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1.1  Ανδρικ�ς ταυτ#τητες στην ε'η(ε)α:
Μια 'εµινιστικ� πρ�σ�γγιση

µ. ¢∂§∏°π∞¡¡∏-∫√À´ª∆∑∏ & ¢. ™∞∫∫∞

Σ
ΤΗ ΒΙΒΛΙ�ΓΡΑΦΙΑ Π�Υ ΑΣ/�ΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ�Υ ΠΑΡΑ-
γ�ντα '0λ�, η �ρευνα για τις ταυτ#τητες τ�υ '0λ�υ στην
ε'η(ικ� ηλικ)α απ�κτ5 #λ� και µεγαλ0τερη σηµασ)α κατ5

τα τελευτα)α 6ρ#νια. Πρ#κειται για µια θεµατικ� π�υ συγκεντρ8-
νει τ� ενδια'�ρ�ν κυρ)ως των ερευνητ8ν αγγλ�σα9�νικ�ς πρ��-
λευσης και η �π�)α απ�υσ)α;ε µ�6ρι πρ#σ'ατα απ# την τρ�6�υσα
ακαδηµαϊκ� �ρευνα. � Mac an Ghaill (1996), 6ρησιµ�π�ι8ντας
δι5'�ρες πηγ�ς, πρ�σδι�ρ);ει στ� (ι(λ)� τ�υ Η καταν�ηση των
ανδρικ�ν ταυτ�τ�των (Understanding Masculinities) τις δι5'�-
ρες πρ��πτικ�ς στις �π�)ες επικεντρ8νεται η �ρευνα για τις αν-
δρικ�ς ταυτ#τητες στη Βρεταν)α και τις Ηνωµ�νες Π�λιτε)ες. Πι�
συγκεκριµ�να, εντ�π);ει �9ι (ασικ�ς θεωρητικ�ς πρ�σεγγ)σεις: τη
συντηρητικ� πρ�σ�γγιση, τη 'ιλ�-'εµινιστικ� �πτικ�, αυτ� π�υ
επικεντρ8νεται στα δικαι8µατα των ανδρ8ν, την πνευµατιστικ�,
τη σ�σιαλιστικ�-µαρ9ιστικ� και την �µαδικ� πρ�σ�γγιση. Απ#
την 5λλη, στη Βρεταν)α, και κ5τω απ# την επ)δραση τ�υ 'εµινι-
στικ�0 κιν�µατ�ς, τ�υ κιν�µατ�ς των �µ�'υλ�')λων και τ�υ
ακτι(ισµ�0 κατ5 τ�υ AIDS, �ι εµπειρ)ες και �ι ;ω�ς των ανδρ8ν
συ;ητ�0νται στ� πλα)σι� θεωρητικ8ν πρ�σεγγ)σεων #πως η θεω-
ρ)α των ρ#λων, η ψυ6αν5λυση και η θεωρ)α της δυναµικ�ς των
'0λων ((λ. Mac an Ghaill, 1996, σ. 2). Bπως υπ�στηρ);ει � West
(1994), «τ� τι ε)ναι �νας 5νδρας και τ� τι κ5νει συ;ητε)ται και αµ-
'ισ(ητε)ται σ�µερα #σ� π�τ� 5λλ�τε» (West, 1994, σ. 46).
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για τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες; ∆εν υπ5ρ6ει, απ# #,τι 'α)νεται, µ#ν�
µια απ5ντηση στ� συγκεκριµ�ν� ερ8τηµα. Αυτ�0 τ�υ ε)δ�υς η
�ρευνα απ�τελε) κεντρικ# σηµε)� ανα'�ρ5ς των �ν�µα;#µενων
«Ανδρικ8ν Σπ�υδ8ν» π�υ αναπτ06θηκαν στα Πανεπιστ�µια των
Ηνωµ�νων Π�λιτει8ν κατ5 τα τ�λη της δεκαετ)ας τ�υ 1970, ως
αντ)δραση και απ5ντηση στ� γυναικε)� κ)νηµα, µε (ασικ# επι6ε)-
ρηµα #τι �ι 5νδρες ε)ναι ε9)σ�υ καταπιεσµ�ν�ι µε τις γυνα)κες και
κεντρικ# στ#6� τη µε)ωση της καταπ)εσης αυτ�ς.

∆εν υπ5ρ6ει αµ'ι(�λ)α #τι τ� ενδια'�ρ�ν για τις ανδρικ�ς
ταυτ#τητες αναπτ06θηκε στ� πλα)σι� της 'εµινιστικ�ς �ρευνας
για τις σ6�σεις των '0λων. Ε)ναι γνωστ# #τι η 'εµινιστικ� �ρευνα
τα τελευτα)α 25 6ρ#νια, ε)6ε και ε9ακ�λ�υθε) να �6ει τις γυνα)κες
#λων των ηλικι8ν στ� επ)κεντρ� τ�υ ενδια'�ρ�ντ#ς της. �ι πρ8-
τες, µ5λιστα, κλασικ�ς θεωρητικ�ς πρ�σεγγ)σεις αυτ�0 τ�υ τ0π�υ
θεωρ�0σαν την «πατριαρ6)α» και την ανδρικ� κυριαρ6)α ως τις
σηµαντικ#τερες αιτ)ες της γυναικε)ας καταπ)εσης, αντιµετωπ);�-
ντας τ�υς 5νδρες και τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες ως µια ενια)α κατη-
γ�ρ)α π�υ µπ�ρε) να πρ�σδι�ρισθε) 6ωρ)ς ιδια)τερα πρ�(λ�µατα.
Πρ#σ'ατα, #µως, �ι παραπ5νω απ#ψεις αντιµετωπ);�νται κριτι-
κ5 απ# #σ�υς και #σες ασ6�λ�0νται µε τη 'εµινιστικ� �ρευνα και
την �ρευνα των κ�ινωνικ8ν επιστηµ8ν γενικ#τερα. Επικρατε) η
5π�ψη πλ��ν #τι �ι σ6�σεις των '0λων ε)ναι ε9αιρετικ5 σ0νθετες,
για να θεωρε)ται #τι ε9αρτ8νται µ#ν� απ# �να παρ5γ�ντα και
υπ�στηρ);εται #τι πρ#κειται για �να π�λυδι5στατ� 'αιν#µεν� µε
ιστ�ρικ�ς και κ�ινωνικ�ς πρ�εκτ5σεις, π�υ (ι8νεται µε δια'�ρε-
τικ# τρ#π� απ# δια'�ρετικ�ς �µ5δες ανδρ8ν και γυναικ8ν και
π�υ θα �πρεπε να µελετηθε) ως τ�τ�ι� (Walby, 1986H Wolpe, 1988H
Connell, 1991aH Hearn, 1992H Griffin, 1993H Connell, 1995H Mac an
Ghaill, 1996).

Στ� πλα)σι� αυτ8ν των ν�ων πρ�σεγγ)σεων, αναδ0εται µια πι�
π�λ0πλ�κη σ0λληψη της ανδρικ�ς ταυτ#τητας. Τ8ρα µιλ�0µε,
πλ��ν, για π�λλαπλ�ς ανδρικ�ς ταυτ#τητες, �ναν #ρ� π�υ 6ρησι-
µ�π�ι�θηκε για να πρ�σδι�ρ)σει «τη 6ρ�νικ�, 6ωρικ� και π�λιτι-
σµικ� δια'�ρ�π�)ηση της ανδρικ�ς ταυτ#τητας» (Collinson &
Hearn, 1996). Σ0µ'ωνα µε την παραπ5νω 5π�ψη, δια'�ρετικ�ς
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�µ5δες ανδρ8ν θεωρε)ται #τι (ι8ν�υν µε δια'�ρετικ# τρ#π�, #6ι
µ#ν� την αν5πτυ9η της ανδρικ�ς τ�υς ταυτ#τητας και της σε9�υα-
λικ#τητ5ς τ�υς, αλλ5 και την κ�ινωνικ� τ�υς θ�ση, τη θ�ση τ�υς
στ� πλα)σι� της πατριαρ6ικ�ς κ�ινων)ας και τις σ6�σεις των '0-
λων (Connell, 1989H Connell, 1991aH Jefferson, 1994H Parker, 1996H
Jackson & Salisbury, 1996). � Connell (1991a) πρ�τε)νει την �ν-
ν�ια της «ηγεµ�νικ�ς ανδρικ�ς ταυτ#τητας», θ�λ�ντας να δε)9ει
#τι υπ5ρ6ει µια κυρ)αρ6η µ�ρ'� ανδρισµ�0 π�υ απ�κτ5 π�λιτι-
σµικ� υπερ�6�. Αυτ� η ηγεµ�νικ� ανδρικ� ταυτ#τητα κατασκευ5-
;εται για να υπ�(αθµ);ει 5λλες ανδρικ�ς ταυτ#τητες, καθ8ς και
τις γυνα)κες, εµπ�δ);�ντας, �τσι, τις υπ�(αθµισµ�νες αυτ�ς µ�ρ-
'�ς τ�υ ανδρισµ�0 να πρ�σδι�ριστ�0ν π�λιτισµικ5.

Επιπλ��ν, πρ�σπαθ8ντας κανε)ς να πρ�σδι�ρ)σει τις αιτ)ες
τ�υ αυ9αν#µεν�υ ενδια'�ρ�ντ�ς για τη µελ�τη των ανδρικ8ν
ταυτ�τ�των, θα πρ�πει να σταθε) στ� γεγ�ν#ς #τι �ι αλλαγ�ς π�υ
�6�υν συµ(ε) τις τελευτα)ες δεκαετ)ες στις δυτικ�ς κ�ινων)ες τ5-
ρα9αν την παραδ�σιακ� σ6�ση π�υ συν�δεε τ�υς 5νδρες µε τη
σ'α)ρα της παραγωγ�ς, δηµι�υργ8ντας, ταυτ#6ρ�να, µια σ0γ6υ-
ση, #σ�ν α'�ρ5 τη θ�ση τ�υς και τ� ρ#λ� τ�υς στη σ'α)ρα της
αναπαραγωγ�ς. �ι παραπ5νω αλλαγ�ς, (�(αια, δεν σηµατ�δ#τη-
σαν και την αναδιαµ#ρ'ωση των κ�ινωνικ8ν σ6�σεων των '0-
λων. Bπως υπ�στηρ);ει � Britain (1989, στ� Mac an Ghaill, 1996,
σ. 3), «αυτ# π�υ 5λλα9ε δεν ε)ναι η ανδρικ� ε9�υσ)α ως τ�τ�ια, αλ-
λ5 η µ�ρ'� της, � τρ#π�ς µε τ�ν �π�)� παρ�υσι5;εται και τ� περι-
τ0λιγµα». Παρ’ #λα αυτ5, εκε)ν� π�υ �6ει σηµασ)α ε)ναι #τι η κα-
τ5σταση, �τσι #πως �6ει διαµ�ρ'ωθε), 6ρησιµ�π�ι�θηκε ως ευκαι-
ρ)α για τη µελ�τη «των θ�σεων και των πρακτικ8ν των ανδρ8ν
στ� πλα)σι� των σ6�σεων των '0λων, µε στ#6� τη διαµ#ρ'ωση
εν#ς λ#γ�υ π�υ θα επιτρ�πει να συ;ητ�0µε για τ�υς 5νδρες, τις
ανδρικ�ς ταυτ#τητες και τις δι5'�ρες µ�ρ'�ς εκδ�λωσης της αν-
δρικ�ς σε9�υαλικ#τητας» (Μac an Ghaill, 1996, σ. 5).
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∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô:
ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ˜

Σ τ� πλα)σι� των παραπ5νω πρ�σεγγ)σεων �6ει πρ�κ0ψει τα τε-
λευτα)α 6ρ#νια �νας αυ9αν#µεν�ς αριθµ#ς ερευν8ν µε θ�µα

την ανδρικ� ταυτ#τητα στ� σ6�λε)�, γεγ�ν#ς π�υ �δωσε την ευ-
καιρ)α στις 'εµιν)στριες συγγρα'ε)ς να µιλ�σ�υν για τ� σ0νδρ�-
µ� τ�υ «τι συµ(α)νει µε τα αγ#ρια», �ναν πρ�(ληµατισµ# για τ�ν
�π�)� η Mahony (1996) υπ�στ�ρι9ε #τι «�6ει π5ρει διαστ5σεις
επιδηµ)ας, αν τ� δει κανε)ς σε µια διεθν� πρ��πτικ�» (σ. 381). Τ�
κ�ντρ� (5ρ�υς αυτ8ν των ερευν8ν (ρ)σκεται στις σ6�λικ�ς εµπει-
ρ)ες των αγ�ρι8ν και στ�ν τρ#π� µε τ�ν �π�)� τ� σ6�λε)� δια-
µ�ρ'8νει ενεργ5 µια σειρ5 απ# κ�υλτ�0ρες τ�υ ανδρισµ�0 και
ανδρικ�ς ταυτ#τητες.

Για τη 'εµινιστικ� �ρευνα, (�(αια, η µελ�τη των αγ�ρι8ν δεν
ε)ναι καιν�0ργι� θ�µα. Bπως µας υπενθυµ);ει η Skelton (1996),
ανι6νε0�ντας τις εκπαιδευτικ�ς εµπειρ)ες των κ�ριτσι8ν, �ι 'εµι-
ν)στριες ειδικ�) π�λ0 συ6ν5 διερε0νησαν και συ;�τησαν τ�υς
τρ#π�υς µε τ�υς �π�)�υς διαµ�ρ'8ν�νται �ι ανδρικ�ς ταυτ#τη-
τες. Kνα σηµαντικ# µ�ρ�ς της �ρευνας για την εκπα)δευση και τ�
'0λ�, παρ’ #λ� π�υ ασ6�λε)ται κυρ)ως µε τα (ι8µατα των κ�ρι-
τσι8ν ε'�(ων, δ)νει σηµαντικ�ς πληρ�'�ρ)ες για τις συµπερι'�-
ρ�ς, τις στ5σεις και τις α9)ες των αγ�ρι8ν σε θ�µατα π�υ ανα'�-
ρ�νται στις σ6�σεις των '0λων, τις επαγγελµατικ�ς επιλ�γ�ς και
τις πρ��πτικ�ς ;ω�ς. Επ) δ0� περ)π�υ δεκαετ)ες, η 'εµινιστικ�
�ρευνα απ�δει9ε #τι τ� σ6�λε)� δ)νει πληρ�'�ρ)ες και στα δ0�
'0λα για τ� τι σηµα)νει να ε)ναι κανε)ς 5νδρας � γυνα)κα και δια-
µ�ρ'8νει ταυτ#τητες πρ�σδι�ρισµ�νες ως πρ�ς τ� '0λ�, υπ�δει-
κν0�ντας τις σωστ�ς και τις µη απ�δεκτ�ς συµπερι'�ρ�ς. �ι
Haywood & Mac an Ghaill (1996, σ. 50) υπ�στηρ);�υν #τι η 'εµι-
νιστικ� �ρευνα «συνεισ�'ερε σε µεγ5λ� (αθµ# στην πρ�σπ5θεια
καταν#ησης των τρ#πων µε τ�υς �π�)�υς διαµ�ρ'8νεται τ� '0-
λ� στ� σ6�λικ# πλα)σι�, ενισ60�ντας τη θεωρητικ� και ενν�ι�λ�-
γικ� αν5πτυ9η των πρ�σεγγ)σεων για τις π�λλαπλ�ς και τις ηγε-
µ�νικ�ς ανδρικ�ς ταυτ#τητες».
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Με την αν5πτυ9η των ανδρικ8ν σπ�υδ8ν ως ανε95ρτητης
ερευνητικ�ς περι�6�ς, η σ6�ση της εκπα)δευσης µε την αν5πτυ9η
της ανδρικ�ς ταυτ#τητας στην ε'η(ε)α συγκεντρ8νει τ� ενδια'�-
ρ�ν των ερευνητ8ν, καθ8ς, µ5λιστα, γ)νεται 'ανερ# #τι υπ5ρ-
6�υν παρ5λληλ�ι, αλλ5 #6ι κ�ιν�) ν#µ�ι π�υ δι�π�υν τη διαµ#ρ-
'ωση των ανδρικ8ν και των γυναικε)ων ταυτ�τ�των. Στη νε#τερη
τ5ση, τα αγ#ρια και �ι ανδρικ�ς ταυτ#τητες στ� πλα)σι� της εκ-
παιδευτικ�ς διαδικασ)ας ε)ναι η θεµατικ� π�υ απ�κτ5 ιδια)τερη
σηµασ)α. Η ιδ�α #τι τ� σ6�λε)� ε)ναι � 68ρ�ς #π�υ #λα τα αγ#ρια
πα);�υν �ναν κυρ)αρ6� ρ#λ�, και #π�υ τα κ�ρ)τσια ε)ναι τα θ0µα-
τα τ�υ συστ�µατ�ς αρ6);ει πλ��ν να αµ'ισ(ητε)ται. �ι ερευνη-
τ�ς/τριες π�υ ενδια'�ρ�νται για τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες καταλ�-
γ�υν #λ� και περισσ#τερ� στ� συµπ�ρασµα #τι υπ5ρ6ει αµ�ι(α)α
σ6�ση αλληλεπ)δρασης αν5µεσα στ� σ6�λικ# πλα)σι� και την αν-
δρικ� ταυτ#τητα, µια 5π�ψη π�υ ε9�'ρασε και � Connell (1991a),
υπ�στηρ);�ντας #τι «η ανδρικ� ταυτ#τητα επηρε5;ει την εκπα)-
δευση, #πως και η εκπα)δευση διαµ�ρ'8νει την ανδρικ� ταυτ#τη-
τα» (σ. 252). Ε)ναι γεγ�ν#ς #τι τα σ6�λε)α απ�τελ�0ν τ�υς 68ρ�υς
#π�υ διαµ�ρ'8ν�νται, πρ�(5λλ�νται και πρ�στατε0�νται �ι αν-
δρικ�ς ταυτ#τητες και #π�υ �ρισµ�νες µ�ρ'�ς ανδρισµ�0 πρ�ω-
θ�0νται και αµ'ισ(ητ�0νται µ�σα και π�ρα απ# την )δια την �µ5-
δα των ανδρ8ν. Π�λλ�ς πτυ6�ς της εκπα)δευσης, #πως για παρ5-
δειγµα, τα µαθ�µατα π�υ διδ5σκ�νται τα παιδι5 και τ� ε)δ�ς της
µεταδιδ#µενης γν8σης, �ι αλληλεπιδρ5σεις στην τ59η και �ι
κ�υλτ�0ρες των εκπαιδευτικ8ν, �ι σ6�λικ�) καν#νες και η πει-
θαρ6)α σ6ετ);�νται 5λλ�τε µε τις γυναικε)ες και 5λλ�τε µε τις αν-
δρικ�ς ταυτ#τητες απ# τη µια, 5λλ�τε µε ηγεµ�νικ�ς και 5λλ�τε µε
υπ�τακτικ�ς ανδρικ�ς ταυτ#τητες απ# την 5λλη (Kenway, 1996).
Bπως υπ�στηρ);ει � Connell (1991a), τ� σ6�λε)� κατασκευ5;ει
�µµεσα τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες στ� πλα)σι� της α9ι�λ#γησης της
επ)δ�σης, των πρ�γραµµ5των διδασκαλ)ας και τ�υ �ρισµ�0 της
γν8σης σε συνδυασµ# µε τα πρ#τυπα αυθεντ)ας και πειθαρ6)ας
π�υ πρ�ωθε).

Kνας µεγ5λ�ς αριθµ#ς θεµ5των π�υ ανα'�ρ�νται στη σ6�λικ�
εµπειρ)α των αγ�ρι8ν �6ει διερευνηθε) κατ5 τα τελευτα)α 6ρ#νια,
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#πως για παρ5δειγµα η αν5πτυ9η της ανδρικ�ς ταυτ#τητας στ�
Νηπιαγωγε)� και τ� ∆ηµ�τικ# Σ6�λε)�, η �κ'ραση της σε9�υαλι-
κ#τητας εκ µ�ρ�υς αγ�ρι8ν ε'η(ικ�ς ηλικ)ας και η εµπειρ)α νεα-
ρ8ν �µ�'υλ#'ιλων, η επ)δραση τ�υ αθλητισµ�0 και της σωµατι-
κ�ς αγωγ�ς στην αν5πτυ9η �ρισµ�νων µ�ρ'8ν ανδρισµ�0, η
εµπειρ)α των εκπαιδευτικ8ν π�υ εργ5;�νται µε αγ#ρια κ.λπ. ((λ.
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 πλει�ψη')α των παραπ5νω συγγρα'�ων, η εκπα)δευση δεν
απ�τελε) τ� µ�ναδικ# '�ρ�α διαµ#ρ'ωσης της ανδρικ�ς ταυτ#-
τητας. �ι Haywood & Mac an Ghaill (1996), για παρ5δειγµα, συµ-
'ων�0ν µεν #τι τ� σ6�λε)� αλληλεπιδρ5 µε 5λλ�υς '�ρε)ς κ�ινω-
νικ�π�)ησης συµπεριλαµ(αν�µ�νων της �ικ�γ�νειας, της αγ�ρ5ς
εργασ)ας, των µ�σων µα;ικ�ς ενηµ�ρωσης, τ�υ ν�µ�θετικ�0 συ-
στ�µατ�ς και των σε9�υαλικ8ν σ6�σεων π�υ επηρε5;�υν σε µεγ5-
λ� (αθµ# τη ;ω� των αγ�ρι8ν ε'�(ων, υπ�στηρ);�υν, #µως, #τι η
εκπα)δευση δρα ως κατε9�6�ν 68ρ�ς διαµ#ρ'ωσης τ�υ ανδρι-
σµ�0, καθ8ς «πρ�σ'�ρει, �να συµπυκνωµ�ν� σ0στηµα εµπειρι8ν
σε υπ�στηρι;#µενη και υπ�6ρεωτικ� µ�ρ'�» (Haywood & Mac an
Ghaill, 1996, σ. 59).

Π8ς αντιµετωπ);�υν �ι 'εµιν)στριες συγγρα'ε)ς αυτ�0 τ�υ
ε)δ�υς την �ρευνα, η �π�)α, αν5µεσα στα 5λλα, αµ'ισ(ητε) τα ευ-
ρ�µατ5 τ�υς για τις διακρ)σεις εις (5ρ�ς των κ�ριτσι8ν στην εκ-
πα)δευση και πρ�σπαθε), µερικ�ς '�ρ�ς, να παρ�υσι5σει τα αγ#-
ρια ως θ0µατα τ�υ εκπαιδευτικ�0 συστ�µατ�ς; Σ0µ'ωνα µε τη
Ramazanoglou (1992), �ι 'εµιν)στριες πρ�πει να καλωσ�ρ)σ�υν
τ� ενδια'�ρ�ν για τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες και ταυτ#6ρ�να να
διατηρ�σ�υν την κριτικ� τ�υς στ5ση απ�ναντι στην �ρευνα π�υ
�6ει επ)κεντρ� τ�υς 5νδρες ως κ�ινωνικ# '0λ�, για να ε9ασ'αλ)-
σ�υν #τι δεν θα 6αθε) #λη η γν8ση π�υ συγκεντρ8θηκε τα τελευ-
τα)α 6ρ#νια στα πλα)σια της 'εµινιστικ�ς �ρευνας. Πρ5γµατι, τις
δ0� τελευτα)ες δεκαετ)ες εκπ�ν�θηκε �νας σηµαντικ#ς αριθµ#ς
ερευν8ν µε θ�µα τ�ν παρ5γ�ντα '0λ� στην εκπα)δευση, και ανα-
πτ06θηκαν στρατηγικ�ς παρ�µ(ασης µε στ#6� τη µε)ωση των στε-
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ρε�τ0πων για τα '0λα και την πρ�8θηση της ισ#τητας στις σ6�-
λικ�ς τ59εις. Ε)ναι 'ανερ# #τι η ισ#τητα των '0λων απ�τελε)
πλ��ν µ�ρ�ς της εκπαιδευτικ�ς διαδικασ)ας και #τι στις περισσ#-
τερες ευρωπαϊκ�ς 68ρες τα κ�ρ)τσια �6�υν ιδια)τερα καλ�ς ακα-
δηµαϊκ�ς επιδ#σεις. Παρ5 τ� γεγ�ν#ς, #µως, #τι �ι γυνα)κες αλ-
λ5;�υν, η π�ι#τητα της πρ�σωπικ�ς τ�υς ;ω�ς και η κ�ινωνικ�
τ�υς θ�ση δεν (ελτι8ν�νται µε τ�ν )δι� τρ#π�. Bπως υπ�στηρ);ει
η Kenway (1996), �ι συνθ�κες ;ω�ς των κ�ριτσι8ν και των γυναι-
κ8ν δεν θα γ)ν�υν καλ0τερες, αν δεν αλλ59�υν �ι 5νδρες και τα
αγ#ρια. Για τ� λ#γ� αυτ#, στ#6�ς της 'εµινιστικ�ς �ρευνας ε)ναι
να πρ�ωθ�σει αλλαγ�ς στην εκπα)δευση, π�υ θα επηρε5σ�υν τις
ανδρικ�ς ταυτ#τητες. Τα δ0� '0λα πρ�πει να ;�σ�υν µα;) �ρεµα
και αρµ�νικ5, και στ� πλα)σι� σ6�σεων π�υ 6αρακτηρ);�νται απ#
αµ�ι(α)� σε(ασµ#. Kτσι, ιδια)τερη α9)α απ�κτ5 εκε)ν� τ� εκπαι-
δευτικ# σ0στηµα τ� �π�)� αµ'ισ(ητε) τ�υς περι�ρισµ�ν�υς ρ#-
λ�υς των '0λων, τις παραδ�σιακ�ς ταυτ#τητες '0λ�υ και τις πα-
ραδ�σιακ�ς ανδρικ�ς ταυτ#τητες, πρ�ωθ8ντας, απ# την 5λλη, τ�ν
επαναπρ�σδι�ρισµ# των σ6�σεων των '0λων.

Με (5ση την �πτικ� αυτ�, η 'εµινιστικ� �ρευνα, 6ρησιµ�π�ι8-
ντας την πρ�ηγ�0µενη γν8ση και εµπειρ)α θα πρ�πει να επι6ει-
ρ�σει την πρ�8θηση µεθ#δων και πρακτικ8ν στην εκπα)δευση �ι
�π�)ες θα επιτρ�π�υν την καλ0τερη καταν#ηση της ανδρικ�ς
εµπειρ)ας στ� σ6�λε)α και θα διαµ�ρ'8σ�υν τ�ν τρ#π� µε τ�ν
�π�)� τα αγ#ρια αντιλαµ(5ν�νται τις σ6�σεις των '0λων. Η µε-
θ�δ�λ�γ)α της �ρευνας-δρ5σης, σε συνδυασµ# µε την κατ5λληλη
εκπα)δευση των εκπαιδευτικ8ν, απ�τελ�0ν ιδια)τερα 6ρ�σιµα ερ-
γαλε)α για τ� σκ�π# αυτ#.

∏ ÊÂÌÈÓÈÛÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·-‰Ú¿ÛË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

Η'εµινιστικ� πρ�σ�γγιση 6ρησιµ�π�)ησε την �ρευνα-δρ5ση µε
στ#6� την πρ�8θηση των αρ68ν της ισ#τητας στα σ6�λε)α. Η

αντ)ληψη #τι η εκπα)δευση, ε9αιτ)ας της δ�µ�ς, της �ργ5νωσ�ς
της και γενικ5 της διασ0νδεσ�ς της µε τις κ�ινωνικ�ς σ6�σεις δ0-
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ναµης και ε9�υσ)ας, �6ει τη δυνατ#τητα να παρ5γει και να ανα-
παρ5γει πατριαρ6ικ�ς σ6�σεις των '0λων, υπ�ρ9ε κεντρικ� ιδ�α
στις 'εµινιστικ�ς αναλ0σεις για τ�ν παρ5γ�ντα '0λ� στ� σ6�λε)�.
Μερικ�ς 'εµιν)στριες επιστ�µ�νες, #µως, µπ#ρεσαν να εντ�π)σ�υν
δυναµικ�ς δυνατ#τητες αλλαγ�ς στη δ�µ� της εκπα)δευσης και
πρ�σπ5θησαν να εκπ�ν�σ�υν �ρευνες-δρ5σεις �ι �π�)ες στηρ)-
6θηκαν στην ιδ�α #τι τ� σ6�λε)� ε)ναι τ� λ)κν� τ�υ σε9ισµ�0, και
στην ελπ)δα για αλλαγ�. Αυτ�0 τ�υ ε)δ�υς η �ρευνα ε)6ε στ#6� τη
διαµ#ρ'ωση της εκπαιδευτικ�ς εµπειρ)ας των κ�ριτσι8ν και των
γυναικ8ν γενικ5, παρεµ(α)ν�ντας στην εκπαιδευτικ� διαδικασ)α
(Holland, 1993), επηρε5σθηκε, δε, απ# τη 'εµινιστικ� κριτικ� στις
κ�ινωνικ�ς επιστ�µες. �ι ερευν�τριες πρ�σπ5θησαν «να απ�µυ-
θ�π�ι�σ�υν και να κ5ν�υν πι� δηµ�κρατικ� την ερευνητικ� δια-
δικασ)α, να πρ�σεγγ)σ�υν τα υπ�κε)µενα της �ρευνας και την )δια
τη συνθ�κη µε τρ#π�υς π�υ δεν �δηγ�0σαν στην εκµετ5λλευση,
να 6ρησιµ�π�ι�σ�υν ν��υς τρ#π�υς α9ι�λ#γησης και να κ5ν�υν
σα'� την π�λιτικ� απ�δ�6� εκ µ�ρ�υς τ�υς της 'εµινιστικ�ς �πτι-
κ�ς και της αρ6�ς των θετικ8ν διακρ)σεων υπ�ρ των κ�ριτσι8ν
(Holland & Chisholm, 1987).

Kνας σηµαντικ#ς αριθµ#ς ερευν8ν-δρ5σεων αναπτ06θηκαν
στ�ν ευρωπαϊκ# 68ρ� κατ5 τα τ�λη της δεκαετ)ας τ�υ ’80, απ# τις
�π�)ες πι� γνωστ�ς ε)ναι αυτ�ς π�υ εκπ�ν�θηκαν στη Μ. Βρετα-
ν)α: τα πρ�γρ5µµατα «Κ�ρ)τσια και Ν�ες Τε6ν�λ�γ)ες» (Whyte,
1986), «Κ�ρ)τσια και Επαγγελµατικ�ς Επιλ�γ�ς» (Chisholm &
Holland, 1987). Σε 5λλες 68ρες πρ�σπ5θειες #πως, για παρ5δειγ-
µα, η «Kρευνα-∆ρ5ση για τ� Φ0λ�» (Mahony & Frith, 1996), Πρ�-
γρ5µµατα ∆ρ5σης στη ∆αν)α (Kruse, 1996), την Ισπαν)α (Rambla,
1996), την �λλανδ)α (Extra, 1995), την Ισλανδ)α (Olafsdottir, 1996)
και την Ελλ5δα (∆εληγι5ννη-Κ�υϊµτ;� & �ι8γ�υ, 1991) ακ�λ�0-
θησαν πι� πρ#σ'ατα.

Τα πρ�γρ5µµατα π�υ πρ�ανα'�ρθηκαν ε)6αν δια'�ρετικ�ς
α'ετηρ)ες και 6ρησιµ�π�)ησαν µια π�ικιλ)α απ# µεθ�δ�λ�γ)ες.
Παρ’ #λα αυτ5 � γενικ#ς τ�υς στ#6�ς �ταν να '�ρ�υν τα κ�ρ)τσια
απ# τ� περιθ8ρι� στ� κ�ντρ� της εκπαιδευτικ�ς διαδικασ)ας. Τα
απ�τελ�σµατ5 τ�υς υπ�ρ9αν αµ'ιλεγ#µενα, µερικ�ς '�ρ�ς πε-
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ρι�ρισµ�να, � ακ#µη και αντι'ατικ5, σε γενικ�ς γραµµ�ς, #µως,
ενθαρρυντικ5, καθ8ς π�τυ6αν να κ5ν�υν εµ'αν� τη δι5κριση
των '0λων στις σ6�λικ�ς τ59εις και να εµπλ�9�υν τ�υς εκπαιδευ-
τικ�0ς και µερικ�ς '�ρ�ς και τ�υς γ�νε)ς στη διαδικασ)α της ισ#-
τητας των '0λων (Holland, 1993). Bπως τ�ν);�υν �ι Chisholm &
Holland (1987, σ. 255) συ;ητ8ντας τα απ�τελ�σµατα της �ρευν5ς
τ�υς, «…µπ�ρ�σαµε να συνδ�σ�υµε τη διερε0νηση µε την εκπαι-
δευτικ� πρ59η και αµει'θ�καµε. Αµ�ι(� µας �ταν η µεγαλ0τερη
καταν#ηση των επιπτ8σεων τ�υ παρ5γ�ντα '0λ� στις διαδικα-
σ)ες τ�υ σ6�λε)�υ και η πεπ�)θηση #τι �ι εκπαιδευτικ�) και �ι
ερευνητ�ς, #ταν συνεργ5;�νται, µπ�ρ�0ν να αλλ59�υν αυτ�ς τις
διαδικασ)ες και να µετατρ�ψ�υν την εκπα)δευση σε µια πι� εν-
δια'�ρ�υσα και 6ρ�σιµη διαδικασ)α για τα κ�ρ)τσια».

Παρ’ #λα αυτ5, η (ι(λι�γρα')α δεν κατ�γραψε µ#ν� θετικ�ς
αντιδρ5σεις στις παραπ5νω πρ�σεγγ)σεις. Η Kenway (1995H 1996),
για παρ5δειγµα, ανι6νε0�ντας τις αντιδρ5σεις των αγ�ρι8ν και
των ανδρ8ν σε 'εµινιστικ5 πρ�γρ5µµατα δρ5σης στα σ6�λε)α,
διαπ)στωσε #τι � ανδρικ#ς πληθυσµ#ς π�υ συµµετ�6ει, συ6ν5
(ι8νει αισθ�µατα θυµ�0 και 5γ6�υς, εν�6�ς και ανασ'5λειας.
Απ# την 5λλη µερι5, σ0µ'ωνα µε 5νδρες συγγρα'ε)ς (για παρ5-
δειγµα, (λ. Jackson & Salsbury, 1996), 'α)νεται #τι µετ5 τ� τ�λ�ς
τ�τ�ιων πρ�σπαθει8ν, µερικ5 αγ#ρια απ# τα σ6�λε)α στα �π�)α
ε'αρµ#σθηκαν παρεµ(5σεις, δ�λωσαν #τι αν�πτυ9αν συναισθ�-
µατα σ0γ6υσης και αρνητικ� � αµυντικ� στ5ση. �ι συγγρα'ε)ς
π�υ πρ�ανα'�ρθηκαν καταλ�γ�υν στ� συµπ�ρασµα #τι 6ρει5;ε-
ται µια ν�α πρ�σ�γγιση των παρεµ(5σεων µε θ�µα τ� '0λ� στ�
σ6�λε)�, �τσι 8στε να µην επικεντρ8ν�νται µ#ν� στα κ�ρ)τσια,
αλλ5 να πρ�σεγγ);�υν ταυτ#6ρ�να τις σ0νθετες και αντι'ατικ�ς
σ6�σεις π�υ συνδ��υν την ανδρικ� και τη γυναικε)α ταυτ#τητα.

Σε γενικ�ς γραµµ�ς, π5ντως, ε)ναι 'ανερ# #τι η 'εµινιστικ�
�ρευνα-δρ5ση αν�πτυ9ε θεωρητικ�ς �πτικ�ς και µεθ�δ�λ�γικ5
εργαλε)α και διαµ#ρ'ωσε µια �µπειρη µατι5 τ�υ εκπαιδευτικ�0
γ)γνεσθαι, καταλ�γ�ντας σε γ#νιµες αναλ0σεις για τ� τι απ�τελε)
επιτυ6ηµ�νη στρατηγικ� µε θ�µα την ισ#τητα των '0λων στην εκ-
πα)δευση. �ι πι� πρ#σ'ατες αναλ0σεις, #µως, για την ισ#τητα
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στ� σ6�λε)�, απ�δεικν0�υν #τι η επικ�ντρωση απ�κλειστικ5 στις
µαθ�τριες και τα πρ�(λ�µατ5 τ�υς δεν αρκε), και #τι �ι 'εµινι-
στικ� εκπα)δευση θα πρ�πει τ8ρα να στρα'ε) και στα αγ#ρια θ�-
τ�ντας τ� ερ8τηµα #πως τ� διατ0πωσε η Kenway (1996, σ. 466):
«Π8ς µπ�ρ�0µε να (�ηθ�σ�υµε τα αγ#ρια να (�ηθ�σ�υν τα κ�-
ρ)τσια, (�ηθ8ντας πρ8τα τ�ν εαυτ# τ�υς;». Bπως ε)ναι 'ανερ#, �
πρ�(ληµατισµ#ς αυτ#ς ε)ναι κεντρικ�ς σηµασ)ας για #λ�υς #σ�ι
ασ6�λ�0νται µε θ�µατα '0λ�υ στ� σ6�λικ# πλα)σι�. /5ρη σε
πρ�ηγ�0µενες �ρευνες, γνωρ);�υµε πια αρκετ5 πρ5γµατα για
τ�ν τρ#π� µε τ�ν �π�)� µεγαλ8ν�υν τα κ�ρ)τσια και γ)ν�νται γυ-
να)κες. Υπ5ρ6�υν πια εδραιωµ�νες παιδαγωγικ�ς µ�θ�δ�ι και
στρατηγικ�ς παρ�µ(ασης π�υ δ)ν�υν τη δυνατ#τητα στ�υς εκ-
παιδευτικ�0ς να πρ�σεγγ)σ�υν τις µαθ�τριες και να πρ�ωθ�σ�υν
την ισ#τητα στη σ6�λικ� τ59η. Bπως '5νηκε και πρ�ηγ�υµ�νως,
εκε)ν� π�υ δεν 9�ρ�υµε ε)ναι π8ς να απευθυνθ�0µε στ�υς µαθη-
τ�ς, π8ς να καταγρ5ψ�υµε τις εµπειρ)ες τ�υς ως αγ�ρι8ν π�υ
περν�0ν την ε'η(ε)α στις σ0γ6ρ�νες κ�ινων)ες και π8ς να εργα-
σθ�0µε µα;) τ�υς µ�σα στην τ59η. Ταυτ#6ρ�να, η )δια η (ι(λι�-
γρα')α για τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες στην εκπα)δευση µας δ)νει
πληρ�'�ρ)ες κυρ)ως για τα νεαρ5 αγ#ρια π�υ µεγαλ8ν�υν σε
συγκεκριµ�να γεωγρα'ικ5 και π�λιτισµικ5 πλα)σια, π�υ ;�υν
δηλαδ� στη Βρεταν)α, την Αυστραλ)α, τις ΗΠΑ και τ�ν Καναδ5.
Μας ε)ναι γνωστ5 ελ56ιστα πρ5γµατα για #σα (ι8ν�υν �ι 5νδρες
στην περι'�ρεια της Ευρ8πης, � για την κατασκευ� της ανδρικ�ς
ταυτ#τητας στις 68ρες της Μεσ�γε)�υ.

Τ� ερευνητικ# πρ#γραµµα «Αρι5δνη», τ� �π�)� πρ�σεγγ);ει
τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες σε συνεργασ)α µε σ6�λε)α σε �κτ8 ευρω-
παϊκ�ς 68ρες, ε)6ε στ#6� να καλ0ψει αυτ# τ� κεν#, σε σ6�ση µε
την �ρευνα των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των και την παρ�µ(αση στις
σ6�λικ�ς τ59εις. Η θεωρητικ� (5ση τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς πρ�κ0-
πτει απ# τ� συνδυασµ# της 'εµινιστικ�ς πρ�σ�γγισης µε τις αρ-
6�ς της �ρευνας-δρ5σης. Ε)ναι γεγ�ν#ς, #τι τ� θ�µα των ανδρι-
κ8ν ταυτ�τ�των στην ε'η(ε)α και τ�υ ανδρισµ�0 γενικ5, ιδ)ως
#ταν αντιµετωπ);εται σε �να ευρ0 πλα)σι� #πως τ� Ευρωπαϊκ#,
ε)ναι σ0νθετ� και π�λυδι5στατ� και µπ�ρε) να πρ�σεγγισθε) µε
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π�λλ�0ς δια'�ρετικ�0ς τρ#π�υς. Παρ’ #λ�, #µως, π�υ ε)ναι γενι-
κ5 απ�δεκτ# #τι δι5'�ρ�ι κ�ινωνικ�) επιστ�µ�νες θα µπ�ρ�0-
σαν να εµπνευστ�0ν απ# δια'�ρετικ�ς θεωρητικ�ς παραδ�6�ς,
πρ�πει να επισηµανθε) #τι δεν ε)ναι ε0κ�λ� να υι�θετηθε) µια θε8-
ρηση της θεµατικ�ς π�υ θα αγν�ε) την �πτικ� τ�υ '0λ�υ. Η (ασι-
κ� �ρευνα, µε στ#6� την αν5λυση της εκπαιδευτικ�ς εµπειρ)ας
των αγ�ρι8ν σε δι5'�ρες πτυ6�ς τ�υ σ6�λε)�υ �ταν µ�6ρι στιγ-
µ�ς τ� ε)δ�ς της ερευνητικ�ς πρ�σ�γγισης π�υ πρ�τιµ�θηκε απ#
τ�υς ειδικ�0ς. Η �ρευνα-δρ5ση π�υ εστι5;ει στις ανδρικ�ς ταυτ#-
τητες, δηλαδ�, η αν5πτυ9η στρατηγικ8ν στις σ6�λικ�ς τ59εις µε
επ)κεντρ� τα αγ#ρια, ε)ναι �νας 68ρ�ς σ6εδ#ν 5γνωστ�ς στ�
πλα)σι� αυτ�ς της θεµατικ�ς.

Στ� σηµε)� αυτ# ε0λ�γα µπ�ρε) να αναρωτηθε) κανε)ς µ�6ρι
π�ι� σηµε)� ε)ναι δυνατ#ν να αλλ59�υν �ι κ�ινωνικ�ς πεπ�ιθ�-
σεις µ�σα απ# παρεµ(5σεις στην εκπα)δευση, στ� πλα)σι�, δηλα-
δ�, εν#ς επ)σηµ�υ θεσµ�0. � ρ#λ�ς τ�υ σ6�λε)�υ στην αναπαρα-
γωγ� κυρ)αρ6ων ιδε�λ�γι8ν �6ει τ�νισθε) ιδια)τερα στη θεωρ)α
και την �ρευνα της Κ�ινωνι�λ�γ)ας της Εκπα)δευσης κατ5 τις τε-
λευτα)ες δεκαετ)ες και ε)ναι πια γνωστ# #τι �ι σ6�σεις των '0λων
συµπεριλαµ(5ν�νται αν5µεσα στα θ�µατα π�υ διαµ�ρ'8ν�νται
απ# τις ιδε�λ�γ)ες αυτ�ς. Μ�σα απ# αυτ�ν την �πτικ�, η δυνατ#-
τητα πρ�8θησης αλλαγ8ν στην εκπα)δευση εµ'αν);εται ε9αιρε-
τικ5 περι�ρισµ�νη. Παρ’ #λα αυτ5, ε)κ�σι 6ρ#νια πριν, η Deem
(1978), παρ5 τη µαρ9ιστικ�-'εµινιστικ� της �πτικ�, τ#νι;ε στ�
κλασικ# πια (ι(λ)� της Γυνα�κες και εκπα�δευση (Women and
Schooling):

«Η εκπα)δευση απ# µ#νη της δεν µπ�ρε) να αλλ59ει τις κ�ινωνι-
κ�ς σ6�σεις παραγωγ�ς..., #µως η εκπα)δευση µπ�ρε) να αρ6)σει
να διαµ�ρ'8νει µε δια'�ρετικ# τρ#π� τις στ5σεις των ανθρ8-
πων απ�ναντι... στ�ν καταµερισµ# της εργασ)ας κατ5 '0λα, #σ�
περι�ρισµ�νη κι αν ε)ναι η �κταση αυτ�ς της αλλαγ�ς, και �6ει τη
δυνατ#τητα να διευρ0νει τ� ε)δ�ς των δε9ι�τ�των π�υ µαθα)-
ν�υν τα παιδι5 στ� σ6�λε)�» (Deem, 1978, σ. 54).
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Kαι καταλ�γει επισηµα)ν�ντας:

«Η επ)τευ9η µιας εκπα)δευσης π�υ θα απευθ0νεται και στ�υς
5νδρες και στις γυνα)κες και π�υ δεν θα περι�ρ);ει µε τε6νητ#
και λανθασµ�ν� τρ#π� τις σκ�ψεις, τις δε9ι#τητες και τις ικαν#-
τητ�ς τ�υς στη (5ση των δια'�ρ8ν των '0λων δεν ε)ναι ε0κ�-
λ�ς στ#6�ς σε µια κ�ινων)α, τ� να µην τ� επι6ειρ�σει #µως κ5-
π�ι�ς επειδ� ε)ναι δ0σκ�λ�, απ�τελε) πρ59η δειλ)ας» (Deem,
1978, σ. 141).

Πρ�σπαθ8ντας να πρ�σδι�ρ)σ�υµε ακρι(�στερα τ�υς στ#-
6�υς κ5θε παρεµ(ατικ�ς πρ�σπ5θειας, θεωρ�0µε #τι αυτ# π�υ
�6ει σηµασ)α για την τελικ� επιτυ6)α ε)ναι � τρ#π�ς µε τ�ν �π�)�
�ι ερευνητ�ς/τριες αντιµετωπ);�υν την πρ��πτικ� της αλλαγ�ς. Τι
πρ�σδ�κ�0µε, #ταν σ6εδι5;�υµε �να πρ#γραµµα δρ5σης και
στρατηγικ�ς παρ�µ(ασης στ� σ6�λε)�; Στ�6ε0�υµε στην αλλαγ�
�λ#κληρ�υ τ�υ εκπαιδευτικ�0 συστ�µατ�ς, σε αλλαγ�ς στα πρ�-
γρ5µµατα διδασκαλ)ας � στη διαµ#ρ'ωση πρ�τ5σεων για µια εκ-
παιδευτικ� π�λιτικ� ισ#τητας των '0λων στ� σ6�λε)�; Θεωρ�0µε
#τι �να πρ#γραµµα δρ5σης µε πρωταρ6ικ# στ#6� τ�υ αυτ� την τε-
λευτα)α πρ��πτικ� µπ�ρε) να γ)νει π�λ0 απ�τελεσµατικ# τ#σ� ως
πρ�ς την επ)τευ9η των στ#6ων τ�υ, #σ� και ως πρ�ς τη δυνατ#τη-
τ5 τ�υ να δ8σει την ευκαιρ)α στα νεαρ5 5τ�µα π�υ θα συµµετ�-
6�υν, να πρ�(ληµατισθ�0ν, αντιµετωπ);�ντας κριτικ5 παραδ�-
σιακ�ς αντιλ�ψεις και πρακτικ�ς για τις σ6�σεις των '0λων.
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1.2  Σ6εδι5;�ντας µια ευρωπαϊκ� �ρευνα 
για τα αγ#ρια στην ε'η(ε)α

¢. ™∞∫∫∞ & µ. ¢∂§∏°π∞¡¡∏-∫√À´ª∆∑∏

∂ÈÛ·ÁˆÁ‹

�
ΠΩΣ Η∆Η Τ�ΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤ� ΠΡ�ΗΓ�ΥΜΕΝ� ΚΕΦΑΛΑΙ�, Η ΜΕ-
λ�τη των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των απ�τελε) �να #λ� και ση-
µαντικ#τερ� τµ�µα της διεθν�0ς (ι(λι�γρα')ας κατ5 την

τελευτα)α δεκαετ)α. Ειδικ#τερα, η 'εµινιστικ� �ρευνα για τ� '0-
λ� στην εκπα)δευση �6ει ενσωµατ8σει τ� σ6ετικ# πρ�(ληµατι-
σµ#, θεωρ8ντας #τι η επ)γνωση τ�υ τι συµ(α)νει µε τ�υς 5νδρες
και τα αγ#ρια απ�τελε) θ�µα κεντρικ�ς σηµασ)ας, ε'#σ�ν στ�-
6ε0ει κανε)ς να πρ�ωθ�σει θ�µατα ισ#τητας των '0λων στ� σ6�-
λικ# πλα)σι� (Francis & Skelton, 2001). Μια σειρ5 απ# 'αιν#µενα
π�υ �γιναν πρ#σ'ατα αντιληπτ5, #σ�ν α'�ρ5 τις συµπερι'�ρ�ς
και την παρ�υσ)α των νεαρ8ν ε'�(ων στ� σ6�λε)� και �9ω απ#
αυτ#, απετ�λεσαν τ� �ναυσµα για τ� πρ#σ'ατ� αυτ# ενδια'�ρ�ν
των επιστηµ#νων. Η εικ#να µειωµ�νης σ6�λικ�ς επ)δ�σης των
αγ�ρι8ν π�υ δηµι�0ργησε την εντ0πωση γενικευµ�νης σ6�λικ�ς
απ�τυ6)ας, σε σ0γκριση, µ5λιστα µε την επιτυ6ηµ�νη παρ�υσ)α
των κ�ριτσι8ν (Eppstein et al., 1999), η παρατηρ�0µενη α09ηση
της σ6�λικ�ς ()ας, µε δρ5στες (αλλ5 και απ�δ�κτες) νεαρ5 αγ#-
ρια, τα πρ�(λ�µατα στις σ6�σεις των δ0� '0λων, αλλ5 και � πρ�-
(ληµατικ#ς τρ#π�ς µε τ�ν �π�)� �ι νεαρ�) 5νδρες (ι8ν�υν τις
συν�πειες δια'#ρων κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ8ν 'αιν�µ�νων, #πως η
ανεργ)α και η αλλαγ� της κ�ινωνικ�ς θ�σης των γυναικ8ν, δια-
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στις σ0γ6ρ�νες δυτικ�ς κ�ινων)ες και, κατ5 συν�πεια, την αν5γκη
διερε0νησης της ανδρικ�ς ταυτ#τητας. Bπως �δη �6ει τ�νισθε)
πρ�ηγ�υµ�νως, η �ρευνα αυτ� 5λλ�τε απ�τελε) αυτ#ν�µη πρ�-
σπ5θεια των «ανδρικ8ν σπ�υδ8ν» και 5λλ�τε συνδ�εται µε τ�
'εµινιστικ# πρ�(ληµατισµ#, σε µια πρ�σπ5θεια πληρ�στερης κα-
ταν#ησης των αιτ)ων των ασ0µµετρων κ�ινωνικ8ν σ6�σεων των
'0λων. Τ� ερευνητικ# πρ#γραµµα π�υ παρ�υσι5;εται στ� (ι(λ)�
αυτ# και τ�υ �π�)�υ �ι συντεταγµ�νες δ)ν�νται στ� παρ#ν κε'5-
λαι�, αν�κει στη δε0τερη κατηγ�ρ)α.

∆Ô Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞ÚÈ¿‰ÓË»

Τ � πρ#γραµµα «Αρι5δνη» επικεντρ8θηκε στη διερε0νηση των
ανδρικ8ν ταυτ�τ�των σε ευρωπαϊκ# επ)πεδ�. Απ�τ�λεσε

ερευνητικ# πρ#γραµµα τ� �π�)� 6ρηµατ�δ�τ�θηκε απ# την Ευ-
ρωπαϊκ� Κ�ιν#τητα και στ� �π�)� συµµετε)6αν 8 68ρες-µ�λη της
Ευρωπαϊκ�ς Kνωσης (Ισπαν)α, Π�ρτ�γαλ)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α,
Βρετταν)α, Ελλ5δα, ∆αν)α και Ιταλ)α)1. Σκ�π#ς τ�υ πρ�γρ5µµα-
τ�ς, τ� �π�)� σ6εδι5στηκε ως µια πιλ�τικ� �ρευνα-δρ5ση σε τ�σ-
σερα σ6�λε)α κ5θε 68ρας, �ταν να αναπτ09ει ερευνητικ�ς µεθ#-
δ�υς για τη µελ�τη των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των στ� σ6�λε)� καθ8ς
και να εντ�π)σει στρατηγικ�ς παρ�µ(ασης π�υ θα απ�(λεπαν
στη διε0ρυνση των παραδ�σιακ8ν απ#ψεων και πεπ�ιθ�σεων
για τ�ν ανδρισµ# στην κ5θε 68ρα. Πι� συγκεκριµ�να, τ� πρ#-
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γραµµα στ#6ευε στη διερε0νηση των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των στ�
σ6�λικ# πλα)σι� και στην απ# κ�ιν�0 διαµ#ρ'ωση κατ5λληλων
στρατηγικ8ν παρ�µ(ασης στις σ6�λικ�ς τ59εις π�υ θα απ�(λε-
παν στην πρ�8θηση της ισ#τητας των δ0� '0λων.

Αρ6� στην �π�)α (ασ)στηκε τ� πρ#γραµµα �ταν η 5π�ψη #τι
�ι δια'�ρ�ς µετα90 των δ0� '0λων στην εκπα)δευση, στην αγ�-
ρ5 εργασ)ας και στη ;ω� γενικ#τερα, συνδ��νται �ντ�να µε τη
δ#µηση της ανδρικ�ς ταυτ#τητας. Η πρ�8θηση, επ�µ�νως, )σων
ευκαιρι8ν για τις γυνα)κες πρ�πει να λ5(ει υπ#ψη και θ�µατα
π�υ α'�ρ�0ν τ�υς 5νδρες, #πως �δη διατυπ8θηκε και στ� πρ�η-
γ�0µεν� Κε'5λαι� (Κε'. 1.1.).

�ι γενικ#τερ�ι στ���ι τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς, #πως τ�θηκαν στα
πλα)σια της Ευρωπαϊκ�ς συνεργασ)ας, �ταν �ι ε9�ς:

1. Η αν5πτυ9η της ικαν#τητας των δευτερ�(5θµιων σ6�λε)ων:
(α) να διερευν�σ�υν την ανδρικ� ταυτ#τητα ως θεµατικ� κε-
ντρικ�ς σηµασ)ας για τις σ6�σεις των '0λων, (�) να πρ�σδι�-
ρ)σ�υν τις σ0γ6ρ�νες πι�σεις και συγκρ�0σεις π�υ σ6ετ);�νται
µε την ανδρικ� ταυτ#τητα και (γ) να α9ι�λ�γ�σ�υν τ� ρ#λ�
τ�υ σ6�λε)�υ στη διαµ#ρ'ωση δια'�ρ8ν συµπερι'�ρ5ς αν5-
µεσα στα αγ#ρια και τα κ�ρ)τσια.

2. � πρ�σδι�ρισµ#ς απ�τελεσµατικ8ν στρατηγικ8ν π�υ θα διευ-
ρ0ν�υν τις παραδ�σιακ�ς πεπ�ιθ�σεις �ι �π�)ες συνδ��νται µε
την ανδρικ� ταυτ#τητα σε κ5θε 68ρα π�υ �παιρνε µ�ρ�ς στ�
πρ#γραµµα. Θεωρ�θηκε #τι αυτ� η διε0ρυνση µπ�ρε) να επι-
τευ6θε): (α) µε τη επ�κταση τ�υ ακαδηµαϊκ�0 �ρ);�ντα των
αγ�ρι8ν και της επ)δ�σ�ς τ�υς σε µη παραδ�σιακ�0ς τ�µε)ς,
(�) µε την πρ�8θηση π�ικ)λων επαγγελµατικ8ν και �ικ�γενει-
ακ8ν ρ#λων και πρ�τ0πων στα πλα)σια της ανδρικ�ς ταυτ#-
τητας, (γ) µε την ενθ5ρρυνση των αγ�ρι8ν να α9ι�λ�γ�0ν θε-
τικ5 τ�υς γυναικε)�υς ρ#λ�υς, δραστηρι#τητες και πρ��πτικ�ς
και (δ) µε την πρ�8θηση της αµ�ι(α)ας γν8σης για τ� 5λλ�
'0λ� και της α9)ας των )σων ευκαιρι8ν στην κ�ινων)α γενικ#-
τερα.

3. Η διαµ#ρ'ωση απ�τελεσµατικ8ν µεθ#δων διδασκαλ)ας και
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α9ι�λ#γησης π�υ θα επιτρ�ψ�υν στα σ6�λε)α να πρ�σεγγ)-
σ�υν τη θεµατικ� π�υ σ6ετ);εται µε την αν5πτυ9η της ανδρι-
κ�ς ταυτ#τητας στ� σ0γ6ρ�ν� σ6�λε)�. � στ#6�ς αυτ#ς συν-
δυ5;εται µε τη συνεργασ)α και τη δηµι�υργ)α δικτ0�υ αν5µε-
σα στις 68ρες π�υ συµµετ�6�υν.

4. Η ενθ5ρρυνση των εθνικ8ν �µ5δων π�υ συµµετε)6αν στ� πρ#-
γραµµα να ανταλλ5σσ�υν, µ�σα απ# τη συνεργασ)α και τη δη-
µι�υργ)α δικτ0�υ, τις πηγ�ς πληρ�'#ρησης π�υ ε)6ε η κ5θε
�µ5δα καθ8ς και τις ερευνητικ�ς µεθ�δ�λ�γ)ες και τις εκπαι-
δευτικ�ς τε6νικ�ς π�υ επρ#κειτ� να 6ρησιµ�π�ι�σ�υν στ�
πλα)σι� της �ρευνας-δρ5σης.

Bπως 'α)νεται και απ# τη διατ0πωση των στ#6ων, τ� πρ#-
γραµµα περιελ5µ(ανε δ0� στ5δια, τ� στ5δι� της διερε0νησης και
τ� στ5δι� της παρ�µ(ασης στη σ6�λικ� τ59η. Κατ5 τη δι5ρκεια
τ�υ πρ8τ�υ σταδ)�υ, εκπ�ν�θηκε σειρ5 ερευν8ν, τα απ�τελ�-
σµατα των �π�)ων απ�τ�λεσαν τη (5ση για τ� σ6εδιασµ# των
παρεµ(ατικ8ν δραστηρι�τ�των στη σ6�λικ� τ59η π�υ υλ�π�ι�-
θηκαν κατ5 τη δε0τερη '5ση. Κατ5 συν�πεια, η πρ8τη '5ση τ�υ
πρ�γρ5µµατ�ς ε)6ε στ#6� τ� (1), εν8 η δε0τερη '5ση ε)6ε στ#6�
τ� (2) και (3).

Στ� κε'5λαι� αυτ#, στ� πρ8τ� τµ�µα, περιγρ5'�νται �ι τρ#-
π�ι µε τ�υς �π�)�υς �ι �κτ8 68ρες συνεργ5στηκαν για να υλ�-
π�ι�σ�υν τ� πρ#γραµµα κατ5 την πρ8τη '5ση, καθ8ς και �ι
τρ#π�ι µε τ�υς �π�)�υς σ6εδι5στηκε η παρ�µ(αση της δε0τερης
'5σης. Η περιγρα'� δ�µ�θηκε µε (5ση τις τε6νικ�ς εκθ�σεις π�υ
κατ�θεσε η κ5θε 68ρα. Στ� δε0τερ� τµ�µα, περιγρ5'εται αναλυ-
τικ5 η µεθ�δ�λ�γ)α π�υ ακ�λ�υθ�θηκε 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›·˜ 

Η συνεργασ)α αν5µεσα στις �κτ8 ερευνητικ�ς �µ5δες απ�κ5-
λυψε µια σειρ5 τ#σ� απ# κ�ιν5 #σ� και απ# δια'�ρετικ5

πλα)σια εργασ)ας καθ8ς και κ�ιν�ς αλλ5 ταυτ#6ρ�να και δια'�-
ρετικ�ς �πτικ�ς, πρ�σεγγ)σεις και ιδ�ες. Απ# τη µια, κ�ιν� α'ετη-
ρ)α �ταν η 'εµινιστικ� �πτικ�, η απ#'αση, δηλαδ�, #τι τ� πρ#-
γραµµα «Αρι5δνη» θα σ6εδια;#ταν ως µια 'εµινιστικ� �ρευνα-
δρ5ση π�υ θα εστ)α;ε στα αγ#ρια. Η πρ�ηγ�0µενη εµπειρ)α των
συµµετε6�υσ8ν στην �ρευνα για τ� '0λ� στην εκπα)δευση υπ�ρ-
9ε τ� δε0τερ� στ�ι6ε)�, π�υ επ�τρεψε τη 6ρ�ση µιας κ�ιν�ς γλ8σ-
σας στ� σ6εδιασµ# τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς.

Απ# την 5λλη, µια σειρ5 απ# παρ5γ�ντες, #πως για παρ5δειγ-
µα, τ� επαγγελµατικ# υπ#(αθρ� των ερευνητρι8ν, η π�λιτικ� κα-
τ5σταση των 6ωρ8ν π�υ συµµετε)6αν και �ι αντ)στ�ι6ες εκπαι-
δευτικ�ς π�λιτικ�ς, τα δια'�ρετικ5 εκπαιδευτικ5 συστ�µατα της
κ5θε 68ρας, τ� επ)πεδ� ακαδηµαϊκ�ς και ερευνητικ�ς πε)ρας σε
θ�µατα '0λ�υ, µα;) µε τη θ�ση των γυναικ8ν και τη δ�µ� των
σ6�σεων των '0λων σε κ5θε κ�ινων)α, επηρ�ασαν τις απ�'5σεις
των εθνικ8ν ερευνητικ8ν �µ5δων.

Κατ5 τις πρ8τες συναντ�σεις �ι �κτ8 εθνικ�ς �µ5δες απ�'5-
σισαν #τι για τη µελ�τη των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των ε)ναι σηµαντι-
κ# να εστι5σ�υν στις εµπειρ)ες των ε'�(ων σε #,τι α'�ρ5 την �ι-
κ�γενειακ� ;ω�, τα συναισθ�µατ5 τ�υς, τις απ#ψεις και τις πε-
π�ιθ�σεις τ�υς σε #,τι α'�ρ5 την επαγγελµατικ� ;ω� καθ8ς και
τ�υς ρ#λ�υς των δ0� '0λων. �ι �κτ8 �µ5δες, επ)σης, π�ραν �ρι-
σµ�νες κ�ιν�ς απ�'5σεις σε #,τι α'�ρ5 τ�υς στ#6�υς τ�υ πρ�-
γρ5µµατ�ς καθ8ς και τις �µ5δες των παιδι8ν π�υ θα συµµετε)-
6αν στη µελ�τη. Παρακ5τω θα ε9εταστ�0ν τ#σ� �ι κ�ιν�) τ#π�ι
στις απ�'5σεις των εµπλεκ#µενων εθνικ8ν �µ5δων #σ� και τα
σηµε)α στα �π�)α δι�'εραν.
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KÔÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜

�ι κ�ιν�ς απ�'5σεις των ερευνητικ8ν �µ5δων ως πρ�ς τ�ν πρ�σ-
δι�ρισµ# των στ#6ων και τ� σ6εδιασµ# της �ρευνας εστι5στηκαν
στ�υς παρακ5τω τ�µε)ς:

Α) Ως πρ�ς τ�υς στ#6�υς και τ� δε)γµα απ�'ασ)σθηκε: (α) Να
ισ60�υν και για τις �κτ8 68ρες �ι γενικ�) στ#6�ι τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς
((λ. παραπ5νω) �ι �π�)�ι θα επικ�ντρωναν στην αν5γκη διερε0νη-
σης και διε0ρυνσης των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των '0λ�υ στην ε'η(ικ�
ηλικ)α, την αν5πτυ9η στρατηγικ8ν πρ�σ�γγισης των '0λων στην
εκπα)δευση και τη ;ω� γενικ#τερα και την εν)σ6υση της ερευνητι-
κ�ς συνεργασ)ας σε ερευνητικ# επ)πεδ�. (�) Επιπλ��ν, απ�'ασ)-
στηκε #τι τ� δε)γµα θα συµπεριελ5µ(ανε αγ#ρια και κ�ρ)τσια ηλι-
κ)ας 14-16 ετ8ν, δηλαδ� ε'�(�υς π�υ (ρ)σκ�νται στη µ�ση ε'η(ικ�
ηλικ)α. Η συγκεκριµ�νη ηλικιακ� �µ5δα επιλ�6τηκε µε (5ση τ� γε-
γ�ν#ς #τι θεωρε)ται ιδια)τερα κρ)σιµη περ)�δ�ς για τη διαµ#ρ'ωση
της ταυτ#τητας '0λ�υ τ#σ� σε επ)πεδ� γνωστικ# #σ� και σε επ)πε-
δ� συναισθηµατικ# και ψυ6�σε9�υαλικ# (Berk, 1991). Επιπλ��ν,
πρ#κειται για �να στ5δι� ;ω�ς κατ5 τ� �π�)� πρ�πει να παρθ�0ν
κρ)σιµες απ�'5σεις και να γ)ν�υν σηµαντικ�ς επιλ�γ�ς π�υ θα επη-
ρε5σ�υν την εν�λικη ;ω� (Deliyanni-Kouimtzi et al., 1996).

Β) Ως πρ�ς τ� σ6εδιασµ# της �ρευνας και τη παρ�µ(ασης
απ�'ασ)σθηκε #τι σε κ5θε 68ρα θα π5ρ�υν µ�ρ�ς τ�σσερα σ6�-
λε)α και #τι σε κ5θε σ6�λε)� θα σ6ηµατιστ�0ν �µ5δες εκπαιδευ-
τικ8ν π�υ θα συµµετ�6�υν στις δι5'�ρες '5σεις τ�υ πρ�γρ5µ-
µατ�ς. Η κ5θε 68ρα θα απ�'5σι;ε 9ε6ωριστ5 η κ5θε µια για τα
κριτ�ρια επιλ�γ�ς των σ6�λε)ων.

Κατ5 την πρ8τη '5ση τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς (Ιαν�υ5ρι�ς-∆ε-
κ�µ(ρι�ς 1996), υλ�π�ι�θηκε η διερε0νηση των ανδρικ8ν ταυτ�-
τ�των στα σ6�λε)α π�υ επιλ�6τηκαν να συµµετ5σ6�υν στ� πρ#-
γραµµα. Κατ5 τη δε0τερη '5ση (Ιαν�υ5ρι�ς-∆εκ�µ(ρι�ς 1997),
υλ�π�ι�θηκε � σ6εδιασµ#ς και η ε'αρµ�γ� των δραστηρι�τ�των
παρ�µ(ασης στη σ6�λικ� τ59η. Bλες �ι εθνικ�ς �µ5δες συµ'8νη-
σαν να πραγµατ�π�ι�σ�υν τις ε9�ς εν�ργειες:
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να διαµ�ρ'8σ�υν εθνικ�ς �µ5δες για την υλ�π�)ηση της �ρευ-
νας-δρ5σης στη σ6�λικ� κ�ιν#τητα (περιλαµ(5ν�ντας εκτ#ς
απ# τ�υς εκπαιδευτικ�0ς και στελ�6η της δι�)κησης της εκ-
πα)δευσης καθ8ς και (�ηθητικ# πρ�σωπικ#),

να διαµ�ρ'8σ�υν �µ5δες εκπαιδευτικ8ν στ� κ5θε �να απ# τα
τ�σσερα σ6�λε)α π�υ θα συµµετε)6αν στ� πρ#γραµµα,

να σ6εδι5σ�υν και να ελ�γ9�υν ερευνητικ5 εργαλε)α καθ8ς και
στρατηγικ�ς παρ�µ(ασης στη σ6�λικ� τ59η σε συνεργασ)α της
ερευνητικ�ς �µ5δας µε την �µ5δα των εκπαιδευτικ8ν,

να πρ�ωθ�σ�υν τη δικτ0ωση των σ6�λε)ων των �κτ8 6ωρ8ν µε-
τα90 τ�υς µε τ�τ�ι�ν τρ#π� 8στε τ� κ5θε σ6�λε)� να συνδ�ε-
ται και να συνεργ5;εται µε δ0� 5λλα σ6�λε)α (�να απ# τη ν#-
τια και �να απ# τη (#ρεια Ευρ8πη),

να συλλ�9�υν αρ6ειακ�0 τ0π�υ δεδ�µ�να απ# τα σ6�λε)α π�υ
συµµετ�6�υν στ� πρ#γραµµα στην κ5θε 68ρα και να ανταλ-
λα6θε) µετα90 των 6ωρ8ν �π�ι�δ�π�τε υλικ# (π.6. ερευνητι-
κ5 εργαλε)α, (ι(λι�γρα')α, ιδ�ες κ.τ.λ.).

Τ�λ�ς, #λες �ι εθνικ�ς �µ5δες 9εκ)νησαν µε τη διερε0νηση των
απ#ψεων και των πεπ�ιθ�σεων των εκπαιδευτικ8ν για τα δ0�
'0λα και µετ5 συν�6ισαν µε τη διερε0νηση των απ#ψεων και των
πεπ�ιθ�σεων των παιδι8ν. Απ�'ασ)στηκε πως η σ6�λικ� επ)δ�-
ση, η ;ω� στ� σπ)τι και η 'ρ�ντ)δα, η ανδρικ� εµπειρ)α καθ8ς
και �ι ρ#λ�ι των δ0� '0λων θα πρ�πει να απ�τελ�σ�υν τ�υς κ0-
ρι�υς τ�µε)ς διερε0νησης.

¢È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·

Bπως, �δη, ανα'�ρθηκε, #λες �ι εθνικ�ς �µ5δες συµ'8νησαν σε
#,τι α'�ρ5 τ�υς γενικ�0ς στ#6�υς τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς καθ8ς και
την πρ�σ�γγιση (τ0π�ς σ6�λε)�υ, σ0νθεση σ6�λικ8ν �µ5δων,
διαδικασ)α υλ�π�)ησης τ�υ �ργ�υ, ερευνητικ� µεθ�δ�λ�γ)α και
ε)δ�ς ερευνητικ8ν εργαλε)ων, σ0νθεση ερευνητικ�ς �µ5δας) π�υ
θα 6ρησιµ�π�ι�0σαν. Ωστ#σ�, υπ�ρ9αν µεγ5λες δια'�ρ�ς στην
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�µ'αση π�υ �δωσε η κ5θε �µ5δα διατυπ8ν�ντας τ�υς επιµ�ρ�υς
στ#6�υς στην κ5θε 68ρα ((λ. Π)νακα 1.2.1).

Σε #,τι α'�ρ5, λ�ιπ#ν, τ�υς επιµ	ρ�υς στ���υς, �ρισµ�νες 68-
ρες ε)δαν τ� πρ#γραµµα «Αρι5δνη» ως µια ευκαιρ)α να µελετ�-
σ�υν αρ6ικ5 και σε (5θ�ς τις ταυτ#τητες '0λ�υ και µετ5 να πρ�-
6ωρ�σ�υν µε την υλ�π�)ηση της παρ�µ(ασης στη σ6�λικ� τ59η.
Αντ)θετα, 5λλες 68ρες ε)δαν τ� πρ#γραµµα ως �να πρ#γραµµα
δρ5σης δ)ν�ντας �µ'αση και στ�6ε0�ντας ε9αρ6�ς στην ε'αρµ�-
γ� παρεµ(ατικ8ν δραστηρι�τ�των. Πι� συγκεκριµ�να, #πως 'α)-
νεται απ# τις εθνικ�ς εκθ�σεις των δια'#ρων �µ5δων, �ι �µ5δες
της Γαλλ)ας, Γερµαν)ας, Ελλ5δας και Π�ρτ�γαλ)ας �θεσαν ως
στ#6� κατ5 την πρ8τη '5ση να διερευν�σ�υν και να καταν��-
σ�υν τις σ6�σεις των δ0� '0λων. �ι υπ#λ�ιπες �µ5δες �θεσαν
στ#6� ε)τε να ενθαρρ0ν�υν τα σ6�λε)α να αναπτ09�υν τα )δια την
ικαν#τητα να διερευν�0ν θ�µατα π�υ 5πτ�νται τ�υ '0λ�υ (Βρε-
ταν)α, Ιταλ)α), ε)τε να διερευν�σ�υν τις ανδρικ�ς ταυτ#τητες µ�σω
της διδασκαλ)ας δια'#ρων γνωστικ8ν αντικειµ�νων σε αµιγε)ς ως
πρ�ς τ� '0λ� τ59εις (Ισπαν)α, ∆αν)α).

Επιπλ��ν, πα)ρν�ντας υπ#ψη την υπ5ρ6�υσα σε κ5θε 68ρα
ερευνητικ� δραστηρι#τητα σε #,τι α'�ρ5 τ� '0λ�, �ι �µ5δες απ#
την Ισπαν)α, τη Βρεταν)α και τη Γαλλ)α απ�'5σισαν να επικε-
ντρωθ�0ν κυρ)ως στη µελ�τη των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των, εν8, η
∆αν)α, η Γερµαν)α, η Π�ρτ�γαλ)α, η Ιταλ)α και η Ελλ5δα θε8ρη-
σαν απαρα)τητ� να µελετ�σ�υν ταυτ#6ρ�να και τις ανδρικ�ς και
τις γυναικε)ες ταυτ#τητες στην ε'η(ε)α, 6ωρ)ς, παρ’ #λα αυτ5 να
πρ�6ωρ�σ�υν σε �ρευνα των δια'�ρ8ν των '0λων. �ρισµ�νες
ερευνητικ�ς �µ5δες επικεντρ8θηκαν στη µελ�τη της επιθετικ#τη-
τας (Ισπαν)α) � της αυτ�εικ#νας (Ιταλ)α, Γαλλ)α, Π�ρτ�γαλ)α),
εν8 5λλες επικεντρ8θηκαν στη µελ�τη της ατ�µικ�ς � της συλλ�-
γικ�ς ταυτ#τητας (Γαλλ)α, Π�ρτ�γαλ)α), των καταστ5σεων σ0-
γκρ�υσης στην τ59η (Γαλλ)α), των συνθηκ8ν µ5θησης (Γερµα-
ν)α) και των απ#ψεων και πεπ�ιθ�σεων των εκπαιδευτικ8ν
(Ισπαν)α, Ελλ5δα, Αγγλ)α, Ιταλ)α).

Τα κριτ�ρια για την επιλ�γ� συγκεκριµ�ν�υ τ$π�υ σ��λε�ων
επ)σης �ταν δια'�ρετικ5 για την κ5θε 68ρα. Τα κριτ�ρια π�υ
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ÃÒÚ·

πÛ·Ó›·

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

°·ÏÏ›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùfi¯ÔÈ

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ
Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì¤-
Ûˆ ÙË˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓË-
ÛË˜ ÙË˜ ÂÈıÂÙÈ-
ÎfiÙËÙ·˜

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

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ ÂÈ‰fiÛÂˆÓ
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙË˜
‰˘Ó·ÌÈÎ‹˜ ÙË˜
ÔÌ¿‰·˜, ÙˆÓ ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÚÔÛ‰Ô-
ÎÈÒÓ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ,
ÙˆÓ Ù·˘Ù›ÛÂˆÓ
Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚfi-
ˆÓ ÌÂ ÙÔ˘˜
ÔÔ›Ô˘˜ ·˘ÙÔ·-
ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

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

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

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfi-
ÁÈÔ, ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜

¢È·‰ÈÎ·Û›·

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

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

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

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

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

∂ÁÁ‡ÙËÙ· ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Î·È
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙË-
Ì›Ô˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-
ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ÔÈÎÈ-
ÏÔÌÔÚÊ›· ÛÙÔ
Ì·ıËÙÈÎfi ÏËı˘-
ÛÌfi, Û¯ÔÏÂ›· ·fi
ËÌÈ-·ÁÚÔÙÈÎ‹,
·ÛÙÈÎ‹, ÂÚÈ·ÛÙÈ-
Î‹ Î·È ÂÚÈÔ¯‹
Ï·ÙÔÌÂ›ˆÓ

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

°ÂÚÌ·Ó›·

µÚÂÙ·Ó›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùfi¯ÔÈ

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿-
ÙˆÓ, ÙˆÓ ÛÎ¤„Â-
ˆÓ, ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ,
ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-
ÙˆÓ, ÙˆÓ ÂÏ›‰ˆÓ
Î·È ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂ-
ÚfiÓÙˆÓ 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

∏ ·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 ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›·˜ Î·È ·ÍÈÔÏfi-
ÁËÛË˜ Ô˘ ı·
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ı¤-
Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈ-
ÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

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

√Ì·‰ÈÎ¤˜ Û˘˙Ë-
Ù‹ÛÂÈ˜, ·Ú·Ù‹-
ÚËÛË, Û˘Ó¤ÓÙÂ˘-
ÍË, ‰Ú·ÛÙËÚÈfi-
ÙËÙÂ˜, ÂÚˆÙËÌ·-
ÙÔÏfiÁÈÔ ÎÏÂÈ-
ÛÙÒÓ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂˆÓ, ¤ÎıÂÛË,
¤ÚÂ˘Ó· ·Ú¯Â›Ô˘

¢È·‰ÈÎ·Û›·

∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË
ÙˆÓ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-
ÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ
ÁÚ·ÙÒÓ ÎÂÈÌ¤-
ÓˆÓ ¤ÁÈÓÂ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

™¯ÔÏÂ›· ·ÛÙÈÎ‹˜
ÂÚÈÔ¯‹˜

ªÈÎÙ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ
Ê‡ÏÔ Û¯ÔÏÂ›· ‹
Û¯ÔÏÂ›· ÂÓfi˜ Ê‡-
ÏÔ˘, ÔÏ˘-ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¿ ‹ ÌÔÓÔ-Ô-
ÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›·,
ÌÂÛ·›·˜ ‹ ˘„Ë-
Ï‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜,
·ÛÙÈÎ¤˜ Î·È ·ÁÚÔ-
ÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜
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ÃÒÚ·

∂ÏÏ¿‰·

¢·Ó›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùfi¯ÔÈ

∏ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË
ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ
Î·È ·Ó‰ÚÈÎÒÓ
Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ·
Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó
fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ÙÚfi-
ÔÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ 
ÔÔ›Ô˘˜ ÌÂÁ·ÏÒ-
ÓÔ˘Ó Ù· ·ÁfiÚÈ·
·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÚfi-
ÔÈ 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·ÙËÁÈ-
ÎÒÓ Ô˘ ı· ÂÈ-
ÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙ·
Û¯ÔÏÂ›· ÙËÓ ·-
Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ı¤-
Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔ-
ÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÌfiÚ-
ÊˆÛË ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈ-
ÎÒÓ Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô

∂ÛÙ›·ÛË ÛÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘
‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡
·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔ-
ÚÈÙÛÈÒÓ 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›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

¶ÔÛÔÙÈÎ¿ Î·È ÔÈ-
ÔÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·,
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ,
¤ÎıÂÛË, ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙÂ˜, ËÌÈ-‰Ô-
ÌËÌ¤ÓË Û˘Ó¤-
ÓÙÂ˘ÍË, ÔÌ¿‰Â˜
ÂÛÙ›·ÛË˜

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

¢È·‰ÈÎ·Û›·

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË

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

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

∞ÛÙÈÎ‹ Î·È ·ÁÚÔ-
ÙÈÎ‹ ÂÚÈÔ¯‹,
È‰ÈˆÙÈÎ¿ Î·È ‰Ë-
ÌfiÛÈ· Û¯ÔÏÂ›·,
Û¯ÔÏÂ›· ÌÂÛ·›·˜
‹ ˘„ËÏ‹˜ ÎÔÈÓˆ-
ÓÈÎ‹˜ Ù¿ÍË˜, ¯·-
ÌËÏfi, ÌÂÛ·›Ô ‹
·ÓÒÙÂÚÔ ÂÎ·È-
‰Â˘ÙÈÎfi Â›Â‰Ô
ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ

∞ÛÙÈÎ¤˜ Î·È Â-
ÚÈ·ÛÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ-
¯¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Î·È
ÌÈÎÚ¿ Û¯ÔÏÂ›·
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6ρησιµ�π�ι�θηκαν πι� συ6ν5 �ταν � (αθµ#ς αστικ�π�)ησης (∆α-
ν)α, Βρεταν)α, Γαλλ)α, Ελλ5δα, Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α) και τ� κ�ι-
νωνικ�-�ικ�ν�µικ# επ)πεδ� των κατ�)κων της περι�6�ς στην
�π�)α (ρισκ#ταν τ� σ6�λε)� (∆αν)α, Βρεταν)α, Γερµαν)α, Ελλ5δα,
Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α). Επιπλ��ν κριτ�ρια �ταν η διασπ�ρ5 των
µαθητ8ν/τρι8ν ως πρ�ς τ� '0λ� (Ιταλ)α, Βρεταν)α), η σ0νθεση
τ�υ πληθυσµ�0 ως πρ�ς την εθνικ#τητα (Γαλλ)α, Αγγλ)α), � τ0π�ς
τ�υ σ6�λε)�υ (Γενικ5 � Τε6νικ5 Γυµν5σια-Λ0κεια, Γερµαν)α), τ�
µ�γεθ�ς τ�υ σ6�λε)�υ (∆αν)α), � (αθµ#ς εγγ0τητας τ�υ σ6�λε)�υ
απ# τ� Πανεπιστ�µι� (Π�ρτ�γαλ)α, Γαλλ)α) καθ8ς και � (αθµ#ς
ιδιωτικ�π�)ησης των σ6�λε)ων (Ελλ5δα).

Σε #,τι α'�ρ5 τη σ0νθεση των σ��λικ�ν �µ�δων, κ5θε 68ρα
συµπερι�λα(ε δια'�ρετικ�ς �µ5δες ατ#µων απ# τη σ6�λικ� κ�ι-
ν#τητα. Bλες �ι 68ρες συµπερι�λα(αν εκπαιδευτικ�0ς µα;) µε
διευθυντ�ς/τριες και συµ(�0λ�υς (Γαλλ)α, Ιταλ)α, ∆αν)α, Π�ρτ�-
γαλ)α), γ�νε)ς (∆αν)α), πανεπιστηµιακ�0ς ερευνητ�ς (Γερµαν)α),
µαθητ�ς και µαθ�τριες (Ιταλ)α, Ελλ5δα).

38 ΚΕΦ. 1� Εισαγωγ�

ÃÒÚ·

πÙ·Ï›·

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ›
™Ùfi¯ÔÈ

ŒÚÂ˘Ó· ‰Ú¿ÛË˜
ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ
ÚÔÒıËÛË ÛÙÚ·-
ÙËÁÈÎÒÓ ‰È‰·ÛÎ·-
Ï›·˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù·
Ê‡ÏÔ˘. ∏ ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË ÂÎ·È‰Â˘-
ÙÈÎÒÓ ÌÂ ÛÙfi¯Ô
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-ÂÈ-
ÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ

∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿
∂ÚÁ·ÏÂ›·

∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ

¢È·‰ÈÎ·Û›·

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙfiÛÔ
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ
Ì·ıËÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Î·È
ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi
Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›Ë-
ÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ

∂›‰Ô˜
™¯ÔÏÂ›Ô˘

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



Ως πρ�ς τη διαδικασ�α υλ�π��ησης τ�υ �ργ�υ, �ρισµ�νες 68-
ρες συµπερι�λα(αν π�λ0 ενεργ5 τ�υς εκπαιδευτικ�0ς στην ερευ-
νητικ� διαδικασ)α ε)τε 6ρησιµ�π�ι8ντας τη µ�θ�δ� τ�υ εκπαι-
δευτικ�$ ως ερευνητ� (Ελλ5δα, Αγγλ)α, Ισπαν)α) ε)τε δ)ν�ντ5ς
τ�υς την ευκαιρ)α να λειτ�υργ�0ν ως υπ�κε)µενα και αντικε)µε-
να της δικ�ς τ�υς παρατ�ρησης και δρ5σης (Ιταλ)α, Π�ρτ�γα-
λ)α). Σε �ρισµ�νες περιπτ8σεις �ι µαθητ�ς και �ι µαθ�τριες π�-
ραν µ�ρ�ς #6ι µ#ν� ως αντικε)µενα, αλλ5 και ως ερευνητ�ς/τριες
στ� πλα)σι� της παρ�µ(ασης (Ιταλ)α, Ελλ5δα, Π�ρτ�γαλ)α). Τ�-
λ�ς, στις περισσ#τερες περιπτ8σεις �ι δραστηρι#τητες �γιναν µ�-
σα στις σ6�λικ�ς τ59εις, εν8, µ#ν� σε µια περ)πτωση (Γαλλ)α)
σ6εδι5στηκε πειραµατικ� συνθ�κη.

Σε #,τι α'�ρ5 τα ερευνητικ� εργαλε�α, �ι περισσ#τερες ερευ-
νητικ�ς �µ5δες 6ρησιµ�π�)ησαν τ� ηµι-δ�µηµ�ν� � δ�µηµ�ν�
ερωτηµατ�λ#γι� (∆αν)α, Βρεταν)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α, Ελλ5δα,
Ιταλ)α) και την �κθεση (Βρεταν)α, Ελλ5δα, Ισπαν)α). Η συλλ�γ�
δεδ�µ�νων �γινε µε δι5'�ρ�υς τρ#π�υς, ε)τε, για παρ5δειγµα, µ�-
σω �µ5δων εστ)ασης και �µαδικ8ν συ;ητ�σεων (Βρεταν)α, Ελλ5-
δα, Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α), ασκ�σεων (Γαλλ)α) � δραστηρι�τ�των
στην τ59η (Βρεταν)α, Ελλ5δα, Ισπαν)α), ;ωγρα'ικ�ς (∆αν)α),
ατ�µικ8ν συνεντε09εων (∆αν)α, Βρεταν)α, Γερµαν)α), πα)9ιµ� ρ#-
λων (Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α) και παρατ�ρηση συµπερι'�ρ5ς (∆α-
ν)α, Βρεταν)α).

Η σ$νθεση των ερευνητικ�ν �µ�δων στην κ5θε 68ρα #πως
και τα ερευνητικ5 ενδια'�ρ�ντα τ�υ κ5θε µ�λ�υς, η ιδε�λ�γ)α
τ�υ/της και � πρ�σανατ�λισµ#ς τ�υ/της δι�'εραν, επ)σης, απ#
68ρα σε 68ρα. Κατ5 συν�πεια, συµµετε)6αν στ� πρ#γραµµα 5τ�-
µα απ# π�ικ)λ�υς επαγγελµατικ�0ς 68ρ�υς, #πως πανεπιστηµια-
κ�) δ5σκαλ�ι � ερευνητ�ς/τριες (Βρεταν)α, Γαλλ)α, Γερµαν)α,
Ελλ5δα, Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α), ανε95ρτητ�ι ερευνητ�ς/τριες
(Βρεταν)α, Ελλ5δα), κυ(ερνητικ5 στελ�6η της εκπα)δευσης (∆α-
ν)α, Ιταλ)α), '�ιτητ�ς και '�ιτ�τριες (Γερµαν)α, Ελλ5δα, Π�ρτ�-
γαλ)α) και στελ�6η της εκπα)δευσης (∆αν)α, Γερµαν)α). Τα µ�λη
των �κτ8 ερευνητικ8ν �µ5δων �ταν κ�ινωνι�λ#γ�ι (Βρεταν)α,
Ελλ5δα, Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α), κ�ινωνικ�) ψυ6�λ#γ�ι (Γαλλ)α,
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Ελλ5δα, Γερµαν)α, Π�ρτ�γαλ)α, Ισπαν)α) και εκπαιδευτικ�) (∆α-
ν)α, Γερµαν)α, Π�ρτ�γαλ)α).

™˘˙‹ÙËÛË-™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·

Απ# την αν5λυση των εθνικ8ν τε6νικ8ν εκθ�σεων, πρ�κ0πτει
#τι παρ5 την 0παρ9η κ�ιν8ν στ#6ων, �ι �κτ8 εθνικ�ς �µ5δες, κα-
τ5 την υλ�π�)ηση, δια'�ρ�π�ι�θηκαν ως πρ�ς τ�υς ειδικ#τερ�υς
στ#6�υς π�υ �θεσαν, την πρ�σ�γγιση και την ερευνητικ� µεθ�δ�-
λ�γ)α π�υ 6ρησιµ�π�)ησαν καθ8ς και τις στρατηγικ�ς παρ�µ(α-
σης π�υ σ6εδ)ασαν.

�ι δια'�ρ�π�ι�σεις αυτ�ς αντανακλ�0ν, απ# τη µια, την περι-
πλ�κ#τητα τ�υ 'αιν�µ�ν�υ της διαµ#ρ'ωσης της ανδρικ�ς ταυ-
τ#τητας. Απ# την 5λλη, 'α)νεται να συνδ��νται µε τις αν5γκες
της κ5θε 68ρας �τσι #πως αυτ�ς πρ�κ0πτ�υν απ# την υπ5ρ6�υ-
σα (ι(λι�γρα')α σε εθνικ# επ)πεδ�, τα ιδια)τερα κ�ινωνικ�-π�λι-
τισµικ5 6αρακτηριστικ5 της κ5θε 68ρας, τ� ε0ρ�ς των επιστηµ�-
νικ8ν πρ�σεγγ)σεων π�υ υι�θετ�θηκαν καθ8ς και τις ειδικ�ς
συνθ�κες τ�υ εκπαιδευτικ�0 συστ�µατ�ς στ� κ5θε κρ5τ�ς. Επι-
πλ��ν, 'α)νεται #τι �6�υν 5µεση σ6�ση µε την εκπαιδευτικ� πα-
ρ5δ�ση π�υ ισ60ει στην κ5θε 68ρα. Σ0µ'ωνα µε τις εθνικ�ς εκ-
θ�σεις, πρ�κ0πτει #τι:

παρ5 τη σ6ετικ� ν�µ�θεσ)α και τις δι5'�ρες εκπαιδευτικ�ς µε-
ταρρυθµ)σεις, τα µικτ5 ως πρ�ς τ� '0λ� σ6�λε)α δεν �6�υν
λ0σει τ� θ�µα της ανισ#τητας των '0λων,

τα αγ#ρια �6�υν 6αµηλ#τερη ακαδηµαϊκ� επ)δ�ση απ# τα κ�ρ)τσια
παρ�υσι5;�ντας περισσ#τερα πρ�(λ�µατα στ� σ6�λε)� καθ8ς
και σε συναισθηµατικ# επ)πεδ� � επ)πεδ� συµπερι'�ρ5ς,

�ι εκπαιδευτικ�) δεν αναγνωρ);�υν � αρν�0νται τ� γεγ�ν#ς #τι
τ� σ6�λε)� πρ�ωθε) την ανισ#τητα των δ0� '0λων � #τι επη-
ρε5;ει τις στ5σεις και τις πεπ�ιθ�σεις των παιδι8ν. �ρισµ�νες
'�ρ�ς, ειδικ5 στις ν�τι�-ευρωπαϊκ�ς 68ρες, θεωρ�0ν #τι η συ-
νεκπα)δευση αγ�ρι8ν και κ�ριτσι8ν �6ει λ0σει τ� θ�µα της
ανισ#τητας των δ0� '0λων.
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Επιπλ��ν, �ι εκθ�σεις α'�ν�υν να δια'ανε) #τι δ�µ�0νται στ�
πλα)σι� των δια'�ρετικ8ν εκπαιδευτικ8ν συστηµ5των δια'�ρε-
τικ�) εκπαιδευτικ�) «λ#γ�ι» για την πρ�8θηση της ισ#τητας.
Kτσι, δ0� κυρ)αρ6α ρεπερτ#ρια εντ�π)σθηκαν στ�ν τρ#π� µε τ�ν
�π�)� �ι εκπαιδευτικ�) των δια'#ρων 6ωρ8ν επι6ειρ�0ν να δι-
και�λ�γ�σ�υν την �λλειψη π�λιτικ8ν για τα '0λα στ� 68ρ� τ�υ
σ6�λε)�υ: τ� ρεπερτ#ρι� της αυτ�ν�µ)ας (η επαγγελµατικ� αυτ�-
ν�µ)α των εκπαιδευτικ8ν) �ναντι τ�υ ρεπερτ�ρ)�υ της κ�ινωνι-
κ�ς δικαι�σ0νης. Σε �ρισµ�νες 68ρες, δηλαδ�, µε απ�κεντρωµ�-
να εκπαιδευτικ5 συστ�µατα, η �λλειψη δρ5σεων και π�λιτικ8ν
δικαι�λ�γε)ται µε τ� επι6ε)ρηµα της επαγγελµατικ�ς αυτ�ν�µ)ας
των εκπαιδευτικ8ν, στ�υς �π�)�υς δεν ε)ναι δυνατ#ν να επι(λη-
θ�0ν µ�θ�δ�ι διδασκαλ)ας και παρ�µ(ασης εκ των 5νω. Σε 5λλες
68ρες, π5λι, η ε'αρµ�γ� κεντρικ�0 σ6εδιασµ�0 στ� εκπαιδευτι-
κ# σ0στηµα θεωρε)ται #τι �6ει συν�πεια τις )σες ευκαιρ)ες για
#λ�υς/ες τ�υς/τις µαθητ�ς/τριες, γεγ�ν#ς π�υ κ5νει 56ρηστη
�π�ιαδ�π�τε παραπ�ρα παρ�µ(αση � π�λιτικ�.

Ταυτ#6ρ�να, �ι παρατηρ�0µενες δια'�ρ�π�ι�σεις, 'α)νεται,
επ)σης, να συνδ��νται µε την ερευνητικ� παρ5δ�ση καθ8ς και τη
(ι(λι�γρα')α π�υ υπ5ρ6ει για θ�µατα '0λ�υ στην κ5θε 68ρα.
Bπως επισηµα)ν�υν �ι Hübner-Funk & du Bois-Reymond (1995),
«η επιστηµ�νικ� µελ�τη της νε#τητας ως κ�ινωνικ�0 'αιν�µ�ν�υ,
στη ∆υτικ� Ευρ8πη, παρ�υσι5;ει µια π�ικιλ)α ερευνητικ8ν πρ�-
σεγγ)σεων. Ε)τε συνδ�εται µε τις επιστ�µες της αγωγ�ς, την παι-
δαγωγικ� και την αναπτυ9ιακ� ψυ6�λ�γ)α ε)τε µε τις π�λιτικ�ς
επιστ�µες και την κ�ινωνι�λ�γ)α» (Hübner-Funk & du Bois-
Reymond, 1995, σ. 261).

Συν�ψ);�ντας, πρ�πει να π�0µε, #τι τ� πρ#γραµµα «Αρι5δ-
νη» αν�δει9ε δια'�ρετικ�0ς �ρισµ�0ς της �νν�ιας της ανδρικ�ς
ταυτ#τητας. Επ)σης, κατ�δει9ε #τι δεν µπ�ρ�0µε να µιλ�0µε
για την ανδρικ� ταυτ#τητα αγν�8ντας τ� εθνικ# και π�λιτισµι-
κ# πλα)σι� µ�σα στ� �π�)� αυτ� δ�µε)ται, καθ8ς, και την εθνι-
κ#τητα � τις κ�ινωνικ�-�ικ�ν�µικ�ς συνθ�κες της κ5θε 68ρας.
Θα πρ�πει, µ5λλ�ν, να δε6τ�0µε #τι υπ5ρ6�υν π�ικ)λες ανδρι-
κ�ς ταυτ#τητες µε την �νν�ια #τι �ι δια'�ρετικ�ς �µ5δες αγ�-

1.2 Σ�εδι���ντας µια ευρωπαϊκ� �ρευνα 41



ρι8ν (ι8ν�υν µε δια'�ρετικ�0ς τρ#π�υς την ταυτ#τητ5 τ�υς.
Επιπλ��ν, η παρατηρ�0µενη δια'�ρ�π�)ηση και η υι�θ�τηση

π�ικ)λων πρ�σεγγ)σεων τελικ5 'α)νεται απ# τη µια, να εµπλ�υτ)-
;ει τη γν8ση µας στ� επ)πεδ� της µεθ�δ�λ�γ)ας της �ρευνας στ�
68ρ� της εκπα)δευσης. Απ# την 5λλη, συντελε) στην πληρ�στερη
καταν#ηση των σ6�σεων π�υ αναπτ0σσ�υν τα δ0� '0λα δεδ�µ�-
ν�υ #τι απ�καλ0πτει τ�ν π�λυσ0νθετ� και περ)πλ�κ� 6αρακτ�-
ρα τ�υς. Kνα πρ#γραµµα #π�υ εµπλ�κ�νται επιστ�µ�νες απ#
δια'�ρετικ�ς 68ρες �δηγε) στην ανταλλαγ� τ#σ� των ιδε8ν #σ�
και των εµπειρι8ν και των απ�θεµ5των της κ5θε µ)ας. Συντελε),
επ)σης, στη διερε0νηση, #6ι µ#ν� τ�υ θ�µατ�ς µε τ� �π�)� ασ6�-
λε)ται, αλλ5 και της κ�ινωνικ�ς δ�µ�ς και της κ�υλτ�0ρας, κα-
θ8ς και των εκπαιδευτικ8ν συστηµ5των και της ερευνητικ�ς πα-
ρ5δ�σης της κ5θε 68ρας.

Τι �ταν, τελικ5, τ� πρ#γραµµα «Αρι5δνη»; Kνα ενια)� ευρω-
παϊκ# πρ#γραµµα � �να πρ#γραµµα συγκριτικ�ς διαπ�λιτισµικ�ς
�ρευνας; Θα λ�γαµε #τι πρ#κειται για �να πρ#γραµµα σα'8ς ευ-
ρωπαϊκ# µε την �νν�ια #τι αναδεικν0ει τ�ν π�λυ-π�λιτισµικ# 6α-
ρακτ�ρα των ανδρικ8ν ταυτ�τ�των καθ8ς και των σ6�σεων των
δ0� '0λων στην Ευρ8πη. Απ# την 5λλη µερι5, ωστ#σ�, '�ρνει
στην επι'5νεια τ�ν π�λυεπ)πεδ� 6αρακτ�ρα και την αλληλε95ρ-
τηση των ενν�ι8ν π�υ µελετ8νται, τη µ�ναδικ#τητα τ�υ υπ# µε-
λ�τη πληθυσµ�0 και την π�ικιλ)α των συνθηκ8ν στις �π�)ες � τε-
λευτα)�ς ;ει (Chisholm, 1995, σ. 23).

ππ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 

Σ τα πλα)σια των στ#6ων π�υ �θεσε τ� ευρωπαϊκ# πρ#γραµµα, η
ελληνικ� ερευνητικ� �µ5δα, συνεκτιµ8ντας τις τ�πικ�ς ερευ-

νητικ�ς αν5γκες, την υπ5ρ6�υσα (ι(λι�γρα')α και την εκπαιδευ-
τικ� πραγµατικ#τητα στην Ελλ5δα, επε9εργ5σθηκε και διαµ#ρ-
'ωσε τ�υς στ#6�υς της �ρευνας και τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς ως ε9�ς:

Η �ρευνα της αν5πτυ9ης και τ�υ περιε6�µ�ν�υ των ανδρικ8ν
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ταυτ�τ�των στην Ελλ5δα, µε τ�ν πρ�σδι�ρισµ# της ανδρικ�ς
και γυναικε)ας εµπειρ)ας και των σ0γ6ρ�νων πι�σεων π�υ
συνδ��νται µε την ανδρικ� εµπειρ)α.

� πρ�σδι�ρισµ#ς των πρακτικ8ν µε τις �π�)ες τ� δευτερ�(5θµι�
σ6�λε)� ενισ60ει δια'�ρετικ�ς µ�ρ'�ς συµπερι'�ρ5ς σε αγ#-
ρια και κ�ρ)τσια.

Η µελ�τη τ�υ δια'�ρετικ�0 τρ#π�υ µε τ�ν �π�)� τα αγ#ρια και
τα κ�ρ)τσια αντιλαµ(5ν�νται τ�υς σ0γ6ρ�ν�υς ανδρικ�0ς και
γυναικε)�υς ρ#λ�υς.

Η µελ�τη τ�υ τρ#π�υ µε τ�ν �π�)� �ι �'η(�ι των δ0� '0λων
αντιλαµ(5ν�νται τις σ6�σεις των '0λων και τη µετα(αλλ#µε-
νη θ�ση των γυναικ8ν στις σ0γ6ρ�νες κ�ινων)ες.

� πρ�σδι�ρισµ#ς των πρ�(ληµ5των και των αναγκ8ν παρ�µ(α-
σης και στρατηγικ8ν στη δευτερ�(5θµια εκπα)δευση, �τσι
8στε: (α) τα αγ#ρια και τα κ�ρ)τσια να �ρθ�υν πι� κ�ντ5 µ�-
σα στ� σ6�λε)�, (�) να ελευθερωθ�0ν τα αγ#ρια απ# τις πι�-
σεις π�υ συνδ��νται µε τ� περιε6#µεν� της ανδρικ�ς ταυτ#τη-
τας, (γ) να µ5θ�υν τα αγ#ρια ν�α πρ#τυπα συµπερι'�ρ5ς και
να πεισθ�0ν #τι αυτ5 δεν (ρ)σκ�νται σε αντ)'αση µε την αν-
δρικ� ταυτ#τητα, (δ) να αντιλη'θ�0ν τα αγ#ρια #τι �ι ρ#λ�ι,
�ι συµπερι'�ρ�ς, και η θ�ση των γυναικ8ν αλλ5;�υν, και #τι
δεν πρ�πει να εκλαµ(5ν�υν τις αλλαγ�ς αυτ�ς ως απειλ�, (ε)
να δ�θ�0ν �ι δυνατ#τητες στ�υς γ�νε)ς και τ�υς εκπαιδευτι-
κ�0ς να εισαγ5γ�υν ν�α πρ#τυπα συµπερι'�ρ5ς και αλληλε-
πιδρ5σεων µε τ�υς ε'�(�υς και (στ) να ενθαρρυνθ�0ν �ι γ�-
νε)ς και �ι εκπαιδευτικ�) να ε'αρµ#σ�υν πρακτικ�ς ισ#τητας
των '0λων στις σ6�σεις τ�υς µε τα νεαρ5 5τ�µα και να εισα-
γ5γ�υν την ισ#τητα αυτ� στ� σπ)τι και στ� σ6�λε)�.

¶Ï·›ÛÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· 

Τ� πρ#γραµµα «Αρι5δνη» κατ5 την υλ�π�)ησ� τ�υ στην Ελλ5δα
(ασ)στηκε στ� µ�ντ�λ� εκπα)δευσης εκπαιδευτικ8ν τ� �π�)� ε)-
ναι γνωστ# στη (ι(λι�γρα')α µε τ�ν τ)τλ� «� εκπαιδευτικ#ς ως
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ερευνητ�ς» και τ� �π�)� στηρ);εται στην �ρευνα-δρ5ση. Πριν
πρ�6ωρ�σ�υµε στην περιγρα'� τ�υ συγκεκριµ�ν�υ µ�ντ�λ�υ θα
ε9ετ5σ�υµε σ0ντ�µα τις (ασικ�ς αρ6�ς της �ρευνας-δρ5σης.

∏ ¤ÚÂ˘Ó·-‰Ú¿ÛË ÛÙË Û¯ÔÏÈÎ‹ Ù¿ÍË

Η �ρευνα-δρ5ση �6ει ως στ#6� τη (ελτ)ωση των πρακτικ8ν π�υ
�δη 6ρησιµ�π�ι�0νται στην εκπαιδευτικ� διαδικασ)α και επ)σης
απ�σκ�πε) στην εµπλ�κ� #λων εκε)νων των µελ8ν π�υ επηρε5-
;�νται απ# τη δρ5ση-παρ�µ(αση σε #λες τις '5σεις εν#ς ερευνη-
τικ�0 πρ�γρ5µµατ�ς (Cohen & Manion, 1997). Πι� συγκεκριµ�-
να, �ι σκ�π�) της �ρευνας-δρ5σης στ� σ6�λε)� και στην τ59η ε)-
ναι η (ελτ)ωση της εκπαιδευτικ�ς πρ59ης και η πρ�8θηση αλλα-
γ8ν στ� περι(5λλ�ν � στ� πλα)σι� στ� �π�)� πραγµατ�π�ιε)ται η
εκπαιδευτικ� πρ59η.

Bπως υπ�στηρ);ει η Whyte (1991), η �ρευνα-δρ5ση στ�κεται
κριτικ5 απ�ναντι στα πρ�(λ�µατα, ε)ναι πρ�σανατ�λισµ�νη πρ�ς
τη δρ5ση και ενισ60ει τη συµµετ�6� και τη συνεργασ)α των εµπλε-
κ#µενων µελ8ν. Κατ5 συν�πεια, τα απ�τελ�σµατα π�υ πρ�κ0-
πτ�υν απ# την �ρευνα-δρ5ση �δηγ�0ν σε 5µεση (ελτ)ωση και αλ-
λαγ� της ισ60�υσας πρακτικ�ς κατ5 τη δι5ρκεια διε9αγωγ�ς της
�ρευνας και #6ι µετ5 απ# την �ρευνα #πως συν�θως συµ(α)νει συ-
ν�θως.

Στ� σηµε)� αυτ# πρ�πει να π�0µε #τι στην παραδ�σιακ� �ρευ-
να ενισ60εται � δια6ωρισµ#ς αν5µεσα στην εκπαιδευτικ� θεωρ)α
και την εκπαιδευτικ� πρ59η δεδ�µ�ν�υ #τι η θεωρ)α και η δρ5ση
θεωρ�0νται ως 9ε6ωριστ�ς δραστηρι#τητες �ι �π�)ες �6�υν 9ε6ω-
ριστ� ιδε�λ�γ)α και τρ#π� λειτ�υργ)ας. Στην �ρευνα-δρ5ση δεν
ισ60ει αυτ#ς � δια6ωρισµ#ς. Kτσι, � ερευνητ�ς δεν �6ει τ� ρ#λ�
τ�υ ε9ωτερικ�0 εµπειρ�γν8µ�να � �π�)�ς 6ρησιµ�π�ιε) τ�υς/τις
εκπαιδευτικ�0ς � τ�υς µαθητ�ς/τριες ως «υπ�κε)µενα». Συµµετ�-
6ει ως συνεργ5της µα;) µε τ�υς ανθρ8π�υς �ι �π�)�ι ενδια'�ρ�-
νται για τη (ελτ)ωση τ�υ υπ5ρ6�ντ�ς πρ�(λ�µατ�ς. Στα πλα)σια
αυτ5, ενισ60εται η ενεργητικ� συµµετ�6� των εκπαιδευτικ8ν τ#-
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σ� στην ερευνητικ� διαδικασ)α #σ� και στη λ�ψη των απ�'5-
σεων των σ6ετικ8ν µε τη δρ5ση-παρ�µ(αση π�υ θα ακ�λ�υθηθε)
(Cohen & Manion, 1997).

Συν�ψ);�ντας θα µπ�ρ�0σαµε να π�0µε #τι � κεντρικ#ς στ#-
6�ς κ5θε �ρευνας-δρ5σης ε)ναι διττ#ς: Aπ# τη µια επι6ειρε) να
καταν��σεις τις διαστ5σεις εν#ς πρ�(λ�µατ�ς και απ# την 5λλη
συµ(5λλει στη λ0ση τ�υ πρ�(λ�µατ�ς αυτ�0. Επικεντρ8νει τ�
ενδια'�ρ�ν κυρ)ως στην εκπαιδευτικ� διαδικασ)α και λιγ#τερ�
στην πειραµατικ� 6ειραγ8γηση και απαιτε) την εµπλ�κ� #σ� τ�
δυνατ#ν περισσ#τερων παραγ#ντων της εκπαιδευτικ�ς διαδικα-
σ)ας (Chisholm & Holland, 1987).

Στ� πρ�ηγ�0µεν� κε'5λαι� �γινε ανα'�ρ5 στ�ν τρ#π� µε τ�ν
�π�)� τ� 'εµινιστικ# ερευνητικ# παρ5δειγµα υι�θ�τησε την
�ρευνα-δρ5ση ως µια µ�θ�δ� µε στ#6� την πρ�8θηση της ισ#τη-
τας στην εκπα)δευση. Εδ8 θα πρ�πει να τ�ν)σ�υµε #τι απαρα)τη-
τη πρ�ϋπ#θεση για την ε'αρµ�γ� της µεθ#δ�υ ε)ναι η συµµετ�6�
κατ5λληλα εκπαιδευµ�νων και ευαισθητ�π�ιηµ�νων εκπαιδευτι-
κ8ν. Τ� µ�ντ�λ� επιµ#ρ'ωσης εκπαιδευτικ8ν σε θ�µατα ισ#τη-
τας των '0λων τ� �π�)� 6ρησιµ�π�ιε) τις αρ6�ς της �ρευνας-δρ5-
σης �γινε γνωστ# στη (ι(λι�γρα')α µε τ�ν τ)τλ� «� εκπαιδευτι-
κ#ς ως ερευνητ�ς».

Τ� µ�ντ�λ� 9ε'ε0γει απ# την παραδ�σιακ� µ�θ�δ� παρ�6�ς
γν8σεων, ν�ων στ�ι6ε)ων της (ι(λι�γρα')ας και καιν�0ργιων
πρακτικ8ν στ�υς επιµ�ρ'�0µεν�υς εκπαιδευτικ�0ς και δ)νει �µ-
'αση στην πρ�σωπικ� τ�υς εµπλ�κ� στ�ν πρ�(ληµατισµ# της
θεµατικ�ς στην �π�)α καλ�0νται να επιµ�ρ'ωθ�0ν. Αντ) τ�υ
κλασικ�0 µ�ντ�λ�υ δι�ργ5νωσης σεµιναρ)ων, #π�υ � επιµ�ρ'ω-
τ�ς � η επιµ�ρ'8τρια, µε την ιδι#τητα, και π�λλ�ς '�ρ�ς την αυ-
θεντ)α τ�υ ακαδηµαϊκ�0 δασκ5λ�υ, παρ�6ει την καιν�0ργια γν8-
ση, ;ητε)ται απ# τ�υς εκπαιδευτικ�0ς να (5λ�υν σε ε'αρµ�γ� τις
πρ�σωπικ�ς τ�υς πρακτικ�ς πρ�σ�γγισης των µαθητ8ν και µαθη-
τρι8ν και να διερευν�σ�υν �ι )δι�ι και �ι )διες την πραγµατικ#τη-
τα για τις σ6�σεις των '0λων π�υ ισ60ει στα σ6�λε)α τ�υς. Επι-
πλ��ν, στ� πλα)σι� της επιµ#ρ'ωσης, κατα(5λλεται πρ�σπ5θεια
να ε'αρµ�σθ�0ν τα π�ρ)σµατα της ακαδηµαϊκ�ς �ρευνας µε µη
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απειλητικ# τρ#π�, µε τρ#π�, δηλαδ�, π�υ θα ε9ασ'αλ);ει ταυτ#-
6ρ�να και την εµπλ�κ� των )διων των εκπαιδευτικ8ν. Kτσι �ι εκ-
παιδευτικ�) θα µπ�ρ�0ν να απ�κτ�0ν εµπιστ�σ0νη στην )δια
τ�υς την ικαν#τητα να καταν��0ν, να αντιλαµ(5ν�νται, να διε-
ρευν�0ν και να αναπτ0σσ�υν στρατηγικ�ς µ�σα στ� σ6�λε)� για
µεταρρυθµ)σεις στ�ν τ�µ�α τ�υ '0λ�υ (Arnot, 1993).

Πρ#κειται στην πραγµατικ#τητα για �να µ�ντ�λ� επιµ#ρ'ω-
σης, π�υ παρ�υσι5;ει τα ε9�ς πλε�νεκτ�µατα σε σ6�ση µε 5λλες
παρ#µ�ιες πρ�σπ5θειες:

Καταργε) τα στεγαν5 αν5µεσα στη θεωρ)α και την πρ59η, αν5µε-
σα στις γενικε0σεις π�υ (ασ);�νται στις παραδ�σιακ�ς µ�ρ-
'�ς της ακαδηµαϊκ�ς εργασ)ας και την ε9ειδικευµ�νη εµπει-
ρ)α των εκπαιδευτικ8ν.

Επιτρ�πει στ�υς εκπαιδευτικ�0ς να διαµ�ρ'8σ�υν πρ�σωπικ�
5π�ψη τ#σ� για τη δι5κριση των '0λων στ� σ6�λε)� τ�υς #σ�
και για τ�ν τρ#π� µε τ�ν �π�)� διαµ�ρ'8ν�νται �ι σ6�σεις
των '0λων. Αυτ# τ�υς καθιστ5 ικαν#τερ�υς-ες να πρ�σεγγ)-
σ�υν απ�τελεσµατικ5 τ#σ� τα αγ#ρια, #σ� και τα κ�ρ)τσια
της τ59ης τ�υς και να (�ηθ�σ�υν τ� �να '0λ� να �λθει πι� κ�-
ντ5 στ� 5λλ�.

Τ�λ�ς η πρ�σ�γγιση αυτ� πρ�ωθε) �να δηµ�κρατικ# πρ#τυπ� αλ-
λαγ8ν π�υ εµπλ�κει τ�υς εν ενεργε)α εκπαιδευτικ�0ς ως εσω-
τερικ�0ς µεταρρυθµιστ�ς στα )δια τα σ6�λε)α τ�υς (Weiner &
Arnot, 1987H Arnot, 1993).

Bπως �6ει, �δη, ειπωθε), τ� πρ#γραµµα «Αρι5δνη» κατ5 την
υλ�π�)ησ� τ�υ στην Ελλ5δα (ασ)στηκε στην �ρευνα-δρ5ση και
στ� µ�ντ�λ� εκπα)δευσης εκπαιδευτικ8ν τ� �π�)� ε)ναι γνωστ#
στη (ι(λι�γρα')α µε τ�ν τ)τλ� «� εκπαιδευτικ#ς ως ερευνητ�ς».
Στ� πλα)σι� αυτ#, και #πως δια'α)νεται απ# τ�υς στ#6�υς τ�υ
ελληνικ�0 τµ�µατ�ς τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς, περιελ5µ(ανε δ0� '5-
σεις: (α) τη '5ση της �ρευνας στην �π�)α ενεπλ5κησαν �ι εκπαι-
δευτικ�) π�υ συµµετε)6αν στ� πρ#γραµµα και (�) τη '5ση της
παρ�µ(ασης στη σ6�λικ� τ59η.
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Στ�ν παρ#ντα τ#µ� θα παρ�υσιαστ�0ν τα απ�τελ�σµατα της
πρ8της '5σης τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς, της '5σης της �ρευνας. Στ�
σηµε)� αυτ# πρ�πει να υπενθυµ)σ�υµε #τι η ελληνικ� �µ5δα µα;)
µε εκε)νες της Γαλλ)ας, της Γερµαν)ας και της Π�ρτ�γαλ)ας, ε)δαν
τ� πρ#γραµµα «Αρι5δνη» ως µια ευκαιρ)α να διερευν�σ�υν σε
(5θ�ς τις ταυτ#τητες '0λ�υ γενικ#τερα και τις ανδρικ�ς ταυτ#-
τητες ειδικ#τερα δεδ�µ�ν�υ τ�υ περι�ρισµ�ν�υ αριθµ�0 αν5λ�-
γων µελετ8ν στ�ν ελλαδικ# 68ρ�.

∂ÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ Î·È Ë ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ 
ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ

Βασικ� αρ6� τ�υ πρ�γρ5µµατ�ς, π�υ τ�θηκε στα πλα)σια της ευ-
ρωπαϊκ�ς συνεργασ)ας, �ταν η #σ� πι� αντιπρ�σωπευτικ� µελ�-
τη των π�λλαπλ8ν ανδρικ8ν ταυτ�τ�των π�υ διαµ�ρ'8ν�νται
στα τ�λη τ�υ 20�0 αι8να στις δι5'�ρες 68ρες της Ευρ8πης. Για
την υλ�π�)ηση τ�υ στ#6�υ αυτ�0, θεωρ�θηκε ως ;�τηµα κεντρι-
κ�ς σηµασ)ας η εκπ#νηση της �ρευνας και της παρ�µ(ασης σε
σ6�λε)α π�υ ε)ναι δια'�ρετικ5 µετα90 τ�υς. Αυτ# �ταν και τ�
(ασικ# κριτ�ρι� επιλ�γ�ς των σ6�λε)ων π�υ θα συµµετε)6αν στ�
πρ#γραµµα, τ� γεγ�ν#ς, δηλαδ�, #τι �ι µαθητ�ς και �ι µαθ�τριες
ε)6αν αρκετ�ς δια'�ρ�ς σε �ρισµ�να 6αρακτηριστικ5 τ�υς.

Τ� ελληνικ# εκπαιδευτικ# σ0στηµα, ως συγκεντρωτικ#, (�-
(αια, δεν επιτρ�πει τη διαµ#ρ'ωση ιδια)τερων 6αρακτηριστικ8ν
στα δι5'�ρα δευτερ�(5θµια σ6�λε)α της 68ρας, κυρ)ως #σ�ν
α'�ρ5 τις διδακτικ�ς µεθ#δ�υς, την επιλ�γ� µαθητ8ν και µαθη-
τρι8ν, τ� υλικ# διδασκαλ)ας κ.λπ., επιµ�ν�ντας στην �µ�ι�µ�ρ-
')α και τ�ν κ�ιν# τρ#π� λειτ�υργ)ας των εκπαιδευτηρ)ων της 68-
ρας. Kτσι, τα σ6�λε)α δεν µπ�ρ�0ν να π5ρ�υν µ#να τ�υς απ�'5-
σεις για τη σ0νθεση τ�υ διδακτικ�0 πρ�σωπικ�0, για τ� ε5ν θα
ε)ναι µικτ5 � αµιγ� ως πρ�ς τ� '0λ� των µαθητ8ν/-τρι8ν και για
τις ειδικ�ς δραστηρι#τητες και την κ�υλτ�0ρα π�υ θα αναπτ0-
9�υν. Παρ’ #λα, αυτ5, #πως θα 'ανε) παρακ5τω, τα τ�σσερα
σ6�λε)α π�υ τελικ5 π�ραν µ�ρ�ς στ� παρ#ν πρ#γραµµα, παρ�υ-
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σι5;�υν �ρισµ�νες ενδια'�ρ�υσες δια'�ρ�ς π�υ �6�υν σ6�ση µε
τη δια'�ρετικ� γεωγρα'ικ� πρ��λευση, τ� κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ#
υπ#(αθρ� των γ�νι8ν, τ� επ)πεδ� τ�υ ακαδηµαϊκ�0 πρ�σανατ�-
λισµ�0 κ.λπ.

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ

Τα σ6�λε)α π�υ συµµετε)6αν στ� πρ#γραµµα �ταν τα ε9�ς (Π)να-
κας 1.2.2):

(1) §‡ÎÂÈÔ ªÂÙÂÒÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Πρ#κειται για �να µικτ# ως πρ�ς τ� '0λ� των παιδι8ν, σ6�λε)�
της δυτικ�ς Θεσσαλ�ν)κης, µιας περι�6�ς π�υ θεωρε)ται υπ�-
(αθµισµ�νη �ικιστικ5 και �ικ�ν�µικ5. �ι µαθητ�ς και �ι µαθ�-
τριες τ�υ σ6�λε)�υ αυτ�0 αν�κ�υν σε �ικ�γ�νειες 6αµηλ�0 κ�ι-
νωνικ�0 και �ικ�ν�µικ�0 επιπ�δ�υ και �ι γ�νε)ς τ�υς ε)ναι κυ-
ρ)ως εργ5τες, ειδικευµ�ν�ι τε6ν)τες και 6αµηλ#µισθ�ι δηµ#σι�ι
υπ5λληλ�ι.

(2) °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï‹˜ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ

Ε)ναι �να δηµ#σι� µικτ# σ6�λε)� αγρ�τικ�ς περι�6�ς τ�υ ν�µ�0
Π�λλας. �ι µαθητ�ς και �ι µαθ�τριες αν�κ�υν σε �ικ�γ�νειες
αγρ�τ8ν. Τ� �ικ�ν�µικ# επ)πεδ� ε)ναι ικαν�π�ιητικ#, τ� µ�ρ'ω-
τικ# επ)πεδ� των �ικ�γενει8ν θα µπ�ρ�0σε να 6αρακτηρισθε)
6αµηλ#. �ι µητ�ρες σηµαντικ�0 π�σ�στ�0 των µαθητ8ν και µα-
θητρι8ν δ�λωσαν ως απασ6#ληση τα �ικιακ5.

(3) °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï·Ì·Ú› £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Πρ#κειται για �να µικτ# ιδιωτικ# σ6�λε)� της π#λης της Θεσσα-
λ�ν)κης. Παλι#τερα υπ�ρ9ε ιδιωτικ# εκπαιδευτ�ρι� θηλ�ων π�υ
αν�κε στις καθ�λικ�ς αδελ'�ς τ�υ ελ��υς. �ι µαθητ�ς και �ι µα-
θ�τριες πρ��ρ6�νται απ# �ικ�γ�νειες υψηλ�0 �ικ�ν�µικ�0, αλλ5,
µ�σ�υ µ�ρ'ωτικ�0 επιπ�δ�υ.
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(4) ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ/§‡ÎÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

Ε)ναι �να δηµ#σι� µικτ# σ6�λε)� στ� κ�ντρ� της π#λης της Θεσ-
σαλ�ν)κης, συνδεδεµ�ν� µε τη Φιλ�σ�'ικ� Σ6�λ� τ�υ Πανεπι-
στηµ)�υ Θεσσαλ�ν)κης. Ιδρ0θηκε για να (�ηθ�σει την εκπαι-
δευτκ� �ρευνα, τ�ν παιδαγωγικ# πειραµατισµ# ν�ων µεθ#δων
και την πρακτικ� 5σκηση των µελλ�ντικ8ν εκπαιδευτικ8ν. Πα-
λι#τερα �ταν σ6�λε)� αριστ�06ων αρρ�νων µαθητ8ν, η επιλ�γ�
των �π�)ων γιν#ταν µε αυστηρ�ς ε9ετ5σεις. �ι εκπαιδευτικ�) επι-
λ�γ�νται µε αυστηρ#τερα κριτ�ρια και διαθ�τ�υν µεταπτυ6ιακ5
και διδακτ�ρικ5 διπλ8µατα. Σ�µερα �ι ακαδηµαϊκ�ς επιδ#σεις
των µαθητ8ν και µαθητρι8ν π�υ '�ιτ�0ν στ� σ6�λε)� αυτ# πα-
ραµ�ν�υν υψηλ#τερες απ# αυτ�ς των παιδι8ν 5λλων σ6�λε)ων.
Τ� κ�ινωνικ# και �ικ�ν�µικ# επ)πεδ� των γ�νι8ν ε)ναι µ�σ� ως
υψηλ# και τ� µ�ρ'ωτικ# επ)πεδ� µ5λλ�ν υψηλ#. �ι γ�νε)ς ενδια-
'�ρ�νται ιδια)τερα για τις επιδ#σεις και τη µ#ρ'ωση γενικ5 των
παιδι8ν τ�υς.

Αν παρατηρ�σει κανε)ς τ�ν Π)νακα 1.2.2, καταλ�γει στις πα-
ρακ5τω διαπιστ8σεις:

(α) Στ� σ6�λε)� της αγρ�τικ�ς περι�6�ς ε)ναι µικρ#τερ�ς �
αριθµ#ς των µαθητ8ν και µαθητρι8ν π�υ συνε6);�υν τις σπ�υ-
δ�ς τ�υς µετ5 τ� τ�λ�ς της υπ�6ρεωτικ�ς εκπα)δευσης, αν συ-
γκριθε) µε αυτ#ν των παιδι8ν απ# τα 5λλα σ6�λε)α.

(�) Τ� ιδιωτικ# σ6�λε)� Καλαµαρ) διατηρε) τ� 6αρακτ�ρα τ�υ
ως σ6�λε)�υ θηλ�ων, καθ8ς ε)ναι 'ανερ# #τι �ι γ�νε)ς αγ�ρι8ν
δεν τ� επιλ�γ�υν για τ�υς γι�υς τ�υς.

(γ) Και στα τ�σσερα σ6�λε)α διατηρε)ται τ� παραδ�σιακ#
πρ#τυπ� τ�υ καταµερισµ�0 της διδασκαλ)ας κατ5 '0λ�, καθ8ς
�ι καθηγ�τριες διδ5σκ�υν κυρ)ως τα θεωρητικ5 και γλωσσικ5
µαθ�µατα και �ι καθηγητ�ς µαθ�µατα των θετικ8ν επιστηµ8ν.

Τ�λ�ς, ας ανα'ερθε) #τι για περι�ρισµ�ν� αριθµ# µετρ�σεων,
τ� Λ0κει� Μετε8ρων αντικαταστ5θηκε µε τ� Λ0κει� Αµπελ�κ�-
πων και η Σ6�λ� Καλαµαρ) µε την Ιδιωτικ� Σ6�λ� Κ�ρα�.
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¶π¡∞∫∞™ 1.2.2
∆· Û¯ÔÏÂ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∞ÚÈ¿‰ÓË» ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

£ÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·

Η ελληνικ� �µ5δα, συνεκτιµ8ντας τ�υς παρ5γ�ντες π�υ πρ�σ-
δι�ρ);�υν την �ρευνα για τα '0λα στ�ν ελληνικ# 68ρ� και την
ελληνικ� (ι(λι�γρα')α, απ�'5σισε να διερευν�σει και τις γυναι-
κε)ες ταυτ#τητες στην ε'η(ε)α, απ# τη µια γιατ) η σ6ετικ� �ρευνα
δεν �6ει συµπληρωθε) #σ�ν α'�ρ5 την παρ�υσ)α των κ�ριτσι8ν
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§‡ÎÂÈÔ ∫·Ï‹˜ (°˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ) §‡ÎÂÈÔ ∫·Ï·Ì·Ú›

Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ªÈÎÙfi Û¯ÔÏÂ›Ô ªÈÎÙfi Û¯ÔÏÂ›Ô ªÈÎÙfi Û¯ÔÏÂ›Ô ªÈÎÙfi Û¯ÔÏÂ›Ô
∂ÚÁ·ÙÈÎ‹ ∞ÁÚÔÙÈÎ‹ ∫¤ÓÙÚÔ π‰ÈˆÙÈÎfi

ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ fiÏË˜ Û¯ÔÏÂ›Ô
‰˘ÙÈÎ‹ £ÂÛ/Ó›ÎË

™‡ÓıÂÛË ∞ÁfiÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁfiÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁfiÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÁfiÚÈ· ∫ÔÚ›ÙÛÈ·
° § ° § ° § ° § ° § ° §

∞’ ∆¿ÍË 41  31 18 12 22 19 28 24  23 24 28 22 47 73
µ’ ∆¿ÍË 22  38 15 10 26 11 27 28  27 23 30 31 49 49
°’ ∆¿ÍË 27  44 23 11 15 8 27 29  26 33 24 27 66 41
™‡ÓÔÏÔ 100  113 56 32 63 38 82 81  76 80 82 80 162 173

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜
£ÂˆÚËÙÈÎ¿ 2  12 3  6 10   13 7  11
Ì·ı‹Ì·Ù·
£ÂÙÈÎ¿ 4  1 4  2 12   1 7  4
Ì·ı‹Ì·Ù·
ÕÏÏÔ 3  — 3  - 2   1 3  4
™‡ÓÔÏÔ 9  13 (22) 10  8 (18) 24   15 (39) 17  19 (36)

°ÔÓÂ›˜ ∫˘Ú›ˆ˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜, ∞ÁÚfiÙÂ˜, ÌÈÎÚÔ- ªÂÛ·›·˜ Ù¿ÍË˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi 
ÂÈ‰ÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›Â˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Â›Â‰Ô:

ÙÂ¯Ó›ÙÂ˜, (ÌËÙ¤ÚÂ˜: ÌÂ ·ÓÒÙÂÚË ˘„ËÏfi, 
˘¿ÏÏËÏÔÈ ÔÈÎÈ·Î¿) ÌfiÚÊˆÛË ÌÔÚÊˆÙÈÎfi

Â›Â‰Ô: ÌÂÛ·›Ô

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙÔ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜ ÕÓ‰ÚÂ˜ °˘Ó·›ÎÂ˜
ÚfiÁÚ·ÌÌ· 
£ÂˆÚËÙÈÎÒÓ Ì·ı. – 3 – 3 – 1 1 1
£ÂÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ. 3 – – – – – 2 –
ÕÏÏˆÓ Ì·ı. 1 – 2 – – –

™‡ÓÔÏÔ 6 4 3 4



στη δευτερ�(5θµια εκπα)δευση, και απ# την 5λλη γιατ) ε)ναι
ε9αιρετικ5 δ0σκ�λ� να απ�κλε)σει κανε)ς απ# την ερευνητικ�
διαδικασ)α τ�ν µισ# µαθητικ# πληθυσµ#, και µ5λιστα σε σ6�λε)α
π�υ ε)ναι µικτ5 κατ’ απ�κλειστικ#τητα. Επιπλ��ν, αυτ# π�υ θεω-
ρ�θηκε #τι ε)ναι απαρα)τητ� να διερευνηθε), �ταν #6ι µ#ν� � τρ#-
π�ς µε τ�ν �π�)� µεγαλ8ν�υν τα αγ#ρια στη σ0γ6ρ�νη ελληνικ�
κ�ινων)α, αλλ5 και � τρ#π�ς µε τ�ν �π�)� τα κ�ρ)τσια επε9εργ5-
;�νται την �νν�ια της ανδρικ�ς ταυτ#τητας, στ� ευρ0τερ� πλα)-
σι� των σ6�σεων των '0λων.

Με (5ση τ�υς στ#6�υς π�υ τ�θηκαν στα πλα)σια της ευρω-
παϊκ�ς συνεργασ)ας, απ�'ασ)σθηκε να επικεντρωθε) η �ρευνα
για τις ανδρικ�ς (και γυναικε)ες) ταυτ#τητες στ�υς ε9�ς θεµατι-
κ�0ς 59�νες (Π)νακας 1.2.3):

(α) σ6�λε)�, επιδ#σεις και επιλ�γ�ς,
(�) �ικ�γενειακ� ;ω� και 'ρ�ντ)δα,
(γ) η ανδρικ� (και η γυναικε)α) εµπειρ)α,
(δ) �ι σ6�σεις των '0λων.

Κ5θε ερευνητικ� �µ5δα �ταν ελε0θερη να διαµ�ρ'8σει τα
ερευνητικ5 της εργαλε)α, αν5λ�γα µε τις συνθ�κες π�υ επικρα-
τ�0ν στ� συγκεκριµ�ν� εκπαιδευτικ# σ0στηµα, τις αν5γκες �ρευ-
νας και παρ�µ(ασης και τις δυνατ#τητες των εκπαιδευτικ8ν. Η
ελληνικ� �µ5δα πρ�68ρησε στ� σ6εδιασµ# µιας σειρ5ς π�σ�τι-
κ8ν και π�ι�τικ8ν ερευνητικ8ν εργαλε)ων σε συνδυασµ#, τα
�π�)α παρ�υσι5;�νται συν�πτικ5 στ�ν Π)νακα 1.2.4.

Πρ#κειται για µια π�ικιλ)α µεθ#δων συλλ�γ�ς δεδ�µ�νων,
#πως για παρ5δειγµα, ερωτηµατ�λ#για µε αν�ι6τ�ς και κλειστ�ς
ερωτ�σεις, κλ)µακες, εκθ�σεις, γραπτ�ς δραστηρι#τητες, �µαδικ�ς
συνεντε09εις (�µ5δες εστ)ασης) κ.λπ. Σε #λες τις περιπτ8σεις,
εκτ#ς απ# τις �µαδικ�ς συνεντε09εις, �ι δραστηρι#τητες �δ�γη-
σαν στη συλλ�γ� γραπτ8ν κειµ�νων. Τ� γεγ�ν#ς #τι τα αγ#ρια
στην πλει�ψη')α τ�υς δεν τα κατα'�ρν�υν τ#σ� καλ5 στ� γρα-
πτ# λ#γ� και δεν τ�υς αρ�σει να εκ'ρ5;�νται κατ’ αυτ#ν τ�ν τρ#-
π�, πιθαν8ς να απ�τελε) πρ#(ληµα, καθ8ς µπ�ρε) να θεωρηθε)
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¶π¡∞∫∞™ 1.2.3
£ÂÌ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓÂ˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜
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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 ➣ °¿ÌÔ˜ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜
ÊÚÔÓÙ›‰· ➣ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÙÚfiÙËÙ·˜

➣ ∏ıÈÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜, Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·

∏ ·Ó‰ÚÈÎ‹ Î·È Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›· ➣ ¶Ò˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· ·ÁfiÚÈ/¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ (¤ÌÊ·-
ÂÌÂÈÚ›· 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



¶π¡∞∫∞™ 1.2.4
∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·
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ÕÍÔÓÂ˜ ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË˜ ∂ÚÂ˘ÓËÙÈÎ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·

™¯ÔÏÂ›Ô, ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ∂È‰fiÛÂÈ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÔ› ›Ó·ÎÂ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜
Î·È ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÈ‰fiÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ/ÙÚÈÒÓ Î¿ıÂ Û¯ÔÏÂ›Ô˘)

«∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ Î·È ÎÏÂÈ-
ÛÙ¤˜ 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·ÙÔ-
ÏfiÁÈÔ 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·ÙÔ-

ÏfiÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ 

√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ «√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ˙ˆ‹: ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂ
˙ˆ‹ Î·È ÊÚÔÓÙ›‰· ·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 «ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÁfiÚÈ... ÌÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ...»:
Ë Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÂÌÂÈÚ›· 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
«∞ÁfiÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ;»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂ ·ÓÔÈ¯Ù¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«µ›· Î·È ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹-

ÛÂÈ˜
«√Ì·‰ÈÎ‹ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙË ‚›· Î·È ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·»: Î·Ù¿ÏÔ-

ÁÔ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÛÙ›·ÛË˜
«™ÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·»: Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÂ

ÔÌ¿‰Â˜ ÂÛÙ›·ÛË˜
«∫·Î¤˜ Ï¤ÍÂÈ˜»: ÁÚ·Ù‹, ÔÌ·‰ÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

√È Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ «√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¤ÊË‚ÔÈ»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ 
«ºÈÏ›Â˜, ÊÈÏ›Â˜»: ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÌÂ ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜
«∏ ·Ú¤· ÌÔ˘»: ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË
«√ Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÌÔ˘ Ê›ÏÔ˜, Ë Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÌÔ˘ Ê›ÏË»: ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË



#τι δηµι�υργε) 5νιση µετα6ε)ριση αν5µεσα στα δ0� '0λα. Γεγ�ν#ς
ε)ναι, π5ντως, #τι τα αγ#ρια τ�υ δε)γµατ#ς, µε µ#νη )σως ε9α)ρεση
µια µει�ψη')α απ# τ� αγρ�τικ# σ6�λε)�, ανταπ�κρ)θηκαν µε πρ�-
θυµ)α και επ�τρεψαν να συγκεντρωθ�0ν πλ�0σια και γεµ5τα λε-
πτ�µ�ρειες δεδ�µ�να, τα �π�)α �δωσαν τη δυνατ#τητα για ενδια-
'�ρ�υσες αναλ0σεις, #πως θα 'ανε) στα επ#µενα κε'5λαια.

Ας σηµειωθε) #τι τα παραπ5νω ερευνητικ5 εργαλε)α συµπερι-
λαµ(5ν�νται στ� εγ6ειρ)δι� «Ανδρικ�ς και γυναικε�ες ταυτ�τη-
τες στην ε�η�ε�α: Εργαλε�α διερε$νησης στη σ��λικ� τ�'η», τ�
�π�)� απευθ0νεται στ�υς εκπαιδευτικ�0ς της δευτερ�(5θµιας
εκπα)δευσης (∆εληγι5ννη & Σακκ5, 2004).

Στ�ν παρ#ντα τ#µ� θα παρ�υσιαστε) µ#ν� �να τµ�µα των δε-
δ�µ�νων π�υ πρ��κυψαν απ# την παραπ5νω �ρευνα. Πι� συγκε-
κριµ�να, θα παρ�υσιαστ�0ν τα ερευνητικ5 απ�τελ�σµατα π�υ
επι6ειρ�0ν να δ8σ�υν απ5ντηση στα ε9�ς ερωτ�µατα:
Π8ς κατασκευ5;εται κ�ινωνικ5 � ανδρισµ#ς στ� σ6�λικ# πλα)-

σι�; Π�ια ε)ναι, δηλαδ�, τα ρεπερτ#ρια π�υ υι�θετ�0ν εκπαι-
δευτικ�), γ�νε)ς και �ι )δι�ι �ι �'η(�ι, για να δ�µ�σ�υν την ει-
κ#να τ�υ σ0γ6ρ�ν�υ 5νδρα και τις δι5'�ρες πτυ6�ς της αν-
δρικ�ς ταυτ#τητας;

Π8ς (ι8ν�υν �ι �'η(�ι την ανδρικ� εµπειρ)α; Με π�ι�ν τρ#π� τ�
περιε6#µεν� της ανδρικ�ς ταυτ#τητας π�υ υι�θετ�0ν διαµ�ρ-
'8νει τις α9)ες, τις πρ�σδ�κ)ες και τη συµπερι'�ρ5 τ�υς, #σ�ν
α'�ρ5 τ� ρ#λ� τ�υς ως µελλ�ντικ8ν εργα;�µ�νων, συντρ#-
'ων και γ�νι8ν;

Με π�ι�ν τρ#π� δ�µε)ται η ανδρικ� ταυτ#τητα στ� πλα)σι� των
σ0γ6ρ�νων κ�ινωνι8ν, π�υ 6αρακτηρ);�νται �ντ�να απ# τις
αλλαγ�ς και τις ανακατατ59εις τ�υ ρ#λ�υ και της θ�σης των
γυναικ8ν; Π#σ� επηρε5;�υν �ι αλλαγ�ς στη σ0λληψη της γυ-
ναικε)ας ταυτ#τητας την 5π�ψη για τ�ν ανδρισµ#;

Π8ς επηρε5;ει τ� κ�ινωνικ��ικ�ν�µικ# υπ#(αθρ� των ε'�(ων
τη δ#µηση της ανδρικ�ς ταυτ#τητας; Εντ�π);�νται, τελικ5,
π�λλαπλ�ς απ�δεκτ�ς µ�ρ'�ς τ�υ ανδρισµ�0 σε δια'�ρετικ5
π�λιτισµικ5 πλα)σια;
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