, πξνηείλεηαη ζε κειινληηθέο έξεπλεο, λα ιάβνπλ 

κέξνο πεξηζζφηεξα ζρνιεία γηα λα κπνξεί λα ππάξμεη κηα πην ζθαηξηθή θαη δηαθσηηζηηθή 

άπνςε γηα ηα ζέκαηα θχινπ ζηελ νπεδία. 

 

  Δπηπιένλ, κέζα απφ ηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, φπσο νη ηερληθέο ησλ 

παηδαγσγψλ γηα κηα ηάμε ηζφηεηαο θχισλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο γνλείο, ζα ήηαλ 

αξθεηά ζεκαληηθή ε χπαξμε κηα ζπγθξηηηθήο έξεπλαο κεηαμχ Διιάδαο θαη νπεδίαο φζνλ 

αθνξά ζηα παξαπάλσ ζέκαηα γηα λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο δηαθνξέο θαη 

νκνηφηεηεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηα δχν ζπζηήκαηα αιιά θαη λα δνχκε ηα ππέξ 

θαη ηα θαηά.  

 

  Σέινο, κηα αθφκα κειινληηθή έξεπλα πνπ πξνέθπςε απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζα ήηαλ ε ιεηηνπξγία ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ζρνιείσλ αλάκεζα ζε 

Διιάδα θαη νπεδία, γηα λα κπνξέζνπκε πάιη λα δνχκε ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ δχν θαη λα 

ηελ ζπγθξίλνπκε.  

 

 

14.5.Πξνηάζεηο εθαξκνγήο ζηνλ παηδηθό  
 

 

  Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνινπζνχλ θάπνηεο 

πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ παξέκβαζεο ζηνλ 

παηδηθφ ζηαζκφ.  πσο ήδε έρεη αλαθεξζεί ζην γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο έξεπλαο έλα ζχζηεκα 

ηζφηεηαο θχισλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηδαληθά κέζα ζε κηα θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ην 

πξίζκα ηεο ηζφηεηαο αιιά θαη κέζα απφ κηα αληίζηνηρε θνπιηνχξα ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ παηδηνχ. Λακβάλνληαο απηφ ππφςε καο θαηαιαβαίλνπκε φηη έλα ζχζηεκα 

ηζφηεηαο θχισλ ζηνπο παηδηθνχο ζηαζκνχο ηεο Διιάδαο δελ ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά θαη ζα ππήξραλ πνιιέο αληηδξάζεηο θαη αληηξξήζεηο θπξίσο απφ ηνπο γνλείο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

 

  Χζηφζν, κηιψληαο ζε κηα ξεαιηζηηθή βάζε ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε απηφ ην 

ζχζηεκα «δεκνθξαηηθφ». Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη θνκκάηη ηεο δεκνθξαηίαο θαη έρεη 

άκεζε ζρέζε κε απηήλ, έλαο ηέηνηνο φξνο φπσο ε «δεκνθξαηία» ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί 

επθνιφηεξα ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη λα γίλεη εχθνια απνδεθηφο.  

 

  Χο πξψην βήκα ινηπφλ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα ήηαλ ε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, φπσο 

πξφηεηλαλ θαη νη ίδηνη νη παηδαγσγνί ζηηο ζπλεληεχμεηο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 
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ζθνπνχ ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλσζνχλ νκάδεο γνλέσλ (πξφθεηηαη γηα έλαλ ζεζκφ πνπ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ζε θάζε παηδηθφ ζηαζκφ). Αιιά θαη λα έξζνπλ εηδηθνί δάζθαινη ζε 

ζέκαηα ηζφηεηαο ζηα ζρνιεία πνπ ζα δηαθσηίζνπλ ηνπο γνλείο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηα παηδηά. Με ηελ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηνλ 

ζεζκφ απηφ νη ίδηνη ζα κπνξέζνπλ λα ελεκεξσζνχλ ζσζηά θαη λα απαιιαρηνχλ απφ ηπρφλ 

θνβίεο πνπ έρνπλ γηα έλα δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο άγλνηάο ηνπο.  

 

  Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ζηνπο γνλείο πσο γηα ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη γηα ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ επθαηξηψλ κάζεζεο ηα παηδηά ζα ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο είηε 

απηέο ζεσξνχληαη «αγνξίζηηθεο», είηε «θνξηηζίζηηθεο» θαη ζα πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφο ν 

ζηφρνο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

επηθέξνπλ απηέο νη δχν αμίεο ζηα παηδηά. Ζ ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξείο θαη λα βαζίδεηαη ζηελ εηιηθξίλεηα. Μφλν έηζη νη γνλείο ζα 

κπνξέζνπλ λα εκπηζηεπηνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην ζχζηεκα θαη παξάιιεια λα ληψζνπλ 

ζίγνπξνη γηα ηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ.  

 

  Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ φκσο δελ ζηακαηάεη εδψ. Οη γνλείο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη 

γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπ παηδηνχ ηνπο αιιά θαη ηα δξψκελα ηεο ηάμεο ηνπιάρηζηνλ 

κηα θνξά ην κήλα. Σν «ρηίζηκν» ηεο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη γνλείο 

ζηελ Διιάδα είλαη θάηη πνπ ιείπεη απφ ηα ζρνιεία θαη θέξλεη πνιιά εκπφδηα ζηελ 

δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο άγλνηαο ησλ 

γνλέσλ γηα ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη ζην παηδί ηνπο ηελ ψξα πνπ απηνί δελ είλαη παξφληεο. Ζ 

άγλνηα κε ηελ ζεηξά ηεο θέξλεη θφβν θαη ν θφβνο θέξλεη πξνθαηάιεςε σο πξνο ηελ δνπιεηά 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γη΄απηφ ε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ζα νδεγήζεη ζε έλα θιίκα 

νκάδαο θαη αιιεινβνήζεηαο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη νη ίδηνη νη γνλείο ζα 

ζέινπλ λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα θαη λα ην εμειίμνπλ καδί κε ηα 

παηδηά ηνπο.  

 

  ηελ ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη κέζα ζηελ ηάμε λα έρνπλ παηρλίδηα, βηβιία θαη 

γεληθά παηδαγσγηθφ πιηθφ ην νπνίν είλαη απαιιαγκέλν απφ ζηεξεφηππα θχινπ. Δπηπιένλ, νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα παίδνπλ κε ηα παηδηά ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, δειαδή ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο.  

 

  Αθφκα, πνιχ ζεκαληηθφ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνσζνχλ ηηο αλάκεηθηεο νκάδεο παηδηψλ 

κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη λα απνηεινχλ νη ίδηνη πξφηππν ελφο αλζξψπνπ πνπ θέξεηαη ηζάμηα 

ζε φινπο θαη δελ δηαθαηέρεηαη απφ ζηεξεφηππα.  

 

  Δπηπιένλ, ζα ήηαλ επηζπκεηή ε χπαξμε θάπνηνπ άλδξα εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε. ρη 

γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο αλδξηθφ πξφηππν γηα ηα αγφξηα, αιιά γηα λα αληηπξνζσπεπηεί ην 

επάγγεικα θαη απφ ηα δχν θχια, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηα παηδηά πσο θαη νη άλδξεο θαη 

νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε κηθξά παηδηά θαη λα γίλνπλ εμίζνπ θαινί παηδαγσγνί.  

 

  Οινθιεξψλνληαο, θαίλεηαη πσο ην έξγν ελφο ζπζηήκαηνο ηζφηεηαο ζηελ Διιάδα είλαη 

αξθεηά δχζθνιν. Χζηφζν, ππάξρεη πιεζψξα επηινγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ έλαλ 

παηδηθφ ζηαζκφ πην «δεκνθξαηηθφ» θαη πην «ηζφηηκν». Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ, λα καζαίλνληαη 

πξαγκαηηθέο αμίεο ζηηο πην ηξπθεξέο ειηθίεο ησλ παηδηψλ ζα ζεσξνχληαλ θξφληκν νη παηδηθνί 

ζηαζκνί λα ιεηηνπξγνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ηζνλνκίαο γηα φια ηα παηδηά 

αλεμαξηήησο θχινπ θαη εζληθφηεηαο. Γηαηί έλα ηέηνην παηδαγσγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα 
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ζηαζεί θαη ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή ηάμε  πνπ απνηειείηαη απφ παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθε λα 

εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία θαη δπζηπρψο ζηελ Διιάδα ην ίδην ην ζχζηεκα ηα πεξηζσξηνπνηεί.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα Α 

Γνκή ζπλέληεπμεο εθπαηδεπηηθψλ 

1. What is gender equality? 

2. What does gender equality means to you? 

3. The Swedish curriculum foresees gender equality in schools, do you believe that this is 

important for the schools and why? 

4. What are the techniques that you use in order to make your class more gender equal? Do 

you use any specific program?  

5. Do you believe that these techniques are working properly inside the classroom? Have you 

seen some changes in children behavior?   

6. Do you believe that the children of your classroom understand what is gender equality 

about in a more general way? Do they have influences from that and how you can recognize 

those influences? 

7. Do you think that is important for the children to have both man and woman as teachers? 

Why?  

8. Do you believe that the children in your classroom have less gender stereotypes than 

children that didn’t had the opportunity to have an education based on gender equality. Why? 

9. Do you think that is important for the children to have both man and woman as teachers? 

Why?  

10. Do you think that is easy or difficult to provide gender equality in the classroom? Why? 

11. How we can make a start in order to have gender equality in a preschool classroom. Tell 

us some simple techniques that might be useful.  

12.* Do you believe that is important for the children to develop themselves in an 

environment that provides gender equality in such a young age? Why? (πξναηξεηηθή 

εξψηεζε) 

Παξάξηεκα Β 

Γνκή ζπλέληεπμεο γνλέσλ 

1. Do you know what gender equality is about? What this means to you? 

2. Do you know the techniques that the preschool uses in order to provide gender equality in 

the classroom? What are the techniques that you know? 

3. Do you agree with the techniques and methods that school uses to provide gender equality? 

4. Do you believe that is important for your child to develop themselves in an environment 

that provides gender equality in such a young age? Why? 
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5.  Do you think that school helps your child to have less stereotypes than other children that 

don’t have the same education? 

6. Do you think that school helps your child to have less stereotypes than other children that 

don’t have the same education? 

7.  As a parent do you have any methods to provide gender equality to your child? What are 

those methods? 

8. Do you think that the community that your child live in is gender equal or at least tries to 

be? Why?  

Παξάξηεκα Γ 

Γνκή βησκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Δξψηεζε 1 

Are you a boy or a girl? 

Δξσηήζεηο κφλν ζηα θνξίηζηα: 

1.Do girls have short or long hair? 

2.What a girl is like? Different than boys? How? 

3.Do boys wear dresses? 

Δξσηήζεηο κφλν ζηα αγφξηα: 

1.What will happen if you put on a dress? 

2. Do boys paint their nails? 

3. What a boy is like? Different than girls? How? 

Δξσηήζεηο κε εηθφλεο A1:  

Δηθφλα 1: άρξσκε 
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Δξψηεζε: Which one do you want to chose to play with? 

Δηθφλα 2: έγρξσκε 

 

Δξψηεζε: Which one do you want to chose to play with? 

Δξσηήζεηο κε εηθφλεο Α2: 

  

 

Δξσηήζεηο: 

1.Which doll likes to clean the house? 

2.Who takes care of the babies? 

3.Who goes to work? 

 

 

 

 


