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ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑ-

γοντα φ0λο, η ρευνα για τις ταυτ#τητες του φ0λου στην
εφηβικ ηλικ)α αποκτ5 #λο και µεγαλ0τερη σηµασ)α κατ5
τα τελευτα)α χρ#νια. Πρ#κειται για µια θεµατικ που συγκεντρ8νει το ενδιαφρον κυρ)ως των ερευνητ8ν αγγλοσαξονικς προλευσης και η οπο)α απουσ)αζε µχρι πρ#σφατα απ# την τρχουσα
ακαδηµαϊκ ρευνα. Ο Mac an Ghaill (1996), χρησιµοποι8ντας
δι5φορες πηγς, προσδιορ)ζει στο βιβλ)ο του Η καταν ηση των
ανδρικν ταυτοττων (Understanding Masculinities) τις δι5φορες προοπτικς στις οπο)ες επικεντρ8νεται η ρευνα για τις ανδρικς ταυτ#τητες στη Βρεταν)α και τις Ηνωµνες Πολιτε)ες. Πιο
συγκεκριµνα, εντοπ)ζει ξι βασικς θεωρητικς προσεγγ)σεις: τη
συντηρητικ προσγγιση, τη φιλο-φεµινιστικ οπτικ, αυτ που
επικεντρ8νεται στα δικαι8µατα των ανδρ8ν, την πνευµατιστικ,
τη σοσιαλιστικ-µαρξιστικ και την οµαδικ προσγγιση. Απ#
την 5λλη, στη Βρεταν)α, και κ5τω απ# την επ)δραση του φεµινιστικο0 κινµατος, του κινµατος των οµοφυλοφ)λων και του
ακτιβισµο0 κατ5 του AIDS, οι εµπειρ)ες και οι ζως των ανδρ8ν
συζητο0νται στο πλα)σιο θεωρητικ8ν προσεγγ)σεων #πως η θεωρ)α των ρ#λων, η ψυχαν5λυση και η θεωρ)α της δυναµικς των
φ0λων (βλ. Mac an Ghaill, 1996, σ. 2). Bπως υποστηρ)ζει ο West
(1994), «το τι ε)ναι νας 5νδρας και το τι κ5νει συζητε)ται και αµφισβητε)ται σµερα #σο ποτ 5λλοτε» (West, 1994, σ. 46).
Ποιες ε)ναι οι αιτ)ες της πρ#σφατης αν5πτυξης της ρευνας 15
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για τις ανδρικς ταυτ#τητες; ∆εν υπ5ρχει, απ# #,τι φα)νεται, µ#νο
µια απ5ντηση στο συγκεκριµνο ερ8τηµα. Αυτο0 του ε)δους η
ρευνα αποτελε) κεντρικ# σηµε)ο αναφορ5ς των ονοµαζ#µενων
«Ανδρικ8ν Σπουδ8ν» που αναπτ0χθηκαν στα Πανεπιστµια των
Ηνωµνων Πολιτει8ν κατ5 τα τλη της δεκαετ)ας του 1970, ως
αντ)δραση και απ5ντηση στο γυναικε)ο κ)νηµα, µε βασικ# επιχε)ρηµα #τι οι 5νδρες ε)ναι εξ)σου καταπιεσµνοι µε τις γυνα)κες και
κεντρικ# στ#χο τη µε)ωση της καταπ)εσης αυτς.
∆εν υπ5ρχει αµφιβολ)α #τι το ενδιαφρον για τις ανδρικς
ταυτ#τητες αναπτ0χθηκε στο πλα)σιο της φεµινιστικς ρευνας
για τις σχσεις των φ0λων. Ε)ναι γνωστ# #τι η φεµινιστικ ρευνα
τα τελευτα)α 25 χρ#νια, ε)χε και εξακολουθε) να χει τις γυνα)κες
#λων των ηλικι8ν στο επ)κεντρο του ενδιαφροντ#ς της. Οι πρ8τες, µ5λιστα, κλασικς θεωρητικς προσεγγ)σεις αυτο0 του τ0που
θεωρο0σαν την «πατριαρχ)α» και την ανδρικ κυριαρχ)α ως τις
σηµαντικ#τερες αιτ)ες της γυναικε)ας καταπ)εσης, αντιµετωπ)ζοντας τους 5νδρες και τις ανδρικς ταυτ#τητες ως µια ενια)α κατηγορ)α που µπορε) να προσδιορισθε) χωρ)ς ιδια)τερα προβλµατα.
Πρ#σφατα, #µως, οι παραπ5νω απ#ψεις αντιµετωπ)ζονται κριτικ5 απ# #σους και #σες ασχολο0νται µε τη φεµινιστικ ρευνα και
την ρευνα των κοινωνικ8ν επιστηµ8ν γενικ#τερα. Επικρατε) η
5ποψη πλον #τι οι σχσεις των φ0λων ε)ναι εξαιρετικ5 σ0νθετες,
για να θεωρε)ται #τι εξαρτ8νται µ#νο απ# να παρ5γοντα και
υποστηρ)ζεται #τι πρ#κειται για να πολυδι5στατο φαιν#µενο µε
ιστορικς και κοινωνικς προεκτ5σεις, που βι8νεται µε διαφορετικ# τρ#πο απ# διαφορετικς οµ5δες ανδρ8ν και γυναικ8ν και
που θα πρεπε να µελετηθε) ως ττοιο (Walby, 1986H Wolpe, 1988H
Connell, 1991aH Hearn, 1992H Griffin, 1993H Connell, 1995H Mac an
Ghaill, 1996).
Στο πλα)σιο αυτ8ν των νων προσεγγ)σεων, αναδ0εται µια πιο
πολ0πλοκη σ0λληψη της ανδρικς ταυτ#τητας. Τ8ρα µιλο0µε,
πλον, για πολλαπλς ανδρικς ταυτ#τητες, ναν #ρο που χρησιµοποιθηκε για να προσδιορ)σει «τη χρονικ, χωρικ και πολιτισµικ διαφοροπο)ηση της ανδρικς ταυτ#τητας» (Collinson &
Hearn, 1996). Σ0µφωνα µε την παραπ5νω 5ποψη, διαφορετικς
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οµ5δες ανδρ8ν θεωρε)ται #τι βι8νουν µε διαφορετικ# τρ#πο, #χι
µ#νο την αν5πτυξη της ανδρικς τους ταυτ#τητας και της σεξουαλικ#τητ5ς τους, αλλ5 και την κοινωνικ τους θση, τη θση τους
στο πλα)σιο της πατριαρχικς κοινων)ας και τις σχσεις των φ0λων (Connell, 1989H Connell, 1991aH Jefferson, 1994H Parker, 1996H
Jackson & Salisbury, 1996). Ο Connell (1991a) προτε)νει την ννοια της «ηγεµονικς ανδρικς ταυτ#τητας», θλοντας να δε)ξει
#τι υπ5ρχει µια κυρ)αρχη µορφ ανδρισµο0 που αποκτ5 πολιτισµικ υπεροχ. Αυτ η ηγεµονικ ανδρικ ταυτ#τητα κατασκευ5ζεται για να υποβαθµ)ζει 5λλες ανδρικς ταυτ#τητες, καθ8ς και
τις γυνα)κες, εµποδ)ζοντας, τσι, τις υποβαθµισµνες αυτς µορφς του ανδρισµο0 να προσδιοριστο0ν πολιτισµικ5.
Επιπλον, προσπαθ8ντας κανε)ς να προσδιορ)σει τις αιτ)ες
του αυξαν#µενου ενδιαφροντος για τη µελτη των ανδρικ8ν
ταυτοττων, θα πρπει να σταθε) στο γεγον#ς #τι οι αλλαγς που
χουν συµβε) τις τελευτα)ες δεκαετ)ες στις δυτικς κοινων)ες τ5ραξαν την παραδοσιακ σχση που συνδεε τους 5νδρες µε τη
σφα)ρα της παραγωγς, δηµιουργ8ντας, ταυτ#χρονα, µια σ0γχυση, #σον αφορ5 τη θση τους και το ρ#λο τους στη σφα)ρα της
αναπαραγωγς. Οι παραπ5νω αλλαγς, ββαια, δεν σηµατοδ#τησαν και την αναδιαµ#ρφωση των κοινωνικ8ν σχσεων των φ0λων. Bπως υποστηρ)ζει ο Britain (1989, στο Mac an Ghaill, 1996,
σ. 3), «αυτ# που 5λλαξε δεν ε)ναι η ανδρικ εξουσ)α ως ττοια, αλλ5 η µορφ της, ο τρ#πος µε τον οπο)ο παρουσι5ζεται και το περιτ0λιγµα». Παρ’ #λα αυτ5, εκε)νο που χει σηµασ)α ε)ναι #τι η κατ5σταση, τσι #πως χει διαµορφωθε), χρησιµοποιθηκε ως ευκαιρ)α για τη µελτη «των θσεων και των πρακτικ8ν των ανδρ8ν
στο πλα)σιο των σχσεων των φ0λων, µε στ#χο τη διαµ#ρφωση
εν#ς λ#γου που θα επιτρπει να συζητο0µε για τους 5νδρες, τις
ανδρικς ταυτ#τητες και τις δι5φορες µορφς εκδλωσης της ανδρικς σεξουαλικ#τητας» (Μac an Ghaill, 1996, σ. 5).

2

18

ΚΕΦ. 1ο

Εισαγωγ

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô:
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜
πλα)σιο των παραπ5νω προσεγγ)σεων χει προκ0ψει τα τεχρ#νια νας αυξαν#µενος αριθµ#ς ερευν8ν µε θµα
Στηντολευτα)α
ανδρικ ταυτ#τητα στο σχολε)ο, γεγον#ς που δωσε την ευ-

καιρ)α στις φεµιν)στριες συγγραφε)ς να µιλσουν για το σ0νδροµο του «τι συµβα)νει µε τα αγ#ρια», ναν προβληµατισµ# για τον
οπο)ο η Mahony (1996) υποστριξε #τι «χει π5ρει διαστ5σεις
επιδηµ)ας, αν το δει κανε)ς σε µια διεθν προοπτικ» (σ. 381). Το
κντρο β5ρους αυτ8ν των ερευν8ν βρ)σκεται στις σχολικς εµπειρ)ες των αγορι8ν και στον τρ#πο µε τον οπο)ο το σχολε)ο διαµορφ8νει ενεργ5 µια σειρ5 απ# κουλτο0ρες του ανδρισµο0 και
ανδρικς ταυτ#τητες.
Για τη φεµινιστικ ρευνα, ββαια, η µελτη των αγορι8ν δεν
ε)ναι καινο0ργιο θµα. Bπως µας υπενθυµ)ζει η Skelton (1996),
ανιχνε0οντας τις εκπαιδευτικς εµπειρ)ες των κοριτσι8ν, οι φεµιν)στριες ειδικο) πολ0 συχν5 διερε0νησαν και συζτησαν τους
τρ#πους µε τους οπο)ους διαµορφ8νονται οι ανδρικς ταυτ#τητες. Kνα σηµαντικ# µρος της ρευνας για την εκπα)δευση και το
φ0λο, παρ’ #λο που ασχολε)ται κυρ)ως µε τα βι8µατα των κοριτσι8ν εφβων, δ)νει σηµαντικς πληροφορ)ες για τις συµπεριφορς, τις στ5σεις και τις αξ)ες των αγορι8ν σε θµατα που αναφρονται στις σχσεις των φ0λων, τις επαγγελµατικς επιλογς και
τις προοπτικς ζως. Επ) δ0ο περ)που δεκαετ)ες, η φεµινιστικ
ρευνα απδειξε #τι το σχολε)ο δ)νει πληροφορ)ες και στα δ0ο
φ0λα για το τι σηµα)νει να ε)ναι κανε)ς 5νδρας  γυνα)κα και διαµορφ8νει ταυτ#τητες προσδιορισµνες ως προς το φ0λο, υποδεικν0οντας τις σωστς και τις µη αποδεκτς συµπεριφορς. Οι
Haywood & Mac an Ghaill (1996, σ. 50) υποστηρ)ζουν #τι η φεµινιστικ ρευνα «συνεισφερε σε µεγ5λο βαθµ# στην προσπ5θεια
καταν#ησης των τρ#πων µε τους οπο)ους διαµορφ8νεται το φ0λο στο σχολικ# πλα)σιο, ενισχ0οντας τη θεωρητικ και εννοιολογικ αν5πτυξη των προσεγγ)σεων για τις πολλαπλς και τις ηγεµονικς ανδρικς ταυτ#τητες».
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Με την αν5πτυξη των ανδρικ8ν σπουδ8ν ως ανεξ5ρτητης
ερευνητικς περιοχς, η σχση της εκπα)δευσης µε την αν5πτυξη
της ανδρικς ταυτ#τητας στην εφηβε)α συγκεντρ8νει το ενδιαφρον των ερευνητ8ν, καθ8ς, µ5λιστα, γ)νεται φανερ# #τι υπ5ρχουν παρ5λληλοι, αλλ5 #χι κοινο) ν#µοι που διπουν τη διαµ#ρφωση των ανδρικ8ν και των γυναικε)ων ταυτοττων. Στη νε#τερη
τ5ση, τα αγ#ρια και οι ανδρικς ταυτ#τητες στο πλα)σιο της εκπαιδευτικς διαδικασ)ας ε)ναι η θεµατικ που αποκτ5 ιδια)τερη
σηµασ)α. Η ιδα #τι το σχολε)ο ε)ναι ο χ8ρος #που #λα τα αγ#ρια
πα)ζουν ναν κυρ)αρχο ρ#λο, και #που τα κορ)τσια ε)ναι τα θ0µατα του συστµατος αρχ)ζει πλον να αµφισβητε)ται. Οι ερευνητς/τριες που ενδιαφρονται για τις ανδρικς ταυτ#τητες καταλγουν #λο και περισσ#τερο στο συµπρασµα #τι υπ5ρχει αµοιβα)α
σχση αλληλεπ)δρασης αν5µεσα στο σχολικ# πλα)σιο και την ανδρικ ταυτ#τητα, µια 5ποψη που εξφρασε και ο Connell (1991a),
υποστηρ)ζοντας #τι «η ανδρικ ταυτ#τητα επηρε5ζει την εκπα)δευση, #πως και η εκπα)δευση διαµορφ8νει την ανδρικ ταυτ#τητα» (σ. 252). Ε)ναι γεγον#ς #τι τα σχολε)α αποτελο0ν τους χ8ρους
#που διαµορφ8νονται, προβ5λλονται και προστατε0ονται οι ανδρικς ταυτ#τητες και #που ορισµνες µορφς ανδρισµο0 προωθο0νται και αµφισβητο0νται µσα και πρα απ# την )δια την οµ5δα των ανδρ8ν. Πολλς πτυχς της εκπα)δευσης, #πως για παρ5δειγµα, τα µαθµατα που διδ5σκονται τα παιδι5 και το ε)δος της
µεταδιδ#µενης γν8σης, οι αλληλεπιδρ5σεις στην τ5ξη και οι
κουλτο0ρες των εκπαιδευτικ8ν, οι σχολικο) καν#νες και η πειθαρχ)α σχετ)ζονται 5λλοτε µε τις γυναικε)ες και 5λλοτε µε τις ανδρικς ταυτ#τητες απ# τη µια, 5λλοτε µε ηγεµονικς και 5λλοτε µε
υποτακτικς ανδρικς ταυτ#τητες απ# την 5λλη (Kenway, 1996).
Bπως υποστηρ)ζει ο Connell (1991a), το σχολε)ο κατασκευ5ζει
µµεσα τις ανδρικς ταυτ#τητες στο πλα)σιο της αξιολ#γησης της
επ)δοσης, των προγραµµ5των διδασκαλ)ας και του ορισµο0 της
γν8σης σε συνδυασµ# µε τα πρ#τυπα αυθεντ)ας και πειθαρχ)ας
που προωθε).
Kνας µεγ5λος αριθµ#ς θεµ5των που αναφρονται στη σχολικ
εµπειρ)α των αγορι8ν χει διερευνηθε) κατ5 τα τελευτα)α χρ#νια,
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#πως για παρ5δειγµα η αν5πτυξη της ανδρικς ταυτ#τητας στο
Νηπιαγωγε)ο και το ∆ηµοτικ# Σχολε)ο, η κφραση της σεξουαλικ#τητας εκ µρους αγορι8ν εφηβικς ηλικ)ας και η εµπειρ)α νεαρ8ν οµοφυλ#φιλων, η επ)δραση του αθλητισµο0 και της σωµατικς αγωγς στην αν5πτυξη ορισµνων µορφ8ν ανδρισµο0, η
εµπειρ)α των εκπαιδευτικ8ν που εργ5ζονται µε αγ#ρια κ.λπ. (βλ.
για παρ5δειγµα, Reay, 1990H Connell, 1991aH Hilton, 1991H Mac an
Ghaill, 1991H Mac an Ghaill, 1994H West, 1994H Connoly, 1995aH Connoly,
1995bH Katz, 1995H Parker, 1996H Skelton, 1996H Wright, 1996). Για
την πλειοψηφ)α των παραπ5νω συγγραφων, η εκπα)δευση δεν
αποτελε) το µοναδικ# φορα διαµ#ρφωσης της ανδρικς ταυτ#τητας. Οι Haywood & Mac an Ghaill (1996), για παρ5δειγµα, συµφωνο0ν µεν #τι το σχολε)ο αλληλεπιδρ5 µε 5λλους φορε)ς κοινωνικοπο)ησης συµπεριλαµβανοµνων της οικογνειας, της αγορ5ς
εργασ)ας, των µσων µαζικς ενηµρωσης, του νοµοθετικο0 συστµατος και των σεξουαλικ8ν σχσεων που επηρε5ζουν σε µεγ5λο βαθµ# τη ζω των αγορι8ν εφβων, υποστηρ)ζουν, #µως, #τι η
εκπα)δευση δρα ως κατεξοχν χ8ρος διαµ#ρφωσης του ανδρισµο0, καθ8ς «προσφρει, να συµπυκνωµνο σ0στηµα εµπειρι8ν
σε υποστηριζ#µενη και υποχρεωτικ µορφ» (Haywood & Mac an
Ghaill, 1996, σ. 59).
Π8ς αντιµετωπ)ζουν οι φεµιν)στριες συγγραφε)ς αυτο0 του
ε)δους την ρευνα, η οπο)α, αν5µεσα στα 5λλα, αµφισβητε) τα ευρµατ5 τους για τις διακρ)σεις εις β5ρος των κοριτσι8ν στην εκπα)δευση και προσπαθε), µερικς φορς, να παρουσι5σει τα αγ#ρια ως θ0µατα του εκπαιδευτικο0 συστµατος; Σ0µφωνα µε τη
Ramazanoglou (1992), οι φεµιν)στριες πρπει να καλωσορ)σουν
το ενδιαφρον για τις ανδρικς ταυτ#τητες και ταυτ#χρονα να
διατηρσουν την κριτικ τους στ5ση απναντι στην ρευνα που
χει επ)κεντρο τους 5νδρες ως κοινωνικ# φ0λο, για να εξασφαλ)σουν #τι δεν θα χαθε) #λη η γν8ση που συγκεντρ8θηκε τα τελευτα)α χρ#νια στα πλα)σια της φεµινιστικς ρευνας. Πρ5γµατι, τις
δ0ο τελευτα)ες δεκαετ)ες εκπονθηκε νας σηµαντικ#ς αριθµ#ς
ερευν8ν µε θµα τον παρ5γοντα φ0λο στην εκπα)δευση, και αναπτ0χθηκαν στρατηγικς παρµβασης µε στ#χο τη µε)ωση των στε-
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ρεοτ0πων για τα φ0λα και την προ8θηση της ισ#τητας στις σχολικς τ5ξεις. Ε)ναι φανερ# #τι η ισ#τητα των φ0λων αποτελε)
πλον µρος της εκπαιδευτικς διαδικασ)ας και #τι στις περισσ#τερες ευρωπαϊκς χ8ρες τα κορ)τσια χουν ιδια)τερα καλς ακαδηµαϊκς επιδ#σεις. Παρ5 το γεγον#ς, #µως, #τι οι γυνα)κες αλλ5ζουν, η ποι#τητα της προσωπικς τους ζως και η κοινωνικ
τους θση δεν βελτι8νονται µε τον )διο τρ#πο. Bπως υποστηρ)ζει
η Kenway (1996), οι συνθκες ζως των κοριτσι8ν και των γυναικ8ν δεν θα γ)νουν καλ0τερες, αν δεν αλλ5ξουν οι 5νδρες και τα
αγ#ρια. Για το λ#γο αυτ#, στ#χος της φεµινιστικς ρευνας ε)ναι
να προωθσει αλλαγς στην εκπα)δευση, που θα επηρε5σουν τις
ανδρικς ταυτ#τητες. Τα δ0ο φ0λα πρπει να ζσουν µαζ) ρεµα
και αρµονικ5, και στο πλα)σιο σχσεων που χαρακτηρ)ζονται απ#
αµοιβα)ο σεβασµ#. Kτσι, ιδια)τερη αξ)α αποκτ5 εκε)νο το εκπαιδευτικ# σ0στηµα το οπο)ο αµφισβητε) τους περιορισµνους ρ#λους των φ0λων, τις παραδοσιακς ταυτ#τητες φ0λου και τις παραδοσιακς ανδρικς ταυτ#τητες, προωθ8ντας, απ# την 5λλη, τον
επαναπροσδιορισµ# των σχσεων των φ0λων.
Με β5ση την οπτικ αυτ, η φεµινιστικ ρευνα, χρησιµοποι8ντας την προηγο0µενη γν8ση και εµπειρ)α θα πρπει να επιχειρσει την προ8θηση µεθ#δων και πρακτικ8ν στην εκπα)δευση οι
οπο)ες θα επιτρπουν την καλ0τερη καταν#ηση της ανδρικς
εµπειρ)ας στο σχολε)α και θα διαµορφ8σουν τον τρ#πο µε τον
οπο)ο τα αγ#ρια αντιλαµβ5νονται τις σχσεις των φ0λων. Η µεθοδολογ)α της ρευνας-δρ5σης, σε συνδυασµ# µε την κατ5λληλη
εκπα)δευση των εκπαιδευτικ8ν, αποτελο0ν ιδια)τερα χρσιµα εργαλε)α για το σκοπ# αυτ#.

∏ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·-‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË
φεµινιστικ προσγγιση χρησιµοπο)ησε την ρευνα-δρ5ση µε
στ#χο την προ8θηση των αρχ8ν της ισ#τητας στα σχολε)α. Η
Η
αντ)ληψη #τι η εκπα)δευση, εξαιτ)ας της δοµς, της οργ5νωσς
της και γενικ5 της διασ0νδεσς της µε τις κοινωνικς σχσεις δ0-
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ναµης και εξουσ)ας, χει τη δυνατ#τητα να παρ5γει και να αναπαρ5γει πατριαρχικς σχσεις των φ0λων, υπρξε κεντρικ ιδα
στις φεµινιστικς αναλ0σεις για τον παρ5γοντα φ0λο στο σχολε)ο.
Μερικς φεµιν)στριες επιστµονες, #µως, µπ#ρεσαν να εντοπ)σουν
δυναµικς δυνατ#τητες αλλαγς στη δοµ της εκπα)δευσης και
προσπ5θησαν να εκπονσουν ρευνες-δρ5σεις οι οπο)ες στηρ)χθηκαν στην ιδα #τι το σχολε)ο ε)ναι το λ)κνο του σεξισµο0, και
στην ελπ)δα για αλλαγ. Αυτο0 του ε)δους η ρευνα ε)χε στ#χο τη
διαµ#ρφωση της εκπαιδευτικς εµπειρ)ας των κοριτσι8ν και των
γυναικ8ν γενικ5, παρεµβα)νοντας στην εκπαιδευτικ διαδικασ)α
(Holland, 1993), επηρε5σθηκε, δε, απ# τη φεµινιστικ κριτικ στις
κοινωνικς επιστµες. Οι ερευντριες προσπ5θησαν «να αποµυθοποισουν και να κ5νουν πιο δηµοκρατικ την ερευνητικ διαδικασ)α, να προσεγγ)σουν τα υποκε)µενα της ρευνας και την )δια
τη συνθκη µε τρ#πους που δεν οδηγο0σαν στην εκµετ5λλευση,
να χρησιµοποισουν νους τρ#πους αξιολ#γησης και να κ5νουν
σαφ την πολιτικ αποδοχ εκ µρους τους της φεµινιστικς οπτικς και της αρχς των θετικ8ν διακρ)σεων υπρ των κοριτσι8ν
(Holland & Chisholm, 1987).
Kνας σηµαντικ#ς αριθµ#ς ερευν8ν-δρ5σεων αναπτ0χθηκαν
στον ευρωπαϊκ# χ8ρο κατ5 τα τλη της δεκαετ)ας του ’80, απ# τις
οπο)ες πιο γνωστς ε)ναι αυτς που εκπονθηκαν στη Μ. Βρεταν)α: τα προγρ5µµατα «Κορ)τσια και Νες Τεχνολογ)ες» (Whyte,
1986), «Κορ)τσια και Επαγγελµατικς Επιλογς» (Chisholm &
Holland, 1987). Σε 5λλες χ8ρες προσπ5θειες #πως, για παρ5δειγµα, η «Kρευνα-∆ρ5ση για το Φ0λο» (Mahony & Frith, 1996), Προγρ5µµατα ∆ρ5σης στη ∆αν)α (Kruse, 1996), την Ισπαν)α (Rambla,
1996), την Ολλανδ)α (Extra, 1995), την Ισλανδ)α (Olafsdottir, 1996)
και την Ελλ5δα (∆εληγι5ννη-Κουϊµτζ & Ζι8γου, 1991) ακολο0θησαν πιο πρ#σφατα.
Τα προγρ5µµατα που προαναφρθηκαν ε)χαν διαφορετικς
αφετηρ)ες και χρησιµοπο)ησαν µια ποικιλ)α απ# µεθοδολογ)ες.
Παρ’ #λα αυτ5 ο γενικ#ς τους στ#χος ταν να φρουν τα κορ)τσια
απ# το περιθ8ριο στο κντρο της εκπαιδευτικς διαδικασ)ας. Τα
αποτελσµατ5 τους υπρξαν αµφιλεγ#µενα, µερικς φορς πε-
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ριορισµνα,  ακ#µη και αντιφατικ5, σε γενικς γραµµς, #µως,
ενθαρρυντικ5, καθ8ς πτυχαν να κ5νουν εµφαν τη δι5κριση
των φ0λων στις σχολικς τ5ξεις και να εµπλξουν τους εκπαιδευτικο0ς και µερικς φορς και τους γονε)ς στη διαδικασ)α της ισ#τητας των φ0λων (Holland, 1993). Bπως τον)ζουν οι Chisholm &
Holland (1987, σ. 255) συζητ8ντας τα αποτελσµατα της ρευν5ς
τους, «…µπορσαµε να συνδσουµε τη διερε0νηση µε την εκπαιδευτικ πρ5ξη και αµειφθκαµε. Αµοιβ µας ταν η µεγαλ0τερη
καταν#ηση των επιπτ8σεων του παρ5γοντα φ0λο στις διαδικασ)ες του σχολε)ου και η πεπο)θηση #τι οι εκπαιδευτικο) και οι
ερευνητς, #ταν συνεργ5ζονται, µπορο0ν να αλλ5ξουν αυτς τις
διαδικασ)ες και να µετατρψουν την εκπα)δευση σε µια πιο ενδιαφρουσα και χρσιµη διαδικασ)α για τα κορ)τσια».
Παρ’ #λα αυτ5, η βιβλιογραφ)α δεν κατγραψε µ#νο θετικς
αντιδρ5σεις στις παραπ5νω προσεγγ)σεις. Η Kenway (1995H 1996),
για παρ5δειγµα, ανιχνε0οντας τις αντιδρ5σεις των αγορι8ν και
των ανδρ8ν σε φεµινιστικ5 προγρ5µµατα δρ5σης στα σχολε)α,
διαπ)στωσε #τι ο ανδρικ#ς πληθυσµ#ς που συµµετχει, συχν5
βι8νει αισθµατα θυµο0 και 5γχους, ενοχς και ανασφ5λειας.
Απ# την 5λλη µερι5, σ0µφωνα µε 5νδρες συγγραφε)ς (για παρ5δειγµα, βλ. Jackson & Salsbury, 1996), φα)νεται #τι µετ5 το τλος
ττοιων προσπαθει8ν, µερικ5 αγ#ρια απ# τα σχολε)α στα οπο)α
εφαρµ#σθηκαν παρεµβ5σεις, δλωσαν #τι ανπτυξαν συναισθµατα σ0γχυσης και αρνητικ  αµυντικ στ5ση. Οι συγγραφε)ς
που προαναφρθηκαν καταλγουν στο συµπρασµα #τι χρει5ζεται µια να προσγγιση των παρεµβ5σεων µε θµα το φ0λο στο
σχολε)ο, τσι 8στε να µην επικεντρ8νονται µ#νο στα κορ)τσια,
αλλ5 να προσεγγ)ζουν ταυτ#χρονα τις σ0νθετες και αντιφατικς
σχσεις που συνδουν την ανδρικ και τη γυναικε)α ταυτ#τητα.
Σε γενικς γραµµς, π5ντως, ε)ναι φανερ# #τι η φεµινιστικ
ρευνα-δρ5ση ανπτυξε θεωρητικς οπτικς και µεθοδολογικ5
εργαλε)α και διαµ#ρφωσε µια µπειρη µατι5 του εκπαιδευτικο0
γ)γνεσθαι, καταλγοντας σε γ#νιµες αναλ0σεις για το τι αποτελε)
επιτυχηµνη στρατηγικ µε θµα την ισ#τητα των φ0λων στην εκπα)δευση. Οι πιο πρ#σφατες αναλ0σεις, #µως, για την ισ#τητα
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στο σχολε)ο, αποδεικν0ουν #τι η επικντρωση αποκλειστικ5 στις
µαθτριες και τα προβλµατ5 τους δεν αρκε), και #τι οι φεµινιστικ εκπα)δευση θα πρπει τ8ρα να στραφε) και στα αγ#ρια θτοντας το ερ8τηµα #πως το διατ0πωσε η Kenway (1996, σ. 466):
«Π8ς µπορο0µε να βοηθσουµε τα αγ#ρια να βοηθσουν τα κορ)τσια, βοηθ8ντας πρ8τα τον εαυτ# τους;». Bπως ε)ναι φανερ#, ο
προβληµατισµ#ς αυτ#ς ε)ναι κεντρικς σηµασ)ας για #λους #σοι
ασχολο0νται µε θµατα φ0λου στο σχολικ# πλα)σιο. Χ5ρη σε
προηγο0µενες ρευνες, γνωρ)ζουµε πια αρκετ5 πρ5γµατα για
τον τρ#πο µε τον οπο)ο µεγαλ8νουν τα κορ)τσια και γ)νονται γυνα)κες. Υπ5ρχουν πια εδραιωµνες παιδαγωγικς µθοδοι και
στρατηγικς παρµβασης που δ)νουν τη δυνατ#τητα στους εκπαιδευτικο0ς να προσεγγ)σουν τις µαθτριες και να προωθσουν
την ισ#τητα στη σχολικ τ5ξη. Bπως φ5νηκε και προηγουµνως,
εκε)νο που δεν ξρουµε ε)ναι π8ς να απευθυνθο0µε στους µαθητς, π8ς να καταγρ5ψουµε τις εµπειρ)ες τους ως αγορι8ν που
περνο0ν την εφηβε)α στις σ0γχρονες κοινων)ες και π8ς να εργασθο0µε µαζ) τους µσα στην τ5ξη. Ταυτ#χρονα, η )δια η βιβλιογραφ)α για τις ανδρικς ταυτ#τητες στην εκπα)δευση µας δ)νει
πληροφορ)ες κυρ)ως για τα νεαρ5 αγ#ρια που µεγαλ8νουν σε
συγκεκριµνα γεωγραφικ5 και πολιτισµικ5 πλα)σια, που ζουν
δηλαδ στη Βρεταν)α, την Αυστραλ)α, τις ΗΠΑ και τον Καναδ5.
Μας ε)ναι γνωστ5 ελ5χιστα πρ5γµατα για #σα βι8νουν οι 5νδρες
στην περιφρεια της Ευρ8πης,  για την κατασκευ της ανδρικς
ταυτ#τητας στις χ8ρες της Μεσογε)ου.
Το ερευνητικ# πρ#γραµµα «Αρι5δνη», το οπο)ο προσεγγ)ζει
τις ανδρικς ταυτ#τητες σε συνεργασ)α µε σχολε)α σε οκτ8 ευρωπαϊκς χ8ρες, ε)χε στ#χο να καλ0ψει αυτ# το κεν#, σε σχση µε
την ρευνα των ανδρικ8ν ταυτοττων και την παρµβαση στις
σχολικς τ5ξεις. Η θεωρητικ β5ση του προγρ5µµατος προκ0πτει απ# το συνδυασµ# της φεµινιστικς προσγγισης µε τις αρχς της ρευνας-δρ5σης. Ε)ναι γεγον#ς, #τι το θµα των ανδρικ8ν ταυτοττων στην εφηβε)α και του ανδρισµο0 γενικ5, ιδ)ως
#ταν αντιµετωπ)ζεται σε να ευρ0 πλα)σιο #πως το Ευρωπαϊκ#,
ε)ναι σ0νθετο και πολυδι5στατο και µπορε) να προσεγγισθε) µε
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πολλο0ς διαφορετικο0ς τρ#πους. Παρ’ #λο, #µως, που ε)ναι γενικ5 αποδεκτ# #τι δι5φοροι κοινωνικο) επιστµονες θα µπορο0σαν να εµπνευστο0ν απ# διαφορετικς θεωρητικς παραδοχς,
πρπει να επισηµανθε) #τι δεν ε)ναι ε0κολο να υιοθετηθε) µια θε8ρηση της θεµατικς που θα αγνοε) την οπτικ του φ0λου. Η βασικ ρευνα, µε στ#χο την αν5λυση της εκπαιδευτικς εµπειρ)ας
των αγορι8ν σε δι5φορες πτυχς του σχολε)ου ταν µχρι στιγµς το ε)δος της ερευνητικς προσγγισης που προτιµθηκε απ#
τους ειδικο0ς. Η ρευνα-δρ5ση που εστι5ζει στις ανδρικς ταυτ#τητες, δηλαδ, η αν5πτυξη στρατηγικ8ν στις σχολικς τ5ξεις µε
επ)κεντρο τα αγ#ρια, ε)ναι νας χ8ρος σχεδ#ν 5γνωστος στο
πλα)σιο αυτς της θεµατικς.
Στο σηµε)ο αυτ# ε0λογα µπορε) να αναρωτηθε) κανε)ς µχρι
ποιο σηµε)ο ε)ναι δυνατ#ν να αλλ5ξουν οι κοινωνικς πεποιθσεις µσα απ# παρεµβ5σεις στην εκπα)δευση, στο πλα)σιο, δηλαδ, εν#ς επ)σηµου θεσµο0. Ο ρ#λος του σχολε)ου στην αναπαραγωγ κυρ)αρχων ιδεολογι8ν χει τονισθε) ιδια)τερα στη θεωρ)α
και την ρευνα της Κοινωνιολογ)ας της Εκπα)δευσης κατ5 τις τελευτα)ες δεκαετ)ες και ε)ναι πια γνωστ# #τι οι σχσεις των φ0λων
συµπεριλαµβ5νονται αν5µεσα στα θµατα που διαµορφ8νονται
απ# τις ιδεολογ)ες αυτς. Μσα απ# αυτν την οπτικ, η δυνατ#τητα προ8θησης αλλαγ8ν στην εκπα)δευση εµφαν)ζεται εξαιρετικ5 περιορισµνη. Παρ’ #λα αυτ5, ε)κοσι χρ#νια πριν, η Deem
(1978), παρ5 τη µαρξιστικ-φεµινιστικ της οπτικ, τ#νιζε στο
κλασικ# πια βιβλ)ο της Γυνακες και εκπαδευση (Women and
Schooling):
«Η εκπα)δευση απ# µ#νη της δεν µπορε) να αλλ5ξει τις κοινωνικς σχσεις παραγωγς..., #µως η εκπα)δευση µπορε) να αρχ)σει
να διαµορφ8νει µε διαφορετικ# τρ#πο τις στ5σεις των ανθρ8πων απναντι... στον καταµερισµ# της εργασ)ας κατ5 φ0λα, #σο
περιορισµνη κι αν ε)ναι η κταση αυτς της αλλαγς, και χει τη
δυνατ#τητα να διευρ0νει το ε)δος των δεξιοττων που µαθα)νουν τα παιδι5 στο σχολε)ο» (Deem, 1978, σ. 54).
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Kαι καταλγει επισηµα)νοντας:
«Η επ)τευξη µιας εκπα)δευσης που θα απευθ0νεται και στους
5νδρες και στις γυνα)κες και που δεν θα περιορ)ζει µε τεχνητ#
και λανθασµνο τρ#πο τις σκψεις, τις δεξι#τητες και τις ικαν#τητς τους στη β5ση των διαφορ8ν των φ0λων δεν ε)ναι ε0κολος στ#χος σε µια κοινων)α, το να µην το επιχειρσει #µως κ5ποιος επειδ ε)ναι δ0σκολο, αποτελε) πρ5ξη δειλ)ας» (Deem,
1978, σ. 141).

Προσπαθ8ντας να προσδιορ)σουµε ακριβστερα τους στ#χους κ5θε παρεµβατικς προσπ5θειας, θεωρο0µε #τι αυτ# που
χει σηµασ)α για την τελικ επιτυχ)α ε)ναι ο τρ#πος µε τον οπο)ο
οι ερευνητς/τριες αντιµετωπ)ζουν την προοπτικ της αλλαγς. Τι
προσδοκο0µε, #ταν σχεδι5ζουµε να πρ#γραµµα δρ5σης και
στρατηγικς παρµβασης στο σχολε)ο; Στοχε0ουµε στην αλλαγ
ολ#κληρου του εκπαιδευτικο0 συστµατος, σε αλλαγς στα προγρ5µµατα διδασκαλ)ας  στη διαµ#ρφωση προτ5σεων για µια εκπαιδευτικ πολιτικ ισ#τητας των φ0λων στο σχολε)ο; Θεωρο0µε
#τι να πρ#γραµµα δρ5σης µε πρωταρχικ# στ#χο του αυτ την τελευτα)α προοπτικ µπορε) να γ)νει πολ0 αποτελεσµατικ# τ#σο ως
προς την επ)τευξη των στ#χων του, #σο και ως προς τη δυνατ#τητ5 του να δ8σει την ευκαιρ)α στα νεαρ5 5τοµα που θα συµµετχουν, να προβληµατισθο0ν, αντιµετωπ)ζοντας κριτικ5 παραδοσιακς αντιλψεις και πρακτικς για τις σχσεις των φ0λων.

1.2

Σχεδι5ζοντας µια ευρωπαϊκ ρευνα
για τα αγ#ρια στην εφηβε)α
¢. ™ ∞∫∫∞ & µ. ¢ ∂§∏°π∞¡¡∏ -∫ √À´ª∆∑∏

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

Ο

ΠΩΣ Η∆Η ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, Η ΜΕ-

λτη των ανδρικ8ν ταυτοττων αποτελε) να #λο και σηµαντικ#τερο τµµα της διεθνο0ς βιβλιογραφ)ας κατ5 την
τελευτα)α δεκαετ)α. Ειδικ#τερα, η φεµινιστικ ρευνα για το φ0λο στην εκπα)δευση χει ενσωµατ8σει το σχετικ# προβληµατισµ#, θεωρ8ντας #τι η επ)γνωση του τι συµβα)νει µε τους 5νδρες
και τα αγ#ρια αποτελε) θµα κεντρικς σηµασ)ας, εφ#σον στοχε0ει κανε)ς να προωθσει θµατα ισ#τητας των φ0λων στο σχολικ# πλα)σιο (Francis & Skelton, 2001). Μια σειρ5 απ# φαιν#µενα
που γιναν πρ#σφατα αντιληπτ5, #σον αφορ5 τις συµπεριφορς
και την παρουσ)α των νεαρ8ν εφβων στο σχολε)ο και ξω απ#
αυτ#, απετλεσαν το ναυσµα για το πρ#σφατο αυτ# ενδιαφρον
των επιστηµ#νων. Η εικ#να µειωµνης σχολικς επ)δοσης των
αγορι8ν που δηµιο0ργησε την εντ0πωση γενικευµνης σχολικς
αποτυχ)ας, σε σ0γκριση, µ5λιστα µε την επιτυχηµνη παρουσ)α
των κοριτσι8ν (Eppstein et al., 1999), η παρατηρο0µενη α0ξηση
της σχολικς β)ας, µε δρ5στες (αλλ5 και αποδκτες) νεαρ5 αγ#ρια, τα προβλµατα στις σχσεις των δ0ο φ0λων, αλλ5 και ο προβληµατικ#ς τρ#πος µε τον οπο)ο οι νεαρο) 5νδρες βι8νουν τις
συνπειες διαφ#ρων κοινωνικοοικονοµικ8ν φαινοµνων, #πως η
ανεργ)α και η αλλαγ της κοινωνικς θσης των γυναικ8ν, διαµορφ8νουν την α)σθηση µιας συλλογικς κρ)σης του ανδρισµο0 27
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στις σ0γχρονες δυτικς κοινων)ες και, κατ5 συνπεια, την αν5γκη
διερε0νησης της ανδρικς ταυτ#τητας. Bπως δη χει τονισθε)
προηγουµνως, η ρευνα αυτ 5λλοτε αποτελε) αυτ#νοµη προσπ5θεια των «ανδρικ8ν σπουδ8ν» και 5λλοτε συνδεται µε το
φεµινιστικ# προβληµατισµ#, σε µια προσπ5θεια πληρστερης καταν#ησης των αιτ)ων των ασ0µµετρων κοινωνικ8ν σχσεων των
φ0λων. Το ερευνητικ# πρ#γραµµα που παρουσι5ζεται στο βιβλ)ο
αυτ# και του οπο)ου οι συντεταγµνες δ)νονται στο παρ#ν κεφ5λαιο, ανκει στη δε0τερη κατηγορ)α.

∆Ô Â˘Úˆ·˚Îﬁ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «∞ÚÈ¿‰ÓË»
ο πρ#γραµµα «Αρι5δνη» επικεντρ8θηκε στη διερε0νηση των
ανδρικ8ν ταυτοττων σε ευρωπαϊκ# επ)πεδο. Αποτλεσε
Τ
ερευνητικ# πρ#γραµµα το οπο)ο χρηµατοδοτθηκε απ# την Ευ-

ρωπαϊκ Κοιν#τητα και στο οπο)ο συµµετε)χαν 8 χ8ρες-µλη της
Ευρωπαϊκς Kνωσης (Ισπαν)α, Πορτογαλ)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α,
Βρετταν)α, Ελλ5δα, ∆αν)α και Ιταλ)α)1. Σκοπ#ς του προγρ5µµατος, το οπο)ο σχεδι5στηκε ως µια πιλοτικ ρευνα-δρ5ση σε τσσερα σχολε)α κ5θε χ8ρας, ταν να αναπτ0ξει ερευνητικς µεθ#δους για τη µελτη των ανδρικ8ν ταυτοττων στο σχολε)ο καθ8ς
και να εντοπ)σει στρατηγικς παρµβασης που θα απβλεπαν
στη διε0ρυνση των παραδοσιακ8ν απ#ψεων και πεποιθσεων
για τον ανδρισµ# στην κ5θε χ8ρα. Πιο συγκεκριµνα, το πρ#-

1. Επιστηµονικ Υπε0θυνη του ∆ιεθνο0ς Προγρ5µµατος: A. Tome (Instituto de
Ciencias de Education), Barcelona, Ισπαν)αH Επιστηµονικο) Υπε0θυνοι Εθνικ8ν
Προγραµµ5των: N. Pacheco (Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educacao,
Universidade do Porto), Πορτογαλ)αH V. Aebisher (Department de Psychologie,
Universite de Paris), Γαλλ)αH Ch. Degenhart- Marten (Amt für Schule, Behörde für
Schule, Jugend und Berufsbildung), Hamburg, Γερµαν)αH M. Arnot (Department of
Education, University of Cambridge), Βρετταν)αH Κ. ∆εληγι5ννη-Κουϊµτζ (Τµµα
Ψυχολογ)ας, Αριστοτλειο Πανεπιστµιο Θεσσαλον)κης), Ελλ5δαH L. Andersen
(Aalborg Kommune, Aalborg), ∆αν)αH M.R. del Buono (I.R.R.S.A.E.), Milan, Ιταλ)α.
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γραµµα στ#χευε στη διερε0νηση των ανδρικ8ν ταυτοττων στο
σχολικ# πλα)σιο και στην απ# κοινο0 διαµ#ρφωση κατ5λληλων
στρατηγικ8ν παρµβασης στις σχολικς τ5ξεις που θα απβλεπαν στην προ8θηση της ισ#τητας των δ0ο φ0λων.
Αρχ στην οπο)α βασ)στηκε το πρ#γραµµα ταν η 5ποψη #τι
οι διαφορς µεταξ0 των δ0ο φ0λων στην εκπα)δευση, στην αγορ5 εργασ)ας και στη ζω γενικ#τερα, συνδονται ντονα µε τη
δ#µηση της ανδρικς ταυτ#τητας. Η προ8θηση, εποµνως, )σων
ευκαιρι8ν για τις γυνα)κες πρπει να λ5βει υπ#ψη και θµατα
που αφορο0ν τους 5νδρες, #πως δη διατυπ8θηκε και στο προηγο0µενο Κεφ5λαιο (Κεφ. 1.1.).
Οι γενικ#τεροι στχοι του προγρ5µµατος, #πως τθηκαν στα
πλα)σια της Ευρωπαϊκς συνεργασ)ας, ταν οι εξς:
1. Η αν5πτυξη της ικαν#τητας των δευτεροβ5θµιων σχολε)ων:
(α) να διερευνσουν την ανδρικ ταυτ#τητα ως θεµατικ κεντρικς σηµασ)ας για τις σχσεις των φ0λων, (β) να προσδιορ)σουν τις σ0γχρονες πισεις και συγκρο0σεις που σχετ)ζονται
µε την ανδρικ ταυτ#τητα και (γ) να αξιολογσουν το ρ#λο
του σχολε)ου στη διαµ#ρφωση διαφορ8ν συµπεριφορ5ς αν5µεσα στα αγ#ρια και τα κορ)τσια.
2. Ο προσδιορισµ#ς αποτελεσµατικ8ν στρατηγικ8ν που θα διευρ0νουν τις παραδοσιακς πεποιθσεις οι οπο)ες συνδονται µε
την ανδρικ ταυτ#τητα σε κ5θε χ8ρα που παιρνε µρος στο
πρ#γραµµα. Θεωρθηκε #τι αυτ η διε0ρυνση µπορε) να επιτευχθε): (α) µε τη επκταση του ακαδηµαϊκο0 ορ)ζοντα των
αγορι8ν και της επ)δοσς τους σε µη παραδοσιακο0ς τοµε)ς,
(β) µε την προ8θηση ποικ)λων επαγγελµατικ8ν και οικογενειακ8ν ρ#λων και προτ0πων στα πλα)σια της ανδρικς ταυτ#τητας, (γ) µε την ενθ5ρρυνση των αγορι8ν να αξιολογο0ν θετικ5 τους γυναικε)ους ρ#λους, δραστηρι#τητες και προοπτικς
και (δ) µε την προ8θηση της αµοιβα)ας γν8σης για το 5λλο
φ0λο και της αξ)ας των )σων ευκαιρι8ν στην κοινων)α γενικ#τερα.
3. Η διαµ#ρφωση αποτελεσµατικ8ν µεθ#δων διδασκαλ)ας και
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αξιολ#γησης που θα επιτρψουν στα σχολε)α να προσεγγ)σουν τη θεµατικ που σχετ)ζεται µε την αν5πτυξη της ανδρικς ταυτ#τητας στο σ0γχρονο σχολε)ο. Ο στ#χος αυτ#ς συνδυ5ζεται µε τη συνεργασ)α και τη δηµιουργ)α δικτ0ου αν5µεσα στις χ8ρες που συµµετχουν.
4. Η ενθ5ρρυνση των εθνικ8ν οµ5δων που συµµετε)χαν στο πρ#γραµµα να ανταλλ5σσουν, µσα απ# τη συνεργασ)α και τη δηµιουργ)α δικτ0ου, τις πηγς πληροφ#ρησης που ε)χε η κ5θε
οµ5δα καθ8ς και τις ερευνητικς µεθοδολογ)ες και τις εκπαιδευτικς τεχνικς που επρ#κειτο να χρησιµοποισουν στο
πλα)σιο της ρευνας-δρ5σης.
Bπως φα)νεται και απ# τη διατ0πωση των στ#χων, το πρ#γραµµα περιελ5µβανε δ0ο στ5δια, το στ5διο της διερε0νησης και
το στ5διο της παρµβασης στη σχολικ τ5ξη. Κατ5 τη δι5ρκεια
του πρ8του σταδ)ου, εκπονθηκε σειρ5 ερευν8ν, τα αποτελσµατα των οπο)ων αποτλεσαν τη β5ση για το σχεδιασµ# των
παρεµβατικ8ν δραστηριοττων στη σχολικ τ5ξη που υλοποιθηκαν κατ5 τη δε0τερη φ5ση. Κατ5 συνπεια, η πρ8τη φ5ση του
προγρ5µµατος ε)χε στ#χο το (1), εν8 η δε0τερη φ5ση ε)χε στ#χο
το (2) και (3).
Στο κεφ5λαιο αυτ#, στο πρ8το τµµα, περιγρ5φονται οι τρ#ποι µε τους οπο)ους οι οκτ8 χ8ρες συνεργ5στηκαν για να υλοποισουν το πρ#γραµµα κατ5 την πρ8τη φ5ση, καθ8ς και οι
τρ#ποι µε τους οπο)ους σχεδι5στηκε η παρµβαση της δε0τερης
φ5σης. Η περιγραφ δοµθηκε µε β5ση τις τεχνικς εκθσεις που
κατθεσε η κ5θε χ8ρα. Στο δε0τερο τµµα, περιγρ5φεται αναλυτικ5 η µεθοδολογ)α που ακολουθθηκε στην Ελλ5δα.
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π. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÈ˜ ÔÎÙÒ
¯ÒÚÂ˜-Ì¤ÏË ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ŒÓˆÛË˜
∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜
συνεργασ)α αν5µεσα στις οκτ8 ερευνητικς οµ5δες αποκ5λυψε µια σειρ5 τ#σο απ# κοιν5 #σο και απ# διαφορετικ5
Η
πλα)σια εργασ)ας καθ8ς και κοινς αλλ5 ταυτ#χρονα και διαφο-

ρετικς οπτικς, προσεγγ)σεις και ιδες. Απ# τη µια, κοιν αφετηρ)α ταν η φεµινιστικ οπτικ, η απ#φαση, δηλαδ, #τι το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» θα σχεδιαζ#ταν ως µια φεµινιστικ ρευναδρ5ση που θα εστ)αζε στα αγ#ρια. Η προηγο0µενη εµπειρ)α των
συµµετεχουσ8ν στην ρευνα για το φ0λο στην εκπα)δευση υπρξε το δε0τερο στοιχε)ο, που επτρεψε τη χρση µιας κοινς γλ8σσας στο σχεδιασµ# του προγρ5µµατος.
Απ# την 5λλη, µια σειρ5 απ# παρ5γοντες, #πως για παρ5δειγµα, το επαγγελµατικ# υπ#βαθρο των ερευνητρι8ν, η πολιτικ κατ5σταση των χωρ8ν που συµµετε)χαν και οι αντ)στοιχες εκπαιδευτικς πολιτικς, τα διαφορετικ5 εκπαιδευτικ5 συστµατα της
κ5θε χ8ρας, το επ)πεδο ακαδηµαϊκς και ερευνητικς πε)ρας σε
θµατα φ0λου, µαζ) µε τη θση των γυναικ8ν και τη δοµ των
σχσεων των φ0λων σε κ5θε κοινων)α, επηρασαν τις αποφ5σεις
των εθνικ8ν ερευνητικ8ν οµ5δων.
Κατ5 τις πρ8τες συναντσεις οι οκτ8 εθνικς οµ5δες αποφ5σισαν #τι για τη µελτη των ανδρικ8ν ταυτοττων ε)ναι σηµαντικ# να εστι5σουν στις εµπειρ)ες των εφβων σε #,τι αφορ5 την οικογενειακ ζω, τα συναισθµατ5 τους, τις απ#ψεις και τις πεποιθσεις τους σε #,τι αφορ5 την επαγγελµατικ ζω καθ8ς και
τους ρ#λους των δ0ο φ0λων. Οι οκτ8 οµ5δες, επ)σης, πραν ορισµνες κοινς αποφ5σεις σε #,τι αφορ5 τους στ#χους του προγρ5µµατος καθ8ς και τις οµ5δες των παιδι8ν που θα συµµετε)χαν στη µελτη. Παρακ5τω θα εξεταστο0ν τ#σο οι κοινο) τ#ποι
στις αποφ5σεις των εµπλεκ#µενων εθνικ8ν οµ5δων #σο και τα
σηµε)α στα οπο)α διφεραν.
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KÔÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
Οι κοινς αποφ5σεις των ερευνητικ8ν οµ5δων ως προς τον προσδιορισµ# των στ#χων και το σχεδιασµ# της ρευνας εστι5στηκαν
στους παρακ5τω τοµε)ς:
Α) Ως προς τους στ#χους και το δε)γµα αποφασ)σθηκε: (α) Να
ισχ0ουν και για τις οκτ8 χ8ρες οι γενικο) στ#χοι του προγρ5µµατος
(βλ. παραπ5νω) οι οπο)οι θα επικντρωναν στην αν5γκη διερε0νησης και διε0ρυνσης των ανδρικ8ν ταυτοττων φ0λου στην εφηβικ
ηλικ)α, την αν5πτυξη στρατηγικ8ν προσγγισης των φ0λων στην
εκπα)δευση και τη ζω γενικ#τερα και την εν)σχυση της ερευνητικς συνεργασ)ας σε ερευνητικ# επ)πεδο. (β) Επιπλον, αποφασ)στηκε #τι το δε)γµα θα συµπεριελ5µβανε αγ#ρια και κορ)τσια ηλικ)ας 14-16 ετ8ν, δηλαδ εφβους που βρ)σκονται στη µση εφηβικ
ηλικ)α. Η συγκεκριµνη ηλικιακ οµ5δα επιλχτηκε µε β5ση το γεγον#ς #τι θεωρε)ται ιδια)τερα κρ)σιµη περ)οδος για τη διαµ#ρφωση
της ταυτ#τητας φ0λου τ#σο σε επ)πεδο γνωστικ# #σο και σε επ)πεδο συναισθηµατικ# και ψυχοσεξουαλικ# (Berk, 1991). Επιπλον,
πρ#κειται για να στ5διο ζως κατ5 το οπο)ο πρπει να παρθο0ν
κρ)σιµες αποφ5σεις και να γ)νουν σηµαντικς επιλογς που θα επηρε5σουν την ενλικη ζω (Deliyanni-Kouimtzi et al., 1996).
Β) Ως προς το σχεδιασµ# της ρευνας και τη παρµβασης
αποφασ)σθηκε #τι σε κ5θε χ8ρα θα π5ρουν µρος τσσερα σχολε)α και #τι σε κ5θε σχολε)ο θα σχηµατιστο0ν οµ5δες εκπαιδευτικ8ν που θα συµµετχουν στις δι5φορες φ5σεις του προγρ5µµατος. Η κ5θε χ8ρα θα αποφ5σιζε ξεχωριστ5 η κ5θε µια για τα
κριτρια επιλογς των σχολε)ων.
Κατ5 την πρ8τη φ5ση του προγρ5µµατος (Ιανου5ριος-∆εκµβριος 1996), υλοποιθηκε η διερε0νηση των ανδρικ8ν ταυτοττων στα σχολε)α που επιλχτηκαν να συµµετ5σχουν στο πρ#γραµµα. Κατ5 τη δε0τερη φ5ση (Ιανου5ριος-∆εκµβριος 1997),
υλοποιθηκε ο σχεδιασµ#ς και η εφαρµογ των δραστηριοττων
παρµβασης στη σχολικ τ5ξη. Bλες οι εθνικς οµ5δες συµφ8νησαν να πραγµατοποισουν τις εξς ενργειες:
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να διαµορφ8σουν εθνικς οµ5δες για την υλοπο)ηση της ρευνας-δρ5σης στη σχολικ κοιν#τητα (περιλαµβ5νοντας εκτ#ς
απ# τους εκπαιδευτικο0ς και στελχη της διο)κησης της εκπα)δευσης καθ8ς και βοηθητικ# προσωπικ#),
να διαµορφ8σουν οµ5δες εκπαιδευτικ8ν στο κ5θε να απ# τα
τσσερα σχολε)α που θα συµµετε)χαν στο πρ#γραµµα,
να σχεδι5σουν και να ελγξουν ερευνητικ5 εργαλε)α καθ8ς και
στρατηγικς παρµβασης στη σχολικ τ5ξη σε συνεργασ)α της
ερευνητικς οµ5δας µε την οµ5δα των εκπαιδευτικ8ν,
να προωθσουν τη δικτ0ωση των σχολε)ων των οκτ8 χωρ8ν µεταξ0 τους µε ττοιον τρ#πο 8στε το κ5θε σχολε)ο να συνδεται και να συνεργ5ζεται µε δ0ο 5λλα σχολε)α (να απ# τη ν#τια και να απ# τη β#ρεια Ευρ8πη),
να συλλξουν αρχειακο0 τ0που δεδοµνα απ# τα σχολε)α που
συµµετχουν στο πρ#γραµµα στην κ5θε χ8ρα και να ανταλλαχθε) µεταξ0 των χωρ8ν οποιοδποτε υλικ# (π.χ. ερευνητικ5 εργαλε)α, βιβλιογραφ)α, ιδες κ.τ.λ.).
Τλος, #λες οι εθνικς οµ5δες ξεκ)νησαν µε τη διερε0νηση των
απ#ψεων και των πεποιθσεων των εκπαιδευτικ8ν για τα δ0ο
φ0λα και µετ5 συνχισαν µε τη διερε0νηση των απ#ψεων και των
πεποιθσεων των παιδι8ν. Αποφασ)στηκε πως η σχολικ επ)δοση, η ζω στο σπ)τι και η φροντ)δα, η ανδρικ εµπειρ)α καθ8ς
και οι ρ#λοι των δ0ο φ0λων θα πρπει να αποτελσουν τους κ0ριους τοµε)ς διερε0νησης.

¢È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙﬁ¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·
Bπως, δη, αναφρθηκε, #λες οι εθνικς οµ5δες συµφ8νησαν σε
#,τι αφορ5 τους γενικο0ς στ#χους του προγρ5µµατος καθ8ς και
την προσγγιση (τ0πος σχολε)ου, σ0νθεση σχολικ8ν οµ5δων,
διαδικασ)α υλοπο)ησης του ργου, ερευνητικ µεθοδολογ)α και
ε)δος ερευνητικ8ν εργαλε)ων, σ0νθεση ερευνητικς οµ5δας) που
θα χρησιµοποιο0σαν. Ωστ#σο, υπρξαν µεγ5λες διαφορς στην
3
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µφαση που δωσε η κ5θε οµ5δα διατυπ8νοντας τους επιµρους
στ#χους στην κ5θε χ8ρα (βλ. Π)νακα 1.2.1).
Σε #,τι αφορ5, λοιπ#ν, τους επιµ ρους στχους, ορισµνες χ8ρες ε)δαν το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» ως µια ευκαιρ)α να µελετσουν αρχικ5 και σε β5θος τις ταυτ#τητες φ0λου και µετ5 να προχωρσουν µε την υλοπο)ηση της παρµβασης στη σχολικ τ5ξη.
Αντ)θετα, 5λλες χ8ρες ε)δαν το πρ#γραµµα ως να πρ#γραµµα
δρ5σης δ)νοντας µφαση και στοχε0οντας εξαρχς στην εφαρµογ παρεµβατικ8ν δραστηριοττων. Πιο συγκεκριµνα, #πως φα)νεται απ# τις εθνικς εκθσεις των διαφ#ρων οµ5δων, οι οµ5δες
της Γαλλ)ας, Γερµαν)ας, Ελλ5δας και Πορτογαλ)ας θεσαν ως
στ#χο κατ5 την πρ8τη φ5ση να διερευνσουν και να κατανοσουν τις σχσεις των δ0ο φ0λων. Οι υπ#λοιπες οµ5δες θεσαν
στ#χο ε)τε να ενθαρρ0νουν τα σχολε)α να αναπτ0ξουν τα )δια την
ικαν#τητα να διερευνο0ν θµατα που 5πτονται του φ0λου (Βρεταν)α, Ιταλ)α), ε)τε να διερευνσουν τις ανδρικς ταυτ#τητες µσω
της διδασκαλ)ας διαφ#ρων γνωστικ8ν αντικειµνων σε αµιγε)ς ως
προς το φ0λο τ5ξεις (Ισπαν)α, ∆αν)α).
Επιπλον, πα)ρνοντας υπ#ψη την υπ5ρχουσα σε κ5θε χ8ρα
ερευνητικ δραστηρι#τητα σε #,τι αφορ5 το φ0λο, οι οµ5δες απ#
την Ισπαν)α, τη Βρεταν)α και τη Γαλλ)α αποφ5σισαν να επικεντρωθο0ν κυρ)ως στη µελτη των ανδρικ8ν ταυτοττων, εν8, η
∆αν)α, η Γερµαν)α, η Πορτογαλ)α, η Ιταλ)α και η Ελλ5δα θε8ρησαν απαρα)τητο να µελετσουν ταυτ#χρονα και τις ανδρικς και
τις γυναικε)ες ταυτ#τητες στην εφηβε)α, χωρ)ς, παρ’ #λα αυτ5 να
προχωρσουν σε ρευνα των διαφορ8ν των φ0λων. Ορισµνες
ερευνητικς οµ5δες επικεντρ8θηκαν στη µελτη της επιθετικ#τητας (Ισπαν)α)  της αυτοεικ#νας (Ιταλ)α, Γαλλ)α, Πορτογαλ)α),
εν8 5λλες επικεντρ8θηκαν στη µελτη της ατοµικς  της συλλογικς ταυτ#τητας (Γαλλ)α, Πορτογαλ)α), των καταστ5σεων σ0γκρουσης στην τ5ξη (Γαλλ)α), των συνθηκ8ν µ5θησης (Γερµαν)α) και των απ#ψεων και πεποιθσεων των εκπαιδευτικ8ν
(Ισπαν)α, Ελλ5δα, Αγγλ)α, Ιταλ)α).
Τα κριτρια για την επιλογ συγκεκριµνου τ$που σχολεων
επ)σης ταν διαφορετικ5 για την κ5θε χ8ρα. Τα κριτρια που
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¶ π¡∞∫∞™ 1.2.1
™Ùﬁ¯ÔÈ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ˘ÏÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ ¯ÒÚ·
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùﬁ¯ÔÈ

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

¢È·‰ÈÎ·Û›·

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

πÛ·Ó›·

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ
Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎﬁÙËÙ·˜

¶ÔÛÔÙÈÎ¤˜ Î·È
ÔÈÔÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ, ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ, ¤ÎıÂÛË,
Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, ·›ÍÈÌÔ ÚﬁÏˆÓ

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
ˆ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ¤˜,
Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ
Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Ù¿ÍË

ªÈÎÙ¿ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ Ê‡ÏÔ Û¯ÔÏÂ›·
·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ÂÚÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ,
Ì·ıËÙ¤˜/-ÙÚÈÂ˜
·ﬁ ‰È¿ÊÔÚ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù·,
‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜
·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÂ ·ÌÈÁÂ›˜
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ
Ù¿ÍÂÈ˜

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

∏ ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ
·ﬁ„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÂÔÈı‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ Î·ıÒ˜
Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù·
‰‡Ô Ê‡Ï·

√Ì·‰ÈÎ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, ·›ÍÈÌÔ
ÚﬁÏˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÙÈÎÔ-·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡

√È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›
·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜
ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜

∂ÁÁ‡ÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Î·È
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÛÙÔ
Ì·ıËÙÈÎﬁ ÏËı˘ÛÌﬁ, Û¯ÔÏÂ›· ·ﬁ
ËÌÈ-·ÁÚÔÙÈÎ‹,
·ÛÙÈÎ‹, ÂÚÈ·ÛÙÈÎ‹ Î·È ÂÚÈÔ¯‹
Ï·ÙÔÌÂ›ˆÓ

°·ÏÏ›·

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÙˆÓ ÂÈ‰ﬁÛÂˆÓ ÁÈÔ, ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙË˜
‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ÙË˜
ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÛÙﬁ¯ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ,
ÙˆÓ Ù·˘Ù›ÛÂˆÓ
Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚﬁˆÓ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È

∏ÌÈ-ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎ‹
Û˘Óı‹ÎË ÛÙË
Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
(˘ÏÔÔ›ËÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ ÛÂ
ÙÚ›· ÛÙ¿‰È·)

ªÈÎÙ¿ ˆ˜ ÚÔ˜
ÙÔ Ê‡ÏÔ Û¯ÔÏÂ›·
·ﬁ ·ÛÙÈÎ‹ Î·È
ÂÚÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û¯ÔÏÂ›·
ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿
Î·È ÌÔÓÔ-ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙÔ Â›Â‰Ô Â›‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ
Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ
Î¿ıÂ Û¯ÔÏÂ›Ô

ÃÒÚ·
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¶ π¡∞∫∞™ 1.2.1 (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùﬁ¯ÔÈ

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

°ÂÚÌ·Ó›·

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÛÎ¤„ÂˆÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ,
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÓÙˆÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È
ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È
ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘
Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ÌÂ ÙÔ
¿ÏÏÔ Ê‡ÏÔ

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ, ·ÙÔÌÈÎ‹ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË, Î·È
ÁÚ·Ù¿ ÎÂ›ÌÂÓ·

µÚÂÙ·Ó›·

∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜
ÈÎ·ÓﬁÙËÙ·˜ ÙˆÓ
Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ÙË˜
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜
ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Ó·
‰ÈÂÚÂ˘ÓÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· Ê‡ÏÔ˘. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ Ô˘ ı·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô

√Ì·‰ÈÎ¤˜ Û˘˙Ë- ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ªÈÎÙ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
Ù‹ÛÂÈ˜, ·Ú·Ù‹- Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ê‡ÏÔ Û¯ÔÏÂ›· ‹
Û¯ÔÏÂ›· ÂÓﬁ˜ Ê‡ÚËÛË, Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÏÔ˘, ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈÍË, ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÛÌÈÎ¿ ‹ ÌÔÓÔ-ÔÙËÙÂ˜, ÂÚˆÙËÌ·ÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·,
ÙÔÏﬁÁÈÔ ÎÏÂÈÌÂÛ·›·˜ ‹ ˘„ËÛÙÒÓ ÂÚˆÙ‹Ï‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈÛÂˆÓ, ¤ÎıÂÛË,
ÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜,
¤ÚÂ˘Ó· ·Ú¯Â›Ô˘
·ÛÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜

ÃÒÚ·

¢È·‰ÈÎ·Û›·
∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘
™¯ÔÏÂ›· ·ÛÙÈÎ‹˜
ÂÚÈÔ¯‹˜

37

1.2 Σχεδιζοντας µια ευρωπαϊκ ρευνα

¶ π¡∞∫∞™ 1.2.1 (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)
ÃÒÚ·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùﬁ¯ÔÈ

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

¢È·‰ÈÎ·Û›·

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

∂ÏÏ¿‰·

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ
Î·È ·Ó‰ÚÈÎÒÓ
Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ·
Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó
ﬁ¯È ÌﬁÓÔ ÔÈ ÙÚﬁÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÁﬁÚÈ·
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÚﬁÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó
ÙË˜ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘
·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô
Ê‡ÏˆÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô

¶ÔÛÔÙÈÎ¿ Î·È ÔÈ- ¢Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ∞ÛÙÈÎ‹ Î·È ·ÁÚÔÔÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·, Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹,
È‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ‰ËÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ,
ÌﬁÛÈ· Û¯ÔÏÂ›·,
¤ÎıÂÛË, ‰Ú·ÛÙËÛ¯ÔÏÂ›· ÌÂÛ·›·˜
ÚÈﬁÙËÙÂ˜, ËÌÈ-‰Ô‹ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆÌËÌ¤ÓË Û˘Ó¤ÓÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜, ¯·ÓÙÂ˘ÍË, ÔÌ¿‰Â˜
ÌËÏﬁ, ÌÂÛ·›Ô ‹
ÂÛÙ›·ÛË˜
·ÓÒÙÂÚÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Â›Â‰Ô
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ

¢·Ó›·

∂ÛÙ›·ÛË ÛÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË
‰È‰·ÛÎ·Ï›·. √
‰È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜
·Ô‚Ï¤ÂÈ ÛÙËÓ
·ÂÏÂ˘ı¤ÚˆÛË
Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ Î·Ù¿ ÙË Ì·ıËÛÈ·Î‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜,
˙ˆÁÚ·ÊÈÎ‹, ÔÌ·‰ÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË
ÌÂ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚÈÂ˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛË

¢È·¯ˆÚÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÛÂ
Ù¿ÍÂÈ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ
Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ
(·Ó¿ ÁÓˆÛÙÈÎﬁ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ)

∞ÛÙÈÎ¤˜ Î·È ÂÚÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Î·È
ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏÂ›·
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¶ π¡∞∫∞™ 1.2.1 (Û˘Ó¤¯ÂÈ·)
ÃÒÚ·
πÙ·Ï›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùﬁ¯ÔÈ

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

¢È·‰ÈÎ·Û›·

ŒÚÂ˘Ó· ‰Ú¿ÛË˜ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙﬁÛÔ
ÌÂ ÛÎÔﬁ ÙËÓ
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÚÔÒıËÛË ÛÙÚ·ÎÒÓ ﬁÛÔ Î·È ÙˆÓ
ÙËÁÈÎÒÓ ‰È‰·ÛÎ·Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
Ï›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È
Ê‡ÏÔ˘. ∏ ÂÎ·›ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ
‰Â˘ÛË ÂÎ·È‰Â˘Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÙÈÎÒÓ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô
ÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ
Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È
˘ÔÎÂ›ÌÂÓ· Î·È
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙË˜
‰Ú¿ÛË˜ ÙÔ˘˜. ∏
‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, ÙˆÓ
ÂÓ‰È·ÊÂÚﬁÓÙˆÓ
Î·È ÙË˜ ·˘ÙÔ-ÂÈÎﬁÓ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ Ì·ıËÙÈÎÔ‡
ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ
(Û¯ÔÏÂ›· ÌﬁÓÔ
ÁÈ· ·ÁﬁÚÈ·, Û¯ÔÏÂ›· Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·
ÎÔÚ›ÙÛÈ·)

χρησιµοποιθηκαν πιο συχν5 ταν ο βαθµ#ς αστικοπο)ησης (∆αν)α, Βρεταν)α, Γαλλ)α, Ελλ5δα, Πορτογαλ)α, Ισπαν)α) και το κοινωνικο-οικονοµικ# επ)πεδο των κατο)κων της περιοχς στην
οπο)α βρισκ#ταν το σχολε)ο (∆αν)α, Βρεταν)α, Γερµαν)α, Ελλ5δα,
Πορτογαλ)α, Ισπαν)α). Επιπλον κριτρια ταν η διασπορ5 των
µαθητ8ν/τρι8ν ως προς το φ0λο (Ιταλ)α, Βρεταν)α), η σ0νθεση
του πληθυσµο0 ως προς την εθνικ#τητα (Γαλλ)α, Αγγλ)α), ο τ0πος
του σχολε)ου (Γενικ5  Τεχνικ5 Γυµν5σια-Λ0κεια, Γερµαν)α), το
µγεθος του σχολε)ου (∆αν)α), ο βαθµ#ς εγγ0τητας του σχολε)ου
απ# το Πανεπιστµιο (Πορτογαλ)α, Γαλλ)α) καθ8ς και ο βαθµ#ς
ιδιωτικοπο)ησης των σχολε)ων (Ελλ5δα).
Σε #,τι αφορ5 τη σ0νθεση των σχολικν οµδων, κ5θε χ8ρα
συµπεριλαβε διαφορετικς οµ5δες ατ#µων απ# τη σχολικ κοιν#τητα. Bλες οι χ8ρες συµπεριλαβαν εκπαιδευτικο0ς µαζ) µε
διευθυντς/τριες και συµβο0λους (Γαλλ)α, Ιταλ)α, ∆αν)α, Πορτογαλ)α), γονε)ς (∆αν)α), πανεπιστηµιακο0ς ερευνητς (Γερµαν)α),
µαθητς και µαθτριες (Ιταλ)α, Ελλ5δα).
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Ως προς τη διαδικασα υλοποησης του ργου, ορισµνες χ8ρες συµπεριλαβαν πολ0 ενεργ5 τους εκπαιδευτικο0ς στην ερευνητικ διαδικασ)α ε)τε χρησιµοποι8ντας τη µθοδο του εκπαιδευτικο$ ως ερευνητ (Ελλ5δα, Αγγλ)α, Ισπαν)α) ε)τε δ)νοντ5ς
τους την ευκαιρ)α να λειτουργο0ν ως υποκε)µενα και αντικε)µενα της δικς τους παρατρησης και δρ5σης (Ιταλ)α, Πορτογαλ)α). Σε ορισµνες περιπτ8σεις οι µαθητς και οι µαθτριες πραν µρος #χι µ#νο ως αντικε)µενα, αλλ5 και ως ερευνητς/τριες
στο πλα)σιο της παρµβασης (Ιταλ)α, Ελλ5δα, Πορτογαλ)α). Τλος, στις περισσ#τερες περιπτ8σεις οι δραστηρι#τητες γιναν µσα στις σχολικς τ5ξεις, εν8, µ#νο σε µια περ)πτωση (Γαλλ)α)
σχεδι5στηκε πειραµατικ συνθκη.
Σε #,τι αφορ5 τα ερευνητικ εργαλεα, οι περισσ#τερες ερευνητικς οµ5δες χρησιµοπο)ησαν το ηµι-δοµηµνο  δοµηµνο
ερωτηµατολ#γιο (∆αν)α, Βρεταν)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α, Ελλ5δα,
Ιταλ)α) και την κθεση (Βρεταν)α, Ελλ5δα, Ισπαν)α). Η συλλογ
δεδοµνων γινε µε δι5φορους τρ#πους, ε)τε, για παρ5δειγµα, µσω οµ5δων εστ)ασης και οµαδικ8ν συζητσεων (Βρεταν)α, Ελλ5δα, Πορτογαλ)α, Ισπαν)α), ασκσεων (Γαλλ)α)  δραστηριοττων
στην τ5ξη (Βρεταν)α, Ελλ5δα, Ισπαν)α), ζωγραφικς (∆αν)α),
ατοµικ8ν συνεντε0ξεων (∆αν)α, Βρεταν)α, Γερµαν)α), πα)ξιµο ρ#λων (Πορτογαλ)α, Ισπαν)α) και παρατρηση συµπεριφορ5ς (∆αν)α, Βρεταν)α).
Η σ$νθεση των ερευνητικν οµδων στην κ5θε χ8ρα #πως
και τα ερευνητικ5 ενδιαφροντα του κ5θε µλους, η ιδεολογ)α
του/της και ο προσανατολισµ#ς του/της διφεραν, επ)σης, απ#
χ8ρα σε χ8ρα. Κατ5 συνπεια, συµµετε)χαν στο πρ#γραµµα 5τοµα απ# ποικ)λους επαγγελµατικο0ς χ8ρους, #πως πανεπιστηµιακο) δ5σκαλοι  ερευνητς/τριες (Βρεταν)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α,
Ελλ5δα, Πορτογαλ)α, Ισπαν)α), ανεξ5ρτητοι ερευνητς/τριες
(Βρεταν)α, Ελλ5δα), κυβερνητικ5 στελχη της εκπα)δευσης (∆αν)α, Ιταλ)α), φοιτητς και φοιττριες (Γερµαν)α, Ελλ5δα, Πορτογαλ)α) και στελχη της εκπα)δευσης (∆αν)α, Γερµαν)α). Τα µλη
των οκτ8 ερευνητικ8ν οµ5δων ταν κοινωνιολ#γοι (Βρεταν)α,
Ελλ5δα, Πορτογαλ)α, Ισπαν)α), κοινωνικο) ψυχολ#γοι (Γαλλ)α,
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Ελλ5δα, Γερµαν)α, Πορτογαλ)α, Ισπαν)α) και εκπαιδευτικο) (∆αν)α, Γερµαν)α, Πορτογαλ)α).

™˘˙‹ÙËÛË-™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·
Απ# την αν5λυση των εθνικ8ν τεχνικ8ν εκθσεων, προκ0πτει
#τι παρ5 την 0παρξη κοιν8ν στ#χων, οι οκτ8 εθνικς οµ5δες, κατ5 την υλοπο)ηση, διαφοροποιθηκαν ως προς τους ειδικ#τερους
στ#χους που θεσαν, την προσγγιση και την ερευνητικ µεθοδολογ)α που χρησιµοπο)ησαν καθ8ς και τις στρατηγικς παρµβασης που σχεδ)ασαν.
Οι διαφοροποισεις αυτς αντανακλο0ν, απ# τη µια, την περιπλοκ#τητα του φαινοµνου της διαµ#ρφωσης της ανδρικς ταυτ#τητας. Απ# την 5λλη, φα)νεται να συνδονται µε τις αν5γκες
της κ5θε χ8ρας τσι #πως αυτς προκ0πτουν απ# την υπ5ρχουσα βιβλιογραφ)α σε εθνικ# επ)πεδο, τα ιδια)τερα κοινωνικο-πολιτισµικ5 χαρακτηριστικ5 της κ5θε χ8ρας, το ε0ρος των επιστηµονικ8ν προσεγγ)σεων που υιοθετθηκαν καθ8ς και τις ειδικς
συνθκες του εκπαιδευτικο0 συστµατος στο κ5θε κρ5τος. Επιπλον, φα)νεται #τι χουν 5µεση σχση µε την εκπαιδευτικ παρ5δοση που ισχ0ει στην κ5θε χ8ρα. Σ0µφωνα µε τις εθνικς εκθσεις, προκ0πτει #τι:
παρ5 τη σχετικ νοµοθεσ)α και τις δι5φορες εκπαιδευτικς µεταρρυθµ)σεις, τα µικτ5 ως προς το φ0λο σχολε)α δεν χουν
λ0σει το θµα της ανισ#τητας των φ0λων,
τα αγ#ρια χουν χαµηλ#τερη ακαδηµαϊκ επ)δοση απ# τα κορ)τσια
παρουσι5ζοντας περισσ#τερα προβλµατα στο σχολε)ο καθ8ς
και σε συναισθηµατικ# επ)πεδο  επ)πεδο συµπεριφορ5ς,
οι εκπαιδευτικο) δεν αναγνωρ)ζουν  αρνο0νται το γεγον#ς #τι
το σχολε)ο προωθε) την ανισ#τητα των δ0ο φ0λων  #τι επηρε5ζει τις στ5σεις και τις πεποιθσεις των παιδι8ν. Ορισµνες
φορς, ειδικ5 στις νοτιο-ευρωπαϊκς χ8ρες, θεωρο0ν #τι η συνεκπα)δευση αγορι8ν και κοριτσι8ν χει λ0σει το θµα της
ανισ#τητας των δ0ο φ0λων.
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Επιπλον, οι εκθσεις αφνουν να διαφανε) #τι δοµο0νται στο
πλα)σιο των διαφορετικ8ν εκπαιδευτικ8ν συστηµ5των διαφορετικο) εκπαιδευτικο) «λ#γοι» για την προ8θηση της ισ#τητας.
Kτσι, δ0ο κυρ)αρχα ρεπερτ#ρια εντοπ)σθηκαν στον τρ#πο µε τον
οπο)ο οι εκπαιδευτικο) των διαφ#ρων χωρ8ν επιχειρο0ν να δικαιολογσουν την λλειψη πολιτικ8ν για τα φ0λα στο χ8ρο του
σχολε)ου: το ρεπερτ#ριο της αυτονοµ)ας (η επαγγελµατικ αυτονοµ)α των εκπαιδευτικ8ν) ναντι του ρεπερτορ)ου της κοινωνικς δικαιοσ0νης. Σε ορισµνες χ8ρες, δηλαδ, µε αποκεντρωµνα εκπαιδευτικ5 συστµατα, η λλειψη δρ5σεων και πολιτικ8ν
δικαιολογε)ται µε το επιχε)ρηµα της επαγγελµατικς αυτονοµ)ας
των εκπαιδευτικ8ν, στους οπο)ους δεν ε)ναι δυνατ#ν να επιβληθο0ν µθοδοι διδασκαλ)ας και παρµβασης εκ των 5νω. Σε 5λλες
χ8ρες, π5λι, η εφαρµογ κεντρικο0 σχεδιασµο0 στο εκπαιδευτικ# σ0στηµα θεωρε)ται #τι χει συνπεια τις )σες ευκαιρ)ες για
#λους/ες τους/τις µαθητς/τριες, γεγον#ς που κ5νει 5χρηστη
οποιαδποτε παραπρα παρµβαση  πολιτικ.
Ταυτ#χρονα, οι παρατηρο0µενες διαφοροποισεις, φα)νεται,
επ)σης, να συνδονται µε την ερευνητικ παρ5δοση καθ8ς και τη
βιβλιογραφ)α που υπ5ρχει για θµατα φ0λου στην κ5θε χ8ρα.
Bπως επισηµα)νουν οι Hübner-Funk & du Bois-Reymond (1995),
«η επιστηµονικ µελτη της νε#τητας ως κοινωνικο0 φαινοµνου,
στη ∆υτικ Ευρ8πη, παρουσι5ζει µια ποικιλ)α ερευνητικ8ν προσεγγ)σεων. Ε)τε συνδεται µε τις επιστµες της αγωγς, την παιδαγωγικ και την αναπτυξιακ ψυχολογ)α ε)τε µε τις πολιτικς
επιστµες και την κοινωνιολογ)α» (Hübner-Funk & du BoisReymond, 1995, σ. 261).
Συνοψ)ζοντας, πρπει να πο0µε, #τι το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» ανδειξε διαφορετικο0ς ορισµο0ς της ννοιας της ανδρικς
ταυτ#τητας. Επ)σης, κατδειξε #τι δεν µπορο0µε να µιλο0µε
για την ανδρικ ταυτ#τητα αγνο8ντας το εθνικ# και πολιτισµικ# πλα)σιο µσα στο οπο)ο αυτ δοµε)ται, καθ8ς, και την εθνικ#τητα  τις κοινωνικο-οικονοµικς συνθκες της κ5θε χ8ρας.
Θα πρπει, µ5λλον, να δεχτο0µε #τι υπ5ρχουν ποικ)λες ανδρικς ταυτ#τητες µε την ννοια #τι οι διαφορετικς οµ5δες αγο-
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ρι8ν βι8νουν µε διαφορετικο0ς τρ#πους την ταυτ#τητ5 τους.
Επιπλον, η παρατηρο0µενη διαφοροπο)ηση και η υιοθτηση
ποικ)λων προσεγγ)σεων τελικ5 φα)νεται απ# τη µια, να εµπλουτ)ζει τη γν8ση µας στο επ)πεδο της µεθοδολογ)ας της ρευνας στο
χ8ρο της εκπα)δευσης. Απ# την 5λλη, συντελε) στην πληρστερη
καταν#ηση των σχσεων που αναπτ0σσουν τα δ0ο φ0λα δεδοµνου #τι αποκαλ0πτει τον πολυσ0νθετο και περ)πλοκο χαρακτρα τους. Kνα πρ#γραµµα #που εµπλκονται επιστµονες απ#
διαφορετικς χ8ρες οδηγε) στην ανταλλαγ τ#σο των ιδε8ν #σο
και των εµπειρι8ν και των αποθεµ5των της κ5θε µ)ας. Συντελε),
επ)σης, στη διερε0νηση, #χι µ#νο του θµατος µε το οπο)ο ασχολε)ται, αλλ5 και της κοινωνικς δοµς και της κουλτο0ρας, καθ8ς και των εκπαιδευτικ8ν συστηµ5των και της ερευνητικς παρ5δοσης της κ5θε χ8ρας.
Τι ταν, τελικ5, το πρ#γραµµα «Αρι5δνη»; Kνα ενια)ο ευρωπαϊκ# πρ#γραµµα  να πρ#γραµµα συγκριτικς διαπολιτισµικς
ρευνας; Θα λγαµε #τι πρ#κειται για να πρ#γραµµα σαφ8ς ευρωπαϊκ# µε την ννοια #τι αναδεικν0ει τον πολυ-πολιτισµικ# χαρακτρα των ανδρικ8ν ταυτοττων καθ8ς και των σχσεων των
δ0ο φ0λων στην Ευρ8πη. Απ# την 5λλη µερι5, ωστ#σο, φρνει
στην επιφ5νεια τον πολυεπ)πεδο χαρακτρα και την αλληλεξ5ρτηση των εννοι8ν που µελετ8νται, τη µοναδικ#τητα του υπ# µελτη πληθυσµο0 και την ποικιλ)α των συνθηκ8ν στις οπο)ες ο τελευτα)ος ζει (Chisholm, 1995, σ. 23).

ππ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
τα πλα)σια των στ#χων που θεσε το ευρωπαϊκ# πρ#γραµµα, η
ελληνικ ερευνητικ οµ5δα, συνεκτιµ8ντας τις τοπικς ερευΣνητικς
αν5γκες, την υπ5ρχουσα βιβλιογραφ)α και την εκπαιδευτικ πραγµατικ#τητα στην Ελλ5δα, επεξεργ5σθηκε και διαµ#ρφωσε τους στ#χους της ρευνας και του προγρ5µµατος ως εξς:
Η ρευνα της αν5πτυξης και του περιεχοµνου των ανδρικ8ν
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ταυτοττων στην Ελλ5δα, µε τον προσδιορισµ# της ανδρικς
και γυναικε)ας εµπειρ)ας και των σ0γχρονων πισεων που
συνδονται µε την ανδρικ εµπειρ)α.
Ο προσδιορισµ#ς των πρακτικ8ν µε τις οπο)ες το δευτεροβ5θµιο
σχολε)ο ενισχ0ει διαφορετικς µορφς συµπεριφορ5ς σε αγ#ρια και κορ)τσια.
Η µελτη του διαφορετικο0 τρ#που µε τον οπο)ο τα αγ#ρια και
τα κορ)τσια αντιλαµβ5νονται τους σ0γχρονους ανδρικο0ς και
γυναικε)ους ρ#λους.
Η µελτη του τρ#που µε τον οπο)ο οι φηβοι των δ0ο φ0λων
αντιλαµβ5νονται τις σχσεις των φ0λων και τη µεταβαλλ#µενη θση των γυναικ8ν στις σ0γχρονες κοινων)ες.
Ο προσδιορισµ#ς των προβληµ5των και των αναγκ8ν παρµβασης και στρατηγικ8ν στη δευτεροβ5θµια εκπα)δευση, τσι
8στε: (α) τα αγ#ρια και τα κορ)τσια να ρθουν πιο κοντ5 µσα στο σχολε)ο, (β) να ελευθερωθο0ν τα αγ#ρια απ# τις πισεις που συνδονται µε το περιεχ#µενο της ανδρικς ταυτ#τητας, (γ) να µ5θουν τα αγ#ρια να πρ#τυπα συµπεριφορ5ς και
να πεισθο0ν #τι αυτ5 δεν βρ)σκονται σε αντ)φαση µε την ανδρικ ταυτ#τητα, (δ) να αντιληφθο0ν τα αγ#ρια #τι οι ρ#λοι,
οι συµπεριφορς, και η θση των γυναικ8ν αλλ5ζουν, και #τι
δεν πρπει να εκλαµβ5νουν τις αλλαγς αυτς ως απειλ, (ε)
να δοθο0ν οι δυνατ#τητες στους γονε)ς και τους εκπαιδευτικο0ς να εισαγ5γουν να πρ#τυπα συµπεριφορ5ς και αλληλεπιδρ5σεων µε τους εφβους και (στ) να ενθαρρυνθο0ν οι γονε)ς και οι εκπαιδευτικο) να εφαρµ#σουν πρακτικς ισ#τητας
των φ0λων στις σχσεις τους µε τα νεαρ5 5τοµα και να εισαγ5γουν την ισ#τητα αυτ στο σπ)τι και στο σχολε)ο.

¶Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·
Το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» κατ5 την υλοπο)ησ του στην Ελλ5δα
βασ)στηκε στο µοντλο εκπα)δευσης εκπαιδευτικ8ν το οπο)ο ε)ναι γνωστ# στη βιβλιογραφ)α µε τον τ)τλο «Ο εκπαιδευτικ#ς ως
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ερευνητς» και το οπο)ο στηρ)ζεται στην ρευνα-δρ5ση. Πριν
προχωρσουµε στην περιγραφ του συγκεκριµνου µοντλου θα
εξετ5σουµε σ0ντοµα τις βασικς αρχς της ρευνας-δρ5σης.

∏ ¤ÚÂ˘Ó·-‰Ú¿ÛË ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË
Η ρευνα-δρ5ση χει ως στ#χο τη βελτ)ωση των πρακτικ8ν που
δη χρησιµοποιο0νται στην εκπαιδευτικ διαδικασ)α και επ)σης
αποσκοπε) στην εµπλοκ #λων εκε)νων των µελ8ν που επηρε5ζονται απ# τη δρ5ση-παρµβαση σε #λες τις φ5σεις εν#ς ερευνητικο0 προγρ5µµατος (Cohen & Manion, 1997). Πιο συγκεκριµνα, οι σκοπο) της ρευνας-δρ5σης στο σχολε)ο και στην τ5ξη ε)ναι η βελτ)ωση της εκπαιδευτικς πρ5ξης και η προ8θηση αλλαγ8ν στο περιβ5λλον  στο πλα)σιο στο οπο)ο πραγµατοποιε)ται η
εκπαιδευτικ πρ5ξη.
Bπως υποστηρ)ζει η Whyte (1991), η ρευνα-δρ5ση στκεται
κριτικ5 απναντι στα προβλµατα, ε)ναι προσανατολισµνη προς
τη δρ5ση και ενισχ0ει τη συµµετοχ και τη συνεργασ)α των εµπλεκ#µενων µελ8ν. Κατ5 συνπεια, τα αποτελσµατα που προκ0πτουν απ# την ρευνα-δρ5ση οδηγο0ν σε 5µεση βελτ)ωση και αλλαγ της ισχ0ουσας πρακτικς κατ5 τη δι5ρκεια διεξαγωγς της
ρευνας και #χι µετ5 απ# την ρευνα #πως συνθως συµβα)νει συνθως.
Στο σηµε)ο αυτ# πρπει να πο0µε #τι στην παραδοσιακ ρευνα ενισχ0εται ο διαχωρισµ#ς αν5µεσα στην εκπαιδευτικ θεωρ)α
και την εκπαιδευτικ πρ5ξη δεδοµνου #τι η θεωρ)α και η δρ5ση
θεωρο0νται ως ξεχωριστς δραστηρι#τητες οι οπο)ες χουν ξεχωριστ ιδεολογ)α και τρ#πο λειτουργ)ας. Στην ρευνα-δρ5ση δεν
ισχ0ει αυτ#ς ο διαχωρισµ#ς. Kτσι, ο ερευνητς δεν χει το ρ#λο
του εξωτερικο0 εµπειρογν8µονα ο οπο)ος χρησιµοποιε) τους/τις
εκπαιδευτικο0ς  τους µαθητς/τριες ως «υποκε)µενα». Συµµετχει ως συνεργ5της µαζ) µε τους ανθρ8πους οι οπο)οι ενδιαφρονται για τη βελτ)ωση του υπ5ρχοντος προβλµατος. Στα πλα)σια
αυτ5, ενισχ0εται η ενεργητικ συµµετοχ των εκπαιδευτικ8ν τ#-
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σο στην ερευνητικ διαδικασ)α #σο και στη λψη των αποφ5σεων των σχετικ8ν µε τη δρ5ση-παρµβαση που θα ακολουθηθε)
(Cohen & Manion, 1997).
Συνοψ)ζοντας θα µπορο0σαµε να πο0µε #τι ο κεντρικ#ς στ#χος κ5θε ρευνας-δρ5σης ε)ναι διττ#ς: Aπ# τη µια επιχειρε) να
κατανοσεις τις διαστ5σεις εν#ς προβλµατος και απ# την 5λλη
συµβ5λλει στη λ0ση του προβλµατος αυτο0. Επικεντρ8νει το
ενδιαφρον κυρ)ως στην εκπαιδευτικ διαδικασ)α και λιγ#τερο
στην πειραµατικ χειραγ8γηση και απαιτε) την εµπλοκ #σο το
δυνατ#ν περισσ#τερων παραγ#ντων της εκπαιδευτικς διαδικασ)ας (Chisholm & Holland, 1987).
Στο προηγο0µενο κεφ5λαιο γινε αναφορ5 στον τρ#πο µε τον
οπο)ο το φεµινιστικ# ερευνητικ# παρ5δειγµα υιοθτησε την
ρευνα-δρ5ση ως µια µθοδο µε στ#χο την προ8θηση της ισ#τητας στην εκπα)δευση. Εδ8 θα πρπει να τον)σουµε #τι απαρα)τητη προϋπ#θεση για την εφαρµογ της µεθ#δου ε)ναι η συµµετοχ
κατ5λληλα εκπαιδευµνων και ευαισθητοποιηµνων εκπαιδευτικ8ν. Το µοντλο επιµ#ρφωσης εκπαιδευτικ8ν σε θµατα ισ#τητας των φ0λων το οπο)ο χρησιµοποιε) τις αρχς της ρευνας-δρ5σης γινε γνωστ# στη βιβλιογραφ)α µε τον τ)τλο «Ο εκπαιδευτικ#ς ως ερευνητς».
Το µοντλο ξεφε0γει απ# την παραδοσιακ µθοδο παροχς
γν8σεων, νων στοιχε)ων της βιβλιογραφ)ας και καινο0ργιων
πρακτικ8ν στους επιµορφο0µενους εκπαιδευτικο0ς και δ)νει µφαση στην προσωπικ τους εµπλοκ στον προβληµατισµ# της
θεµατικς στην οπο)α καλο0νται να επιµορφωθο0ν. Αντ) του
κλασικο0 µοντλου διοργ5νωσης σεµιναρ)ων, #που ο επιµορφωτς  η επιµορφ8τρια, µε την ιδι#τητα, και πολλς φορς την αυθεντ)α του ακαδηµαϊκο0 δασκ5λου, παρχει την καινο0ργια γν8ση, ζητε)ται απ# τους εκπαιδευτικο0ς να β5λουν σε εφαρµογ τις
προσωπικς τους πρακτικς προσγγισης των µαθητ8ν και µαθητρι8ν και να διερευνσουν οι )διοι και οι )διες την πραγµατικ#τητα για τις σχσεις των φ0λων που ισχ0ει στα σχολε)α τους. Επιπλον, στο πλα)σιο της επιµ#ρφωσης, καταβ5λλεται προσπ5θεια
να εφαρµοσθο0ν τα πορ)σµατα της ακαδηµαϊκς ρευνας µε µη
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απειλητικ# τρ#πο, µε τρ#πο, δηλαδ, που θα εξασφαλ)ζει ταυτ#χρονα και την εµπλοκ των )διων των εκπαιδευτικ8ν. Kτσι οι εκπαιδευτικο) θα µπορο0ν να αποκτο0ν εµπιστοσ0νη στην )δια
τους την ικαν#τητα να κατανοο0ν, να αντιλαµβ5νονται, να διερευνο0ν και να αναπτ0σσουν στρατηγικς µσα στο σχολε)ο για
µεταρρυθµ)σεις στον τοµα του φ0λου (Arnot, 1993).
Πρ#κειται στην πραγµατικ#τητα για να µοντλο επιµ#ρφωσης, που παρουσι5ζει τα εξς πλεονεκτµατα σε σχση µε 5λλες
παρ#µοιες προσπ5θειες:
Καταργε) τα στεγαν5 αν5µεσα στη θεωρ)α και την πρ5ξη, αν5µεσα στις γενικε0σεις που βασ)ζονται στις παραδοσιακς µορφς της ακαδηµαϊκς εργασ)ας και την εξειδικευµνη εµπειρ)α των εκπαιδευτικ8ν.
Επιτρπει στους εκπαιδευτικο0ς να διαµορφ8σουν προσωπικ
5ποψη τ#σο για τη δι5κριση των φ0λων στο σχολε)ο τους #σο
και για τον τρ#πο µε τον οπο)ο διαµορφ8νονται οι σχσεις
των φ0λων. Αυτ# τους καθιστ5 ικαν#τερους-ες να προσεγγ)σουν αποτελεσµατικ5 τ#σο τα αγ#ρια, #σο και τα κορ)τσια
της τ5ξης τους και να βοηθσουν το να φ0λο να λθει πιο κοντ5 στο 5λλο.
Τλος η προσγγιση αυτ προωθε) να δηµοκρατικ# πρ#τυπο αλλαγ8ν που εµπλκει τους εν ενεργε)α εκπαιδευτικο0ς ως εσωτερικο0ς µεταρρυθµιστς στα )δια τα σχολε)α τους (Weiner &
Arnot, 1987H Arnot, 1993).
Bπως χει, δη, ειπωθε), το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» κατ5 την
υλοπο)ησ του στην Ελλ5δα βασ)στηκε στην ρευνα-δρ5ση και
στο µοντλο εκπα)δευσης εκπαιδευτικ8ν το οπο)ο ε)ναι γνωστ#
στη βιβλιογραφ)α µε τον τ)τλο «Ο εκπαιδευτικ#ς ως ερευνητς».
Στο πλα)σιο αυτ#, και #πως διαφα)νεται απ# τους στ#χους του
ελληνικο0 τµµατος του προγρ5µµατος, περιελ5µβανε δ0ο φ5σεις: (α) τη φ5ση της ρευνας στην οπο)α ενεπλ5κησαν οι εκπαιδευτικο) που συµµετε)χαν στο πρ#γραµµα και (β) τη φ5ση της
παρµβασης στη σχολικ τ5ξη.
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Στον παρ#ντα τ#µο θα παρουσιαστο0ν τα αποτελσµατα της
πρ8της φ5σης του προγρ5µµατος, της φ5σης της ρευνας. Στο
σηµε)ο αυτ# πρπει να υπενθυµ)σουµε #τι η ελληνικ οµ5δα µαζ)
µε εκε)νες της Γαλλ)ας, της Γερµαν)ας και της Πορτογαλ)ας, ε)δαν
το πρ#γραµµα «Αρι5δνη» ως µια ευκαιρ)α να διερευνσουν σε
β5θος τις ταυτ#τητες φ0λου γενικ#τερα και τις ανδρικς ταυτ#τητες ειδικ#τερα δεδοµνου του περιορισµνου αριθµο0 αν5λογων µελετ8ν στον ελλαδικ# χ8ρο.

∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Î·È Ë ‰È·ÌﬁÚÊˆÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ
Βασικ αρχ του προγρ5µµατος, που τθηκε στα πλα)σια της ευρωπαϊκς συνεργασ)ας, ταν η #σο πιο αντιπροσωπευτικ µελτη των πολλαπλ8ν ανδρικ8ν ταυτοττων που διαµορφ8νονται
στα τλη του 20ο0 αι8να στις δι5φορες χ8ρες της Ευρ8πης. Για
την υλοπο)ηση του στ#χου αυτο0, θεωρθηκε ως ζτηµα κεντρικς σηµασ)ας η εκπ#νηση της ρευνας και της παρµβασης σε
σχολε)α που ε)ναι διαφορετικ5 µεταξ0 τους. Αυτ# ταν και το
βασικ# κριτριο επιλογς των σχολε)ων που θα συµµετε)χαν στο
πρ#γραµµα, το γεγον#ς, δηλαδ, #τι οι µαθητς και οι µαθτριες
ε)χαν αρκετς διαφορς σε ορισµνα χαρακτηριστικ5 τους.
Το ελληνικ# εκπαιδευτικ# σ0στηµα, ως συγκεντρωτικ#, ββαια, δεν επιτρπει τη διαµ#ρφωση ιδια)τερων χαρακτηριστικ8ν
στα δι5φορα δευτεροβ5θµια σχολε)α της χ8ρας, κυρ)ως #σον
αφορ5 τις διδακτικς µεθ#δους, την επιλογ µαθητ8ν και µαθητρι8ν, το υλικ# διδασκαλ)ας κ.λπ., επιµνοντας στην οµοιοµορφ)α και τον κοιν# τρ#πο λειτουργ)ας των εκπαιδευτηρ)ων της χ8ρας. Kτσι, τα σχολε)α δεν µπορο0ν να π5ρουν µ#να τους αποφ5σεις για τη σ0νθεση του διδακτικο0 προσωπικο0, για το ε5ν θα
ε)ναι µικτ5  αµιγ ως προς το φ0λο των µαθητ8ν/-τρι8ν και για
τις ειδικς δραστηρι#τητες και την κουλτο0ρα που θα αναπτ0ξουν. Παρ’ #λα, αυτ5, #πως θα φανε) παρακ5τω, τα τσσερα
σχολε)α που τελικ5 πραν µρος στο παρ#ν πρ#γραµµα, παρου-
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σι5ζουν ορισµνες ενδιαφρουσες διαφορς που χουν σχση µε
τη διαφορετικ γεωγραφικ προλευση, το κοινωνικοοικονοµικ#
υπ#βαθρο των γονι8ν, το επ)πεδο του ακαδηµαϊκο0 προσανατολισµο0 κ.λπ.

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ
Τα σχολε)α που συµµετε)χαν στο πρ#γραµµα ταν τα εξς (Π)νακας 1.2.2):

(1) §‡ÎÂÈÔ ªÂÙÂÒÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Πρ#κειται για να µικτ# ως προς το φ0λο των παιδι8ν, σχολε)ο
της δυτικς Θεσσαλον)κης, µιας περιοχς που θεωρε)ται υποβαθµισµνη οικιστικ5 και οικονοµικ5. Οι µαθητς και οι µαθτριες του σχολε)ου αυτο0 ανκουν σε οικογνειες χαµηλο0 κοινωνικο0 και οικονοµικο0 επιπδου και οι γονε)ς τους ε)ναι κυρ)ως εργ5τες, ειδικευµνοι τεχν)τες και χαµηλ#µισθοι δηµ#σιοι
υπ5λληλοι.

(2) °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï‹˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ
Ε)ναι να δηµ#σιο µικτ# σχολε)ο αγροτικς περιοχς του νοµο0
Πλλας. Οι µαθητς και οι µαθτριες ανκουν σε οικογνειες
αγροτ8ν. Το οικονοµικ# επ)πεδο ε)ναι ικανοποιητικ#, το µορφωτικ# επ)πεδο των οικογενει8ν θα µπορο0σε να χαρακτηρισθε)
χαµηλ#. Οι µητρες σηµαντικο0 ποσοστο0 των µαθητ8ν και µαθητρι8ν δλωσαν ως απασχ#ληση τα οικιακ5.

(3) °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï·Ì·Ú› £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Πρ#κειται για να µικτ# ιδιωτικ# σχολε)ο της π#λης της Θεσσαλον)κης. Παλι#τερα υπρξε ιδιωτικ# εκπαιδευτριο θηλων που
ανκε στις καθολικς αδελφς του ελους. Οι µαθητς και οι µαθτριες προρχονται απ# οικογνειες υψηλο0 οικονοµικο0, αλλ5,
µσου µορφωτικο0 επιπδου.
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(4) ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎﬁ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜
Ε)ναι να δηµ#σιο µικτ# σχολε)ο στο κντρο της π#λης της Θεσσαλον)κης, συνδεδεµνο µε τη Φιλοσοφικ Σχολ του Πανεπιστηµ)ου Θεσσαλον)κης. Ιδρ0θηκε για να βοηθσει την εκπαιδευτκ ρευνα, τον παιδαγωγικ# πειραµατισµ# νων µεθ#δων
και την πρακτικ 5σκηση των µελλοντικ8ν εκπαιδευτικ8ν. Παλι#τερα ταν σχολε)ο αριστο0χων αρρνων µαθητ8ν, η επιλογ
των οπο)ων γιν#ταν µε αυστηρς εξετ5σεις. Οι εκπαιδευτικο) επιλγονται µε αυστηρ#τερα κριτρια και διαθτουν µεταπτυχιακ5
και διδακτορικ5 διπλ8µατα. Σµερα οι ακαδηµαϊκς επιδ#σεις
των µαθητ8ν και µαθητρι8ν που φοιτο0ν στο σχολε)ο αυτ# παραµνουν υψηλ#τερες απ# αυτς των παιδι8ν 5λλων σχολε)ων.
Το κοινωνικ# και οικονοµικ# επ)πεδο των γονι8ν ε)ναι µσο ως
υψηλ# και το µορφωτικ# επ)πεδο µ5λλον υψηλ#. Οι γονε)ς ενδιαφρονται ιδια)τερα για τις επιδ#σεις και τη µ#ρφωση γενικ5 των
παιδι8ν τους.
Αν παρατηρσει κανε)ς τον Π)νακα 1.2.2, καταλγει στις παρακ5τω διαπιστ8σεις:
(α) Στο σχολε)ο της αγροτικς περιοχς ε)ναι µικρ#τερος ο
αριθµ#ς των µαθητ8ν και µαθητρι8ν που συνεχ)ζουν τις σπουδς τους µετ5 το τλος της υποχρεωτικς εκπα)δευσης, αν συγκριθε) µε αυτ#ν των παιδι8ν απ# τα 5λλα σχολε)α.
(β) Το ιδιωτικ# σχολε)ο Καλαµαρ) διατηρε) το χαρακτρα του
ως σχολε)ου θηλων, καθ8ς ε)ναι φανερ# #τι οι γονε)ς αγορι8ν
δεν το επιλγουν για τους γιους τους.
(γ) Και στα τσσερα σχολε)α διατηρε)ται το παραδοσιακ#
πρ#τυπο του καταµερισµο0 της διδασκαλ)ας κατ5 φ0λο, καθ8ς
οι καθηγτριες διδ5σκουν κυρ)ως τα θεωρητικ5 και γλωσσικ5
µαθµατα και οι καθηγητς µαθµατα των θετικ8ν επιστηµ8ν.
Τλος, ας αναφερθε) #τι για περιορισµνο αριθµ# µετρσεων,
το Λ0κειο Μετε8ρων αντικαταστ5θηκε µε το Λ0κειο Αµπελοκπων και η Σχολ Καλαµαρ) µε την Ιδιωτικ Σχολ Κορα.

4
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ΚΕΦ. 1ο

¶ π¡∞∫∞™ 1.2.2
∆· Û¯ÔÏÂ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÚﬁÁÚ·ÌÌ· «∞ÚÈ¿‰ÓË» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
™¯ÔÏÂ›·

§‡ÎÂÈÔ ªÂÙÂÒÚˆÓ

°˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È
§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï‹˜

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿

ªÈÎÙﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô
∂ÚÁ·ÙÈÎ‹
ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË
‰˘ÙÈÎ‹ £ÂÛ/Ó›ÎË

ªÈÎÙﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô
∞ÁÚÔÙÈÎ‹
ÂÚÈÔ¯‹

™‡ÓıÂÛË

∞ÁﬁÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁﬁÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁﬁÚÈ·

∞’ ∆¿ÍË
µ’ ∆¿ÍË
°’ ∆¿ÍË
™‡ÓÔÏÔ
∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ›

£ÂˆÚËÙÈÎ¿
Ì·ı‹Ì·Ù·
£ÂÙÈÎ¿
Ì·ı‹Ì·Ù·
ÕÏÏÔ
™‡ÓÔÏÔ

41
22
27
100

31
38
44
113

°
18
15
23
56

§
12
10
11
32

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎﬁ ™¯ÔÏÂ›Ô
°˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È
(°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ)
§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï·Ì·Ú›

ªÈÎÙﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô
∫¤ÓÙÚÔ
ÙË˜ ﬁÏË˜

° § °
22 19 28
26 11 27
15 8 27
63 38 82

°
23
27
26
76

ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜

§
24
23
33
80

°
28
30
24
82

§
22
31
27
80

°
47
49
66
162

§
73
49
41
173

°˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

2

12

3

6

10

13

7

11

4

1

4

2

12

1

7

4

3
9

—
13 (22)

3
10

8 (18)

2
24

1
15 (39)

3
17

4
19 (36)

∫˘Ú›ˆ˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜,
ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ
ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜,
˘¿ÏÏËÏÔÈ

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙÔ
ÚﬁÁÚ·ÌÌ·

ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜

™‡ÓÔÏÔ

∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁﬁÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ·

§
24
28
29
81

°ÔÓÂ›˜

£ÂˆÚËÙÈÎÒÓ Ì·ı.
£ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ.
ÕÏÏˆÓ Ì·ı.

ªÈÎÙﬁ Û¯ÔÏÂ›Ô
π‰ÈˆÙÈÎﬁ
Û¯ÔÏÂ›Ô

–
3

3
–
6

∞ÁÚﬁÙÂ˜, ÌÈÎÚÔÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜
(ÌËÙ¤ÚÂ˜:
ÔÈÎÈ·Î¿)

–
–
1

3
–
–
4

ªÂÛ·›·˜ Ù¿ÍË˜,
ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·
ÌÂ ·ÓÒÙÂÚË
ÌﬁÚÊˆÛË

√ÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ
Â›Â‰Ô:
˘„ËÏﬁ,
ÌÔÚÊˆÙÈÎﬁ
Â›Â‰Ô: ÌÂÛ·›Ô

°˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜

–
–
2

1
–
–

1
2
–

3

1
–
–
4

£ÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·
Η ελληνικ οµ5δα, συνεκτιµ8ντας τους παρ5γοντες που προσδιορ)ζουν την ρευνα για τα φ0λα στον ελληνικ# χ8ρο και την
ελληνικ βιβλιογραφ)α, αποφ5σισε να διερευνσει και τις γυναικε)ες ταυτ#τητες στην εφηβε)α, απ# τη µια γιατ) η σχετικ ρευνα
δεν χει συµπληρωθε) #σον αφορ5 την παρουσ)α των κοριτσι8ν
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στη δευτεροβ5θµια εκπα)δευση, και απ# την 5λλη γιατ) ε)ναι
εξαιρετικ5 δ0σκολο να αποκλε)σει κανε)ς απ# την ερευνητικ
διαδικασ)α τον µισ# µαθητικ# πληθυσµ#, και µ5λιστα σε σχολε)α
που ε)ναι µικτ5 κατ’ αποκλειστικ#τητα. Επιπλον, αυτ# που θεωρθηκε #τι ε)ναι απαρα)τητο να διερευνηθε), ταν #χι µ#νο ο τρ#πος µε τον οπο)ο µεγαλ8νουν τα αγ#ρια στη σ0γχρονη ελληνικ
κοινων)α, αλλ5 και ο τρ#πος µε τον οπο)ο τα κορ)τσια επεξεργ5ζονται την ννοια της ανδρικς ταυτ#τητας, στο ευρ0τερο πλα)σιο των σχσεων των φ0λων.
Με β5ση τους στ#χους που τθηκαν στα πλα)σια της ευρωπαϊκς συνεργασ)ας, αποφασ)σθηκε να επικεντρωθε) η ρευνα
για τις ανδρικς (και γυναικε)ες) ταυτ#τητες στους εξς θεµατικο0ς 5ξονες (Π)νακας 1.2.3):
(α) σχολε)ο, επιδ#σεις και επιλογς,
(β) οικογενειακ ζω και φροντ)δα,
(γ) η ανδρικ (και η γυναικε)α) εµπειρ)α,
(δ) οι σχσεις των φ0λων.
Κ5θε ερευνητικ οµ5δα ταν ελε0θερη να διαµορφ8σει τα
ερευνητικ5 της εργαλε)α, αν5λογα µε τις συνθκες που επικρατο0ν στο συγκεκριµνο εκπαιδευτικ# σ0στηµα, τις αν5γκες ρευνας και παρµβασης και τις δυνατ#τητες των εκπαιδευτικ8ν. Η
ελληνικ οµ5δα προχ8ρησε στο σχεδιασµ# µιας σειρ5ς ποσοτικ8ν και ποιοτικ8ν ερευνητικ8ν εργαλε)ων σε συνδυασµ#, τα
οπο)α παρουσι5ζονται συνοπτικ5 στον Π)νακα 1.2.4.
Πρ#κειται για µια ποικιλ)α µεθ#δων συλλογς δεδοµνων,
#πως για παρ5δειγµα, ερωτηµατολ#για µε ανοιχτς και κλειστς
ερωτσεις, κλ)µακες, εκθσεις, γραπτς δραστηρι#τητες, οµαδικς
συνεντε0ξεις (οµ5δες εστ)ασης) κ.λπ. Σε #λες τις περιπτ8σεις,
εκτ#ς απ# τις οµαδικς συνεντε0ξεις, οι δραστηρι#τητες οδγησαν στη συλλογ γραπτ8ν κειµνων. Το γεγον#ς #τι τα αγ#ρια
στην πλειοψηφ)α τους δεν τα καταφρνουν τ#σο καλ5 στο γραπτ# λ#γο και δεν τους αρσει να εκφρ5ζονται κατ’ αυτ#ν τον τρ#πο, πιθαν8ς να αποτελε) πρ#βληµα, καθ8ς µπορε) να θεωρηθε)
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¶ π¡∞∫∞™ 1.2.3
£ÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
ÕÍÔÓÂ˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜

£ÂÌ·ÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜

™¯ÔÏÂ›Ô, ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜

➣ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎ¤˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜
➣ ∂È‰ﬁÛÂÈ˜
➣ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎﬁ Ì¤ÏÏÔÓ/ÚÔÔÙÈÎ¤˜ ˙ˆ‹˜
➣ ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹ Î·È
ÊÚÔÓÙ›‰·

➣ °¿ÌÔ˜ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌﬁ˜
➣ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÙÚﬁÙËÙ·˜
➣ ∏ıÈÎÔ› Î·ÓﬁÓÂ˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·

∏ ·Ó‰ÚÈÎ‹ Î·È Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›·
ÂÌÂÈÚ›·

➣ ¶Ò˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÁﬁÚÈ/¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ (¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎ‹ Î·È ‰ËÌﬁÛÈ· ÛÊ·›Ú·, È¤ÛÂÈ˜
Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ)
ñ Ó·ÚÎˆÙÈÎ¿
ñ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ¿Ó‰Ú·, Ô
¿Ó‰Ú·˜ ÎÔ˘‚·ÏËÙ‹˜
ñ Ë ›ÂÛË ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›·˜
➣ ∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÁÏÒÛÛ·˜
➣ ∂ÈıÂÙÈÎﬁÙËÙ· (Ê˘ÛÈÎ‹-ÏÂÎÙÈÎ‹) / ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ
ÙË˜ ÂÈıÂÙÈÎﬁÙËÙ·˜
➣ ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎﬁÙËÙ·:
ñ Ò˜ ‚ÈÒÓÂÙ·È Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎﬁËÙ·
ñ ÙÔ ÚﬁÙ˘Ô ÙÔ˘ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘
ñ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎﬁ Û‡ÓÙÚÔÊÔ

√È Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ

➣ ∏ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙË˜ Û¯ÔÏÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜
➣ ºÈÏ›Â˜:
ñ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÊÈÏ›· ÁÈ· Ù· ·ÁﬁÚÈ· Î·È ÙÈ ÁÈ·
Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·;
ñ Ô‡ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ñ ÊÈÏ›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÂ ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡
Ê‡ÏÔ˘
➣ °˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ÂÍÔ˘Û›·
ñ ÙÈ ÛÎ¤ÊÙÔÓÙ·È Ù· ·ÁﬁÚÈ· ÁÈ· ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜
ñ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·
ñ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ
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¶ π¡∞∫∞™ 1.2.4
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·
ÕÍÔÓÂ˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·

™¯ÔÏÂ›Ô, ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜
Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜

∂È‰ﬁÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ› ›Ó·ÎÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜
ÂÈ‰ﬁÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Î¿ıÂ Û¯ÔÏÂ›Ô˘)
«∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«∞ÁﬁÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ›, ·ÁﬁÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«√ Â·˘Ùﬁ˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ»: ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË
«√ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ë ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓË Á˘Ó·›Î·»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹
˙ˆ‹ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·

«√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹: ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ
·ÓÔÈ¯Ù¤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹: ·ÙÚﬁÙËÙ·- ÌËÙÚﬁÙËÙ·»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ
ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
«∆Ô ‰›ÏËÌÌ·»: ÁÚ·Ù‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙ· ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«∏ ÈÔ ﬁÌÔÚÊË ÂÚˆÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›·»: ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË

∏ ·Ó‰ÚÈÎ‹ Î·È
Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÂÌÂÈÚ›·

«ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÁﬁÚÈ... ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ...»:
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«∞Á·ËÌ¤ÓÔ ÌÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ» Î·È «∏ Û‡Ì‚Ô˘Ïﬁ˜ Ì·˜ Û·˜ ··ÓÙ¿»: ÁÚ·Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜
«™¯¤ÛÂÈ˜»: ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË
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ΚΕΦ. 1ο

Εισαγωγ

#τι δηµιουργε) 5νιση µεταχε)ριση αν5µεσα στα δ0ο φ0λα. Γεγον#ς
ε)ναι, π5ντως, #τι τα αγ#ρια του δε)γµατ#ς, µε µ#νη )σως εξα)ρεση
µια µειοψηφ)α απ# το αγροτικ# σχολε)ο, ανταποκρ)θηκαν µε προθυµ)α και επτρεψαν να συγκεντρωθο0ν πλο0σια και γεµ5τα λεπτοµρειες δεδοµνα, τα οπο)α δωσαν τη δυνατ#τητα για ενδιαφρουσες αναλ0σεις, #πως θα φανε) στα επ#µενα κεφ5λαια.
Ας σηµειωθε) #τι τα παραπ5νω ερευνητικ5 εργαλε)α συµπεριλαµβ5νονται στο εγχειρ)διο «Ανδρικς και γυναικεες ταυτ τητες στην εφηβεα: Εργαλεα διερε$νησης στη σχολικ τξη», το
οπο)ο απευθ0νεται στους εκπαιδευτικο0ς της δευτεροβ5θµιας
εκπα)δευσης (∆εληγι5ννη & Σακκ5, 2004).
Στον παρ#ντα τ#µο θα παρουσιαστε) µ#νο να τµµα των δεδοµνων που προκυψαν απ# την παραπ5νω ρευνα. Πιο συγκεκριµνα, θα παρουσιαστο0ν τα ερευνητικ5 αποτελσµατα που
επιχειρο0ν να δ8σουν απ5ντηση στα εξς ερωτµατα:
Π8ς κατασκευ5ζεται κοινωνικ5 ο ανδρισµ#ς στο σχολικ# πλα)σιο; Ποια ε)ναι, δηλαδ, τα ρεπερτ#ρια που υιοθετο0ν εκπαιδευτικο), γονε)ς και οι )διοι οι φηβοι, για να δοµσουν την εικ#να του σ0γχρονου 5νδρα και τις δι5φορες πτυχς της ανδρικς ταυτ#τητας;
Π8ς βι8νουν οι φηβοι την ανδρικ εµπειρ)α; Με ποιον τρ#πο το
περιεχ#µενο της ανδρικς ταυτ#τητας που υιοθετο0ν διαµορφ8νει τις αξ)ες, τις προσδοκ)ες και τη συµπεριφορ5 τους, #σον
αφορ5 το ρ#λο τους ως µελλοντικ8ν εργαζοµνων, συντρ#φων και γονι8ν;
Με ποιον τρ#πο δοµε)ται η ανδρικ ταυτ#τητα στο πλα)σιο των
σ0γχρονων κοινωνι8ν, που χαρακτηρ)ζονται ντονα απ# τις
αλλαγς και τις ανακατατ5ξεις του ρ#λου και της θσης των
γυναικ8ν; Π#σο επηρε5ζουν οι αλλαγς στη σ0λληψη της γυναικε)ας ταυτ#τητας την 5ποψη για τον ανδρισµ#;
Π8ς επηρε5ζει το κοινωνικοοικονοµικ# υπ#βαθρο των εφβων
τη δ#µηση της ανδρικς ταυτ#τητας; Εντοπ)ζονται, τελικ5,
πολλαπλς αποδεκτς µορφς του ανδρισµο0 σε διαφορετικ5
πολιτισµικ5 πλα)σια;

