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Abstract: In every historical period, the concept for the role of the two genders is perceived
differently by both society and the state resulting in a substantially unequal treatment.
Although the women struggled to gain their present position, modern school textbooks do not
mention such events and the presentation of emblematic historic female figures is missing.
This article presents an educational activity implemented in the second year (eleven grade) of
a suburban Lyceum of Patras, during the school year 2018 -2019 in the context of creative
work. Through this proposal and using the textbooks of literature and history, the
participating students were given the opportunity to explore the “gender prison” and to review
their personal stereotypes, removing their individual misconceptions. Finally, they realized
that conscious people have the power to shape their environment and create better
perspectives for society.
Keywords: gender stereotypes, gender equality, history textbooks
Πεπίλεψε: ε θάζε ηζηνξηθή πεξίνδν, ε έλλνηα ηνπ ξφινπ ησλ δχν θχισλ γίλεηαη
δηαθνξεηηθά αληηιεπηή απφ ηελ θνηλσλία θαη ην θξάηνο, κε απνηέιεζκα ηελ άληζε
κεηαρείξηζε κεηαμχ ηνπο. Αλ θαη ρξεηάζηεθαλ καθξνρξφληνη αγψλεο πξνθεηκέλνπ ε γπλαίθα
λα θαηαθηήζεη ηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε, ζηα ζχγρξνλα ζρνιηθά εγρεηξίδηα Ηζηνξίαο γίλεηαη
ειάρηζηε κλεία ζηα ζπλαθή γεγνλφηα θαη απνπζηάδεη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε εκβιεκαηηθψλ
γπλαηθείσλ κνξθψλ, πνπ ζεκάδεςαλ ηελ Ηζηνξία. ην παξφλ άξζξν παξνπζηάδεηαη κηα
εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ πινπνηήζεθε ζηε Β΄ Λπθείνπ πεξηαζηηθνχ ζρνιείνπ ηεο Πάηξαο,
θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2018 -2019, ζην πιαίζην ησλ δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. Μέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξφηαζεο θαη κε νρήκαηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηε Λνγνηερλία θαη ηελ
Ηζηνξία δφζεθε ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ ηε «θπιαθή ησλ
θχισλ» θαη λα θαηαιήμνπλ ζηελ επαλεμέηαζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζηεξενηχπσλ, αίξνληαο
ηηο αηνκηθέο ηνπο παξαλνήζεηο. Σέινο, έγηλε απφ κέξνπο ηνπο θαηαλνεηφ φηη νη
ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη ελήκεξνη πνιίηεο έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ
ηνπο θαη λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα ηελ θνηλσλία.
Λέξειρ-κλειδιά: έκθπια ζηεξεφηππα, ηζφηεηα θχισλ, ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο
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Ειζαγωγή
Σν ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα ζεζκνζεηεκέλεο γλψζεο γηα ην ζχγρξνλν
ζρνιείν, αθνχ νη δηδάζθνληεο αθηεξψλνπλ ην 90-95% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ,αμηνπνηψληαο
ην εκπεξηερφκελν ζε απηά δηδαθηηθφ πιηθφ (ΟΔΠΔΚ, 2008, ζ. 16). Δθηφο απφ γλσζηηθφ
εξγαιείν θαη «πνιηηηθφ πξντφλ», ην ζρνιηθφ βηβιίν απνηειεί πξσηαξρηθφ θνξέα
δεπηεξνγελνχο επηπέδνπ θνηλσληθνπνίεζεο, φρη κφλν κέζσ ησλ κεηαθεξνκέλσλ κελπκάησλ
αιιά θαη ιφγσ ησλ ππξνδνηνχκελσλ, απφ ηα ελππάξρνληα ζε απηφ ηδενινγηθά κελχκαηα,
ζπδεηήζεσλ θαη ηνπ ζπλαθφινπζα απνξξένληα πξνβιεκαηηζκνχ (Μπνλίδεο, 2004). Καηά
ζπλέπεηα ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην πξνεηνηκάδεη ηνπο εθήβνπο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε,
δηακνξθψλνληαο παξάιιεια ην αμηαθφ ηνπο ζχζηεκα, αθνχ αληαλαθιά ηηο αμίεο θαη ην
θνηλσληθφ πνιηηηζηηθφ επίπεδν. χκθσλα δε κε ηηο αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο πξφζιεςεο, ν
αλαγλψζηεο ελζηεξλίδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηα βηβιία απφςεηο, ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, νη
νπνίεο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηηο πξνυπάξρνπζεο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο θαη ζηάζεηο δσήο
(Holub, 2004).
ζνλ αθνξά ζηα ηζηνξηθά ζρνιηθά εγρεηξίδηα, είλαη γεγνλφο φηη ε παξνπζίαζε ησλ
ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ επεξεάδεηαη απφ ην εθάζηνηε επηθξαηνχλ θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην
θαη ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, αθελφο εθθξάδεη θαη αθεηέξνπ δηακνξθψλεη λννηξνπίεο
(Κνπινχξε, 1987), ελψ ζπρλά απνηειεί λνκηκνπνηεηηθφ κέζν ηεο θαζεζηεθπίαο ηάμεο
(Αrnot, 2006). Σν πεξηερφκελφ ηνπ θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ
εθπνξεχεηαη θαη επηιέγεηαη απφ ηελ πνιηηεία θαη κάιηζηα ε ζεζκηθή ηζηνξία, δειαδή ε
επηιεγκέλε απφ ηελ πνιηηεία «ζην φλνµα ηνπ Υξηζηνχ ή ηνπ νπιηάλνπ, ηεο ∆εµνθξαηίαο,
µηαο εθθιεζίαο ή ελφο θφµµαηνο επηβάιιεηαη πάλσ ζηελ ηζηνξία,γηαηί εθθξάδεη ή
λνµηµνπνηεί µηα πνιηηηθή, µηα ηδενινγία, έλα θαζεζηψο» (Ferro, 1992, ζ. 310). εκαληηθφ
ξφιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ηζηνξηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη γηα ηελ
απνηχπσζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ζηε κλήκε ησλ εθπαηδεπφκελσλ δηαδξακαηίδεη,εθηφο
απφ ην πεξηερφκελν, θαη ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο (Βξεηηφο, 1994), ε νπνία ζπλήζσο
απνζθνπεί ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επίδξαζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, γηαηί επεξεάδεη ηνλ ηξφπν
εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ απφ ηνλ αλαγλψζηε (Σζηιηκέλε, Σ., 2007, ζ. 22). Παξάιιεια, ε
επαλάιεςε θαη ν ζπζηεµαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ αζθήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε απηά,απνβιέπνπλ ζηελ
δηακφξθσζε ηεο ζπλείδεζεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ (Gerard θαη Roegiers, 1993, ζ. 201).
Δθηφο ησλ παξαπάλσ, έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα αξθεηά ζπρλά
δεκηνπξγνχλ θαη ζπληεξνχλ πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο (Μαδεκιήο,
2008). ζνλ αθνξά ζηα δχν θχια, θαη κε δεδνκέλν φηη ε δηδαζθφκελε ηζηνξία είλαη
ζπλήζσο ε ηζηνξία ησλ θαηαθηήζεσλ θαη ησλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ε αλαθνξά ησλ
γπλαηθψλ είλαη ζπάληα θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηζηνξηθνχ
γίγλεζζαη,ζπλήζσο παξαιείπεηαη (Γειεγηάλλε θαη ά. 2002). Σν απνξξένλ απνηέιεζκα είλαη
φηη νη γπλαίθεο δελ έρνπλ ηε ζέζε πνπ ηνπο αμίδεη ζηελ ηζηνξία θαη θπξίσο ζηε ζπλείδεζε
ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπο ηνπ θχινπ (Μαδεκιήο, 2008). ε έξεπλεο πνπ έρνπλ
ειίδα 147 απφ 306

Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο”
Σφκνο 10, Σεχρνο 1, 2022 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576
πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θχισλ ζηα βηβιία Ηζηνξίαο ηεο
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κακαξηψηε, 2008) έρεη δηαπηζησζεί φηη
ζην θχξην ζψκα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ βηβιίσλ, είηε δελ εληάζζεηαη ε ηζηνξία ησλ
γπλαηθψλ, είηε παξνπζηάδεηαη απφ ηελ αλδξηθή νπηηθή γσλία. εκεησηένλ, ε πιεηνςεθία
ησλ εηθνληδφκελσλ γπλαηθψλ, αλ πξφθεηηαη γηα ππαξθηά ηζηνξηθά πξφζσπα,
εηεξνπξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ παηέξα ή ηνπ αδειθνχ ηνπο, ζηηο πεξηζζφηεξεο
δε απεηθνλίζεηο εκθαλίδνληαη ζην πιάη ησλ αλδξψλ (Κακαξηψηε, 2008). ηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα ηζηνξίαο εληνπίδνληαη αξθεηά ζπρλά αξθεηέο έληερλεο απεηθνλίζεηο γπλαηθείσλ
κνξθψλ, νη νπνίεο πξνζσπνπνηνχλ ηελ απφδνζε ζειπθψλ ηδεψλ, φπσο ε Διεπζεξία
(Νηειαθξνπά), ε Παηξίδα(Απεηθφληζε Διιάδαο απφ ηνλ Θεφθηιν), ε Γφμα (Γχδεο, Ζ δφμα
ησλ Φαξψλ) θιπ. Αμίδεη δε λα ηνληζηεί φηη νξηζκέλεο γπλαίθεο πνπ απεηθνλίδνληαη κφλεο θαη
αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά, είλαη ζπλήζσο απηέο πνπ θαηάθεξαλ λα αθνινπζήζνπλ ηα
αλδξηθά πξφηππα θαη λα πηνζεηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο, π.ρ.
Μπνπκπνπιίλα. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θεκηληζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο λα απνθαηαζηήζεη ηηο
παξαπάλσ αληζφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ ηζηνξηθνχ ξφινπ ηεο γπλαίθαο,
δελ θαίλεηαη λα έρεη κέρξη ζήκεξα επεξεάζεη ηε ζπγγξαθή ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ
ηζηνξίαο.

Πεπιγπαθή ηερ διδακηικήρ παπέμβαζερ
Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο ζηα ζρνιεία απνζθνπεί, εθηφο ησλ άιισλ, ζηε
κεηαβίβαζε ηεο θνηλσληθήο κλήκεο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο επεξρφκελεο
γεληέο (Haydn, &all, 1997). Γηακνξθψλεη αθφκα ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε ησλ
κειινληηθψλ πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, αλαπηχζζεη ην θξηηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ ηνπο πλεχκα,
πξνσζεί θνηλσληθέο αμίεο θαη απνηειεί φρεκα «πνιηηηζκηθήο δηαθίλεζεο» ηδεψλ (Moniot,
2000).κσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ππάξρνπλ ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αληηιήςεηο πνπ
πεξλνχλ απφ γεληά ζε γεληά, νη νπνίεο επηβεβαηψλνπλ φηη νη αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ θχισλ
είλαη βαζηά ξηδσκέλεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ επηθξαηνχζα θνηλσληθή θνπιηνχξα. Έρεη
κάιηζηα δηαπηζησζεί φηη,αξθεηά ζπρλά, θνξέαο δηαηψληζεο ηέηνησλ αληηιήςεσλ είλαη ην
ζρνιείν θαη ε παξερφκελε κέζσ απηνχ εθπαίδεπζε.
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα κειεηεζεί ε ηζηνξηθή δξάζε ηεο γπλαίθαο ζηελ ειιεληθή
αξραηφηεηα θαη ζην Βπδάληην θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ ζην
ζρνιηθφ εγρεηξίδην ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, πινπνηήζεθε ε παξαηηζέκελε
εξεπλεηηθή εξγαζία. Οη 76 δηδαζθφκελνη/εο ην κάζεκα ηεο «Ηζηνξίαο ηνπ Μεζαησληθνχ θαη
Νεφηεξνπ Κφζκνπ» δηαπίζησζαλ φηη απνπζίαδαλ, ζρεδφλ παληειψο, απφ ην βηβιίν ηνπο νη
αλαθνξέο ζε γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο, νη νπνίεο ζεκάδεςαλ κε ηελ πνιπζρηδή δξάζε
ηνπο ηελ ππφ εμέηαζε επνρή. Δληφπηζαλ επίζεο ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηνπ
αλδξηθνχ θαη γπλαηθείνπ ζψκαηνο (άλδξαο: πξνβνιή δχλακεο θαη αμηψκαηνο, γπλαίθα:
ληξνπαιή, εκθαλίζηκε θαη ζεκλή) θαη ζπκθψλεζαλ φηη ε παξνπζίαζε ησλ αλαθεξφκελσλ
γπλαηθψλ, γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν, ζε ζπλήζεηο, παξαδνζηαθνχο ξφινπο. Πξνο επίξξσζε
ησλ παξαπάλσ, δηεξεπλήζεθαλ ηα εγρεηξίδηα Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο φισλ ησλ ηάμεσλ
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ηνπ Λπθείνπ θαη ην ζρνιηθφ βηβιίν ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Ηζηνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί αλ αθνινπζείηαη παγησκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ξφινπ ησλ δχν θχισλ,
αλαθνξηθά κε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο.
ηεξηδφκελνη ζην παξαπάλσ επηζηεκνληθφ / ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζηελ πξναλαθεξζείζα
ζηνρνζεζία θαη κε φρεκα ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο θαη ηα αληίζηνηρα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο
Α θαη ηεο Β Λπθείνπ, ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε ε ππφ παξνπζίαζε δξάζε, ε νπνία
δηήξθεζε νθηψ (8) ψξεο γηα θάζε ηκήκα. Με ηελ νινθιήξσζή ηεο, αμηνπνηήζεθαλ δχν
δηδαθηηθέο (2) ψξεο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηελ
νινκέιεηα ησλ ηξηψλ ηκεκάησλ ηεο Β Λπθείνπ.
Χο δηδαθηηθνί ζηφρνη ηεο δξάζεο, εθηφο ησλ γλσζηηθψλ, ηέζεθαλ:
•

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο νπηηθήο πνπ έρνπλ νη καζεηέο/ηξηεο γηα ην άιιν θχιν.

•

Ζ πξνζέγγηζε θαη ε αλαζθεπή ηπρφλ ζηεξενηππηθψλ έκθπισλ αληηιήςεσλ.

•

Ο πξνβιεκαηηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε εθ πξννηκίνπ πξνζδηνξηζκέλσλ θαη αλακελφκελσλ
«ζειπθψλ» θαη αλδξηθψλ» ξφισλ ζηελ θνηλσλία.

•

Ζ γλσξηκία κε άγλσζηεο γηα ηε πιεηνςεθία, αιιά μερσξηζηέο γπλαίθεο, πνπ άθεζαλ ην
δηθφ ηνπο ζηίγκα ζηελ πεξίνδν δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο θαη ε έζησ θαη επηδεξκηθή επαθή
κε ην γπλαηθείν θίλεκα θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπ πνξεία.

•

Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζθέςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα κε
δέρνληαη άθξηηα θιεξνδνηνχκελεο ζηεξενηππηθέο έκθπιεο θαη παγησκέλεο κνλφπιεπξα
γλσζηηθέο πξνζεγγίζεηο.

Ζ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο έγηλε καζεηνθεληξηθά θαη ζηεξίρηεθε ζηνλ
νκαδνζπλεξγαηηθφ ηξφπν εξγαζίαο θαη ζηε δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή / βησκαηηθή θαη
επνηθνδνκεηηθή κέζνδν κάζεζεο. Ζ δηδάζθνπζα εθάξκνζε ηε ζεσξία ηεο ππνζηεξηθηηθήο
επξεηηθήο κάζεζεο ηνπ Bruner (1966), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο,
ζηεξηδφκελνη ζηηο δπλάκεηο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα εκβαζχλνπλ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη
λα αλαθαιχςνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη ζρέζεηο, πνπ δηέπνπλ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ.
O ξφινο ηνπ δαζθάινπ ππήξμε ππνζηεξηθηηθφο, θαζνδεγεηηθφο θαη ελζαξξπληηθφο.
ηo πιαίζηoηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θαη ηεο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο,κε ην κάζεκα
ηεο Ηζηνξίαο ζπζηξαηεχηεθαλ ηα καζήκαηα «Καιιηηερληθή Παηδεία», «Νενειιεληθή
Λνγνηερλία» θαη «χγρξνλνο Κφζκνο, Πνιίηεο θαη Γεκνθξαηία». Γηα ηελ πινπνίεζε
δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αμηνπνηήζεθαλ επνπηηθά κέζα κε γλσζηηθφ, θξηηηθφ θαη
επηθνηλσληαθφ πεξηερφκελν (πξνβνιή έξγσλ ηέρλεο, δεκηνπξγία κνλνγξαθηψλ, θιπ) θαη ην
πιηθφ ηεο πιαηθφξκαο «Γεκνθξαηηθή Παηδεία», ζην νπνίν ζηεξίρηεθαλ, δηάθνξεο ζπλαθείο
κε ην ζέκα ησλ έκθπισλ ζηεξενηχπσλ δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε
βηβιηνγξαθηθή θαη δηαδηθηπαθή έξεπλα θαη νξγαλψζεθαλ δηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζηελ ηνπηθή
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη ζην Μνπζείν Σχπνπ. Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο επηζθέθηεθαλ
έθζεζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ κε ζέκα «Ο θεκηληζκφο
ζηα ρξφληα ηεο κεηαπνιίηεπζεο, 1974-1990: ηδέεο, ζπιινγηθφηεηεο, δηεθδηθήζεηο». ηελ εθεί
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επίζθεςή ηνπο πξνζέγγηζαλ ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθείσλ θηλεκάησλ ηεο Μεηαπνιίηεπζεο
κέζσ θσηνγξαθηψλ, έληππνπ πιηθνχ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ ηεθκεξίσλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ πινπνηνχκελε δξάζε θαη πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ νη πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, πξνεγήζεθε
ζπκπιήξσζε κηθξήο έθηαζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Οη 4 εξσηήζεηο πνπ ζπληζηνχζαλ ην
εξσηεκαηνιφγην ήηαλ νη αθφινπζεο:


Γξάςε ην φλνκα κίαο γπλαηθείαο πξνζσπηθφηεηαο πνπ γλσξίδεηο απφ ηελ Ηζηνξία.



Γξάςε κηα ιέμε πνπ ζπλδέεηαη κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα



Έρεηο αθνχζεη ηε ιέμε «ζνπθξαδέηα»; Αλ λαη, δψζε κηα νιηγφινγε πεξηγξαθή.



Γλσξίδεηο θάπνηα γπλαίθα ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, πνπ αγσλίζηεθε γηα ηα
δηθαηψκαηα ηεο γπλαίθαο;

Απφ ηελ απνδειηίσζε ηνπ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίνπ πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα:
Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε εξψηεζε, είθνζη νθηψ (28) καζεηέο/ηξηεο γλψξηδαλ ηελ
Μπνπκπνπιίλα, είθνζη (20) ηε Μαληψ Μαπξνγέλνπο, δεθαπέληε (15) ηε Μαξία Κηνπξί,
δέθα (10) καζεηέο ηε Βπδαληηλή Απηνθξάηεηξα Θενδψξα θαη ηξεηο (3) απάληεζαλ «δελ
γλσξίδσ». Αλαθνξηθά κε ηε δεχηεξε εξψηεζε, είθνζη έμη (26) καζεηέο /ηξηεο ζπλέδεζαλ ην
θεκηληζηηθφ θίλεκα κε ηελ ςήθν ησλ γπλαηθψλ, δέθα (10) κε ηε κφξθσζε, έμη (6 κε ηελ
εθπαίδεπζε, ελψ ηξηάληα ηέζζεξεηο (34) αγλννχζαλ ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ηελ χπαξμή ηνπ.
ηελ εξψηεζε γηα ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο «νπθξαδέηα» δεθαπέληε (15) καζεηέο/ ηξηεο ηελ
πξνζδηφξηζαλ σο ηε γπλαίθα πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ ςήθν ησλ γπλαηθψλ, ηέζζεξεηο (4) σο
θνηλσληθή αθηηβίζηξηα, δέθα (10) σο δαξσκέλε γπλαίθα (ζνχθξα), είθνζη (20) σο άζρεκε
γπλαίθα, ελψ είθνζη επηά (27) απφ ηνπο εξσηψκελνπο είπαλ: « δελ έρσ μαλαθνχζεη ηε
ζπγθεθξηκέλε ιέμε». Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο αγσλίζηξηεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πέληε
(5) απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ ηε Μαιάια Γηνπζαθδάη, ηξεηο (3) ηελ Έκειηλ
Πάλθρεξζη, επηά (7) ηε Μειίλα Μεξθνχξε, ελψ εμήληα έλα (61) καζεηέο αγλννχζαλ ηελ
χπαξμε γπλαηθψλ, πνπ δηεθδίθεζαλ ηελ ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ.
Μεηά ηελ απνδειηίσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο άγλνηαο απφ ηελ
πιεπξά ησλ καζεηηθψλ ππνθεηκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ
ηζηνξηθή παξνπζία ηεο
γπλαίθαο,ηέζεθε ην εξψηεκα «γηαηί απφ ηα βηβιία ηεο Αξραίαο θαη θπξίσο ηεο Βπδαληηλήο
Ηζηνξίαο απνπζηάδεη ε εθηελήο αλαθνξά ζε γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο». Δλδεηθηηθέο
απαληήζεηο ήηαλ νη αθφινπζεο:


Οη γπλαίθεο δελ αζρνινχληαλ κε ηηο επηζηήκεο θαη ηηο ηέρλεο, αιιά ήηαλ κφλν γηα
ηνλ γπλαηθσλίηε.



Γλσξίδνπκε κφλν γπλαηθεία νλφκαηα ζενηήησλ θαη βαζηιηζζψλ.



Οη γπλαίθεο ζην παξειζφλ μερψξηδαλ κφλν ζην πιεπξφ ζπνπδαίσλ αλδξψλ.



Οη γπλαίθεο ζηα αξραία ρξφληα αζρνινχληαη κφλν κε ηα παηδηά. Δμαίξεζε ππήξμε ε
πάξηε,φπνπ γπκλάδνληαλ θαη έβγαηλαλ έμσ.
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Γηα ηε Βπδαληηλή πεξίνδν γλσξίδνπκε κφλν γπλαίθεο απηνθξάηεηξεο, ελψ γηα ηελ
αξραηφηεηα γλσξίδνπκε θάπνηεο γπλαίθεο εηαίξεο.



Οη γπλαίθεο ζην παξειζφλ δελ έκνηαδαλ κε ηηο ζεκεξηλέο γπλαίθεο.

Πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ ή λα αλαζθεπαζηνχλ απηέο νη αληηιήςεηο, νη καζεηέο
ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη δηεξεχλεζαλ ζρεηηθά ηελ Αξραία θαη ηε Βπδαληηλή Ηζηνξία.
Αλαθνξηθά κε ηελ Αξραία Ηζηνξία κε έθπιεμή ηνπο αλαθάιπςαλ γπλαίθεο επηζηήκνλεο, θαη
ζπγθεθξηκέλα καζεκαηηθνχο/ θηινζφθνπο (Αίζξα, Αβξνηέιεηα, Πνιπγλψηε,Γηνηίκα,
Θεκηζηφθιεηα, Σπκίρα, Τπαηία), αζηξνλφκνπο (Θεαλψ ε Θνπξία, Αγιανλίθε ή Αγαλίθε),
γεσκέηξεο (Παλδξνζίσλ, Ππζαίο), θπζηθνχο (Αξεηή ε Κπξελεία ή Αξήηε, Αμηνζέα),
ρεκηθνχο (Κιενπάηξα), ηαηξνχο (Αγλνδίθε), νιπκπηνλίθεο ζε αξκαηνδξνκίεο (Κπλίζθα,
Δπξπιεσλίο, Βειεζηίρα, Σηκαξέηα, Καζία), πνηήηξηεο (απθψ, Κφξηλλα Σειέζηιια
Ήξηλλα)θαη γπλαίθεο δσγξάθνπο (ε θφξε ηνπ Βνπηάδε, εΈιελα ηεο Αηγχπηνπ πνπ πηζαλψο
λα έθηηαμε ην αξρηθφ ςεθηδσηφ πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Αιέμαλδξν ζηε Μάρε ζηελ Ηζζφ, ε
Λάηα απφ ηελ Κχδηθν,ε Αλαμάλδξα απφ ηε ηθπψλα, θιπ).
Αλαθνξηθά κε ην Βπδάληην ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αξηζκεηηθά ιηγφηεξα. Δθηφο απφ ηηο
Βπδαληηλέο απηνθξάηεηξεο πνπ μερψξηζαλ σο κεηέξεο ή ζχδπγνη απηνθξαηφξσλ (Θενδψξα,
Δηξήλε Αζελαία, Θενθαλψ, θιπ),νη καζεηέο / ηξηεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ Πνπιρεξία, αδεξθή
ηνπ Θενδνζίνπ ηνπ Β΄, ηελ Αζελαΐδα – Δπδνθία, θφξε ηνπ Αζελαίνπ θηινζφθνπ Λενληίνπ,
πνπ ζπλεηέιεζε ζηε ζχληαμε ηνπ «Θενδνζηαλνχ θψδηθα», ηελ Καζζηαλή, ζπνπδαία πκλσδφ
ηεο νξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ηελ Άλλα Κνκλελή ηζηνξηθφ θαη εξαζηηέρλε γηαηξφ, ζπγγξαθέα
ηνπ ηζηνξηθνχ έξγνπ «Αιεμηάο», ζην νπνίν εμηζηνξεί ηα ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
βαζηιείαο ηνπ παηέξα ηεο Αιεμίνπ Α΄ Κνκλελνχ, ηε Θενδψξα Ρανχιαηλα Παιαηνινγίλα,
πνπ θαηείρε πνιινχο θψδηθεο κε έξγα αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, νξηζκέλνπο απφ ηνπο
νπνίνπο είρε αληηγξάςεη ε ίδηα θαη ηε Μαξία Αξγπξή, πνπ εηζήγαγε ηε ρξήζε ηνπ πηξνπληνχ
ζηε Γχζε. Γηαπίζησζαλ επίζεο φηη ζε δηάθνξα ςεθηδσηά λαψλ ππάξρνπλ γπλαηθεία
θηεηνξηθά πνξηξέηα, δειαδή απεηθνλίζεηο γπλαηθψλ πνπ είραλ πξνζθέξεη ρξήκαηα γηα ην
θηίζηκν ελφο λανχ ε γηα ηελ αλαθαίληζή ηνπ.
Οη καζεηέο/ηξηεο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ, επέιεμαλ γηα κειέηε δχν γπλαηθείεο
πξνζσπηθφηεηεο απφ ηελ αξραηφηεηα θαη ην Βπδάληην θαη κία απφ ηε Νεψηεξε Ηζηνξία, νη
νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηνλ αγψλα ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ
εμίζσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κε ηνπο άλδξεο θαη πξσηνζηάηεζαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο.
Γεκηνχξγεζαλ ηζηνξηθέο κνλνγξαθίεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, Διιελίδσλ (Αγλνδίθε,
Τπαηία, Καζζηαλή, Δηξήλε Αζελαία, Θενδψξα, Καιιηξξφε Παξέλ, Διέλε θνχξα,, Ησάλλα
ηεθαλνπνχινπ (ή ηεαθαλφπνιη), Αγγειηθή Παλαγησηάηνπ, Μαξία Μπφηζε - Σζαπαιίξα,
Ρφδα Ηκβξηψηε, θιπ) θαη κε (Σξφηνπια, Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Marie
Skłodowska-Curie, Malala Yousafzai) .
ηε ζπλέρεηα, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαρξνληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη λα
άξνπλ πξνζρεκαηηζκέλεο αληηιήςεηο, επηζηξαηεπηήθαλ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο. πσο
άιισζηε ππνζηεξίδεη ν Marcuse (1977) «ε ηέρλε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ θφζκν, αιιά
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κπνξεί λα ζπληειέζεη ζην λ’ αιιάμνπλ ε ζπλείδεζε θαη νη δηαζέζεηο ησλ αλζξψπσλ, νη
νπνίνη κπνξνχλ λ’ αιιάμνπλ ηνλ θφζκν». Αξρηθά αμηνπνηήζεθαλ ε δσγξαθηθή θαη ε
θνηλσληθή γεινηνγξαθία. Ζ ηειεπηαία, αλ θαη κνηάδεη αθειήο θαη εχθνιε απνηχπσζε
γεγνλφησλ, κεηαθέξεη κε δπλακηθφ, ζαθή θαη απιφ ηξφπν ηελ άπνςε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο
θαη ζίγεη ήζε, ηάζεηο θαη θαηλφκελα ηεο θνηλσλίαο, πξνθαιψληαο πξνβιεκαηηζκφ ζηνλ/ζηελ
αλαγλψζηε/ζηξηα γηα ηα απεηθνληδφκελα, ζπλήζσο επίθαηξα ζέκαηα (ηκνπνχινπ 2016, ζ.
10-11).
Γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ εηθαζηηθψλ πεγψλ αθνινπζήζεθε ε κεζνδνινγία ηνπ Peter Burke
(2003)πνπ μεηπιίγεηαη ζε δχν θάζεηο. Αξρηθά έγηλε πεξηγξαθή/ αλαγλψξηζε ηεο εηθφλαο:
(ηαπηφηεηα ηεο πεγήο, δεκηνπξγφο, πξφζσπα, πξάγκαηα, ηνπνζέηεζε ζην ρψξν θαη ζην
ρξφλν, κνξθέο, γξακκέο, ρξψκα, θηλήζεηο, νπηηθή γσλία ζέαζεο θιπ) θαη ζηε ζπλέρεηα
εξκελεία ηεο (απνθξππηνγξάθεζε ησλ κελπκάησλ ηεο, ζεκεία θαη ζχκβνια, εμαξηήζεηο θαη
πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε, δηαρξνληθέο ή ζπγρξνληθέο αλαγσγέο ζε άιινπο επηθνηλσληαθνχο
ή εθθξαζηηθνχο θψδηθεο, ζρέζε κπζνπιαζίαο θαιιηηερληθήο δηακεζνιάβεζεο θαη ηζηνξηθήο
καξηπξίαο, αμηνινγηθή θφξηηζε θιπ). Με άιια ιφγηα επηρεηξήζεθαλ ε αλαγλψξηζε ησλ
ζπκθξαδνκέλσλ ηεο εηθφλαο θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ ιαλζαλφλησλ κελπκάησλ ηεο.
Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία ζπλδπαζκέλε κε ηε θαληαζία θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο
γλψζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νδήγεζαλ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ έκθπισλ κελπκάησλ
πνπ πήγαδαλ απφ ηα ππφ εμέηαζε έξγα ηέρλεο, ηα νπνία ήηαλ νπζηαζηηθά αγγεηνγξαθίεο απφ
ηελ αξραία Διιάδα θαη ςεθηδσηά απφ ην Βπδάληην. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
αηζζεηεξηαθή θαη βησκαηηθή γλσζηηθή πξφζιεςε θαη λα θαηαθηεζνχλ κε βνεζφ ηελ
θαληαζία ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ ννπηηθναθνπζηηθφοθαη ν ινγνηερληθφο γξακκαηηζκφο θαη νη
κεηαγλσζηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο, επηζηξαηεχηεθαλ ε δσγξαθηθή,ν θηλεκαηνγξάθνοθαη ε
ινγνηερλία.Ζ επηινγή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 7ε ηέρλε σο
εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν απνηειεί ηδαληθφ κέζν θξηηηθήο ζθέςεο θαη ελεξγεηηθήο κάζεζεο
(Teasley & Wilder, 2001). ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε αμηνπνηήζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηελ
ηαηλία «Αγνξά», ε νπνίαζε ζθελνζεζία ηνπ Αιεράληξν Ακελάκπαξ,εζηηάδεη ζηε ζχγθξνπζε
επηζηήκεο θαη ζξεζθείαο,κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Τπαηίαο ζηελ
πζηεξνξσκατθή Αιεμάλδξεηα ηνπ 4νπ κ.Υ. αηψλα.Ζ ρξήζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζπλέβαιε
ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνχ ηζηνξηθνχ πλεχκαηνο θαη ελίζρπζε ην γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν
ησλ ζπκκεηερφλησλ. πγθεθξηκέλα, κε έλαπζκα ηελ ηαηλία θαη αληίβαξν ηε κνλνγξαθία ηεο
θηινζφθνπ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα θαη απνζπάζκαηα απφ
ηελ Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία ηνπ σθξάηε ρνιαζηηθνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Τπαηία,
αλαδεηήζεθα λθαη απνκνλψζεθαλ νη εκπεξηερφκελεο ζην ζπγθείκελν ηεο ηαηλίαο ηζηνξηθέο
πιεξνθνξίεο, πνπ αλαβίσλαλ ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη δηαρσξίζηεθαλ απφ ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή κπζνπιαζία.
ζνλ αθνξά ζηε ινγνηερλία, επηιέρζεθαλ πεδά θαη πνηεηηθά θείκελα πνπ απνηππψλνπλ κε
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο γπλαίθαο θαη ηα κεηαβηβαδφκελα απφ επνρή ζε
επνρή έκθπια ζηεξεφηππα. εκεηψλεηαη φηη ν αθαηξεηηθφο θαη κεηαθνξηθφο ιφγνο ηεο
πνίεζεο απνδίδεη ηηο ηζηνξηθέο εκπεηξίεο έκκεζα, δίλνληαο έκθαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ
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ηνπο βάξνο, ελψ ν πεδφο ιφγνοελδέρεηαη λα είλαη ηζηνξηθά αθξηβήοθαη λα απνηππψλεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα (Απνζηνιίδνπ, 2013).πγθεθξηκέλα πξνζεγγίζηεθαλ ινγνηερληθά θείκελα
πνπ απνηππψλνπλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ αξραηφηεηα,, φπσο «Ίακβνο θαηά γπλαηθψλ»
ηνπ ηκσλίδε, απνζπάζκαηα απφ ηνλ «Οηθνλνκηθφ» ηνπ Ξελνθψληα, « Δλ πάξηε» ηνπ Κ.
Καβάθε, «Κπλίζθα ε παξηηάηηο θαη ε εθ Μαθεδνλίαο Βειεζηίρε: Ηππνηξφθνη» ηεοΕσήο
Καξάιιε θαη «Καιιηπάηεηξα» ηνπ Λ. Μαβίιε. Αλαθνξηθά κε ηε Βπδαληηλή επνρή
αλαιχζεθαλ απνζπάζκαηα απφ ηνλ Πησρνπξφδξνκν θαη ηνλ Κάξνιν Νηήι. Δπίζεο
αλαπηχρζεθε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε έλαπζκα ηα πνηήκαηα ηνπ Καβάθε «Άλλα Γαιαζζελή»,
«Άλλα Κνκλελή» θαη «Απφ Ταιί Υξσκαηηζηφ», θαζψο θαη ην πνίεκα ηεο Διέλεο Αιβειέξ
«Άλλα Γαιαζζελή», ηα νπνία απνηππψλνπλ ηε ζέζε θαη ηελ ςπρνινγία ηεο αλήθνπζαο
ζηελ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα γπλαίθαο, ζε κηα βαζηά αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία.
Ζ πνξεία θαη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε λεφηεξε επνρή θαζψο θαη νη επηθξαηνχζεο γη απηήλ
αληηιήςεηο εμεηάζηεθαλ κε απνζπάζκαηα απφ ηελ «Απηνβηνγξαθία» ηεο Διηζάβεη Μνπηδάλ
Μαξηηλέγθνπ πνπ μεηπιίγεηαη ζηε Εάθπλζν ζηα 1815, θαη απφ ηηο «Πξψηεο Δλζπκήζεηο» ηεο
Π. Γέιηα. Απφ ηνλ πνηεηηθφ ιφγν επηιέρηεθαλ ηα πνηήκαηα «θφλε», «αλ λα δηάιεμεο» θαη
«εκείν Αλαγλσξίζεσο» ηεο Κ. Γεκνπιά θαζψο θαη ηα πνηήκαηα «Ζ Απιψζηξα» θαη
«Αλπθάληα» ηεο Βηθησξίαο Θενδψξνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ κε έκκεηξν ηξφπν ηελ έκθπιε
αληζφηεηα. Δπηπξφζζεηα δηεξεπλήζεθαλ ηζηνξηθέο πεξηπηψζεηο πηνζέηεζεο ηνπ αλδξηθνχ
πξνζσπείνπ απφ γπλαίθεο, πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακψζνπλ ην θνηλσληθφ ηνπο θαίλεζζαη
(Υαηζεπζνχη, Καιιηπάηεηξα, Αγλνδίθε,Διέλε Μπνχθνπξα, Αιηακνχξα, Μπνπξλέζαο,
Άιθεο Θξχινο, θιπ).
Ζ φιε δξάζε ππνζηεξίρηεθε απφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο ηεο «Γεκνθξαηηθήο
Παηδείαο», απφ ηελ νπνία νη καζεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ επηιεγκέλν πιηθφ, πινπνηψληαο ηηο
παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο:
1. «Ήξσεο θαη Ζξσίδεο» απφ ην Δγρεηξίδην εθπαίδεπζεο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα
γηα λένπο θαη λέεο,ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δξαζηεξηφηεηαο επηρεηξήζεθε νη εθπαηδεπφκελνη/εο λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ήξσεο
θαη ηηο εξσίδεο σο ζχκβνια θνπιηνχξαο θαη λα εληνπίζνπλ ηπρφλ ζηεξενηππηθέο
αληηιήςεηο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηνχο ζρεηηθά κε ην θνηλσληθφ θχιν. Οη
καζεηέο/ηξηεο επέιεμαλ 3 ήξσεο/ επηζηήκνλεο θαη 3 εξσίδεο/ επηζηήκνλεο απφ
δηαθνξεηηθέο επνρέο θαη,εμεηάδνληάο ηνπο ζε αληηζεηηθά δεχγε αλά θχιν,
πξνζπάζεζαλ λα δηαθξίλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη ην έξγν ηνπο,
εληνπίδνληαο ζρεηηθέο ιέμεηο θιεηδηά. Σα επηιεγέληα πξφζσπα ήηαλ: Αγλνδίθε θαη
Ηππνθξάηεο, Άλλα Κνκλελή θαη Ησάλλεο Κνκλελφο, Καιιηφπε Παπαιεμνπνχινπ θαη
Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο. Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο,
καζεηέο/ηξηεο κε ειιεληθήο θαηαγσγήο επέιεμαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ φηε
Γθαιίηζα (Αιβαλίδα επαλαζηάηξηα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αηψλα απφ ην Κφζνβν) θαη
ηνλ Γεψξγην Καζηξηψηε ή θεξληέκπεε, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζνπλ αλ ε
επηθξάηεζε ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ παξαηεξείηαη θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο.
ηε ζπλέρεηα θαηέιεμαλ ζε γεληθεπκέλεο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ ηξφπν πνπ
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«θαηαζθεπάδνληαη» ε γπλαηθεία θαη ε αλδξηθή ηαπηφηεηα ζε δεδνκέλε θνηλσλία θαη
ζε δεδνκέλε επνρή θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ απηή κεηαβηβάδεηαη απφ γεληά ζε γεληά.
2. «Φέξζνπ ζαλ άλδξαο. Φέξζνπ ζαλ Κπξία» θαη «Βήκα κπξνζηά» απφ ηελ Διιεληθή
Έθδνζε ηνπ Τιηθνχ, «GEAR against IPV» ζει 67&69.Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο νη καζεηέο/ξηεο θαηέγξαςαλ ηνπο πξνζδνθψκελνπο
ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ πιεπξά αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηηο θπξηαξρνχζεο
αληηιήςεηο γα ην ηη ζεσξείηαη ζειπθφηεηα θαη αξξελσπφηεηα ζηελ Αξραία
Διιεληθή, ζηε Βπδαληηλή θαη ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία. Δπίζεο, κέζσ
πξνθαηαζθεπαζκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα, φπσο
απηή είλαη αλαξηεκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν ηζηφηνπν, πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ
ηηο θνηλσληθέο λφξκεο ζρεηηθά κε ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ.
Σέινο, νη καζεηέο αλά νκάδεο θαη αμηνπνηψληαο ηε δεκηνπξγηθή γξαθή δεκηνχξγεζαλ δηθά
ηνπο θείκελα κε αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλνπλ ην θνηλσληθφ θχιν ζηε
ζχγρξνλε επνρή θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην πξνζέιαβαλ κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή.

Σςμπεπάζμαηα
Ζ πξναλαθεξζείζα δξάζε απνηειεί κηα θαηλνηφκν δηδαθηηθή πξαθηηθή, πνπ εληζρχεη ηελ
ελεξγφ εκπινθή ησλ καζεηψλ/-ηξηψλ ζηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. Παξάιιεια
πξνσζεί ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη δξάζε θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο,
κέζα ζε έλα παηδαγσγηθφ θιίκα ειεχζεξεο θαη ηζφηηκεο επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο
ζρνιηθήο ηάμεο, ηα νπνία ακνηβαία δεζκεχνληαη ζηελ επηηέιεζε ελφο έξγνπ. Γίλεηαη επίζεο
έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, έηζη ψζηε θάζε καζεηήο/ηξηα λα
σθειείηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν, πξνζαξκνζκέλν ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ/ηεο αλάγθεο θαη
ηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληά ηνπ/ηεο. Εεηνχκελν δελ είλαη νη καζεηέο/ηξηεο λα αλαιάβνπλ θαη
λα πινπνηήζνπλ κηα εξγαζία εγθπθινπαηδηθνχ ραξαθηήξα, ζπζζσξεχνληαο θαη
παξαζέηνληαο πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο, αιιά λα εξγαζηνχλ κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν.
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο παξέκβαζεο δηελεξγήζεθε ηειηθή αμηνιφγεζή ηεο,κέζσ
ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Γηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο /
ζπκκεηέρνπζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ αηζζεηά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή εηθφλα. πγθεθξηκέλα
παξαηεξήζεθε βειηίσζε σο πξνο ην επίπεδν γλψζεσλ θαη κεηαβνιή σο πξνο ηηο ζηάζεηο θαη
ηελ απηνπξνζδηνξηζζείζα ζπκπεξηθνξά ησλ µκαζεηψλ /-ηξηψλ, αλαθνξηθά µε ηα
ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ. Οη καζεηέο/ηξηεο δηαπίζησζαλ φηη αλ θαη ππάξρνπλ αξθεηέο
γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ε δξάζε ηνπο παξαιείπεηαη απφ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
ηζηνξίαο, εληνχηνηο ν αξηζκφο ηνπο είλαη ζεκαληηθά ππνιεηπφκελνο ζε ζρέζε κε ηνλ
αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ αλδξψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Πξνζπαζψληαο λα
απαληεζεί ην ηεζέλ εξψηεκα γηα ηελ χπαξμε ή κε έκθπισλ ζηεξενηχπσλ δηεξεπλήζεθαλ:α)
ηα θνηλά ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ ηηο γπλαίθεο πνπ μερψξηζαλ ηζηνξηθά θαη β) νη
θνηλσληθνπνιηηηθέο/ ηδενινγηθέο ζπλζήθεο, πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ επνρή πνπ
δξαζηεξηνπνηήζεθαλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν αξηζκφο ησλ επψλπκσλ γπλαηθψλ πνπ
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μερψξηζαλ είλαη κεγαιχηεξνο ζηελ αξραία Διιάδα απφ ηε Βπδαληηλή επνρή.
Αληηπαξαβάιινληαο ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ γπλαηθείσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ
εμεηάζηεθαλ βξέζεθε φηη: α) Οη πεξηζζφηεξεο πξνέξρνληαλ απφ αζηηθά θέληξα ζηα νπνία
ήηαλ επθνιφηεξε ε δηαθίλεζε ησλ ηδεψλ θαη ε εθπαίδεπζή ηνπο θαη ππήξρε αλζνχζα
νηθνλνκία, β) πξνέξρνληαλ απφ νηθνλνκηθά εχξσζηεο θαη κε ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε ηνπηθή
θνηλσλία νηθνγέλεηεο, ή κεγάισζαλ ζε πεξηβάιινλ πνπ αζρνινχληαλ κε ηα γξάκκαηα θαη ηηο
επηζηήκεο. Αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, θαίλεηαη φηη ζηελ Αξραία
Διιάδα νη ζπλζήθεο γηα ηε γπλαίθα ήηαλ επλντθφηεξεο ζε ζρέζε κε ην Βπδάληην. Απηφ
πηζαλψο λα ζπλέβαηλε ιφγσ ησλ επηθξαηνπζψλ ζξεζθεπηηθψλ (ρξηζηηαληθψλ) πεπνηζήζεσλ
ζηηο νπνίεο ε θπξηαξρνχζα εηθφλα ηεο Παλαγίαο σο κεηέξαο εμέπεκπε ην κήλπκα φηη κηα
γπλαίθα γίλεηαη ζεκαληηθή κέζσ ηεο κεηξφηεηαο θαη επνκέλσο ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ
ζην ζπίηη θαη απνθιεηζηηθφο ξφινο ηεο ε αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σαπηφρξνλα,καδί κε ηα
κελχκαηα ηζφηεηαο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ήξζαλ αλαπφδξαζηα θαη νη εβξατθέο αληηιήςεηο
(Παιαηά Γηαζήθε) γηα ηελ παηξηαξρία θαη ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο, νη νπνίεο ελ κέξεη
ελζσκαηψζεθαλ θαη δηακφξθσζαλ ηηο θνηλσληθέο αληηιήςεηο.Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη
ζηελά ε άπνςε (Cantarella, 1998) φηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ πνιχ ηζρπξή, φζν
ιαηξεχνληαλ γπλαηθείεο ζεφηεηεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε γνληκφηεηα. Ζ θπξηαξρία ηνπ
δσδεθάζενπ θαη ε ζηαδηαθή απνπζία ηεο ιαηξείαο γπλαηθείσλ ζενηήησλ νδεγνχλ ζηελ
ηαχηηζε ηεο γπλαίθαο κε ηνλ νίθν. πλεπψο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο δηαρξνληθά ηαπηίζηεθε κε
κηα ζεηξά ξφισλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ θαη ην πξφηππν ηεο
παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο.
Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ζπδήηεζε δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη κέζσ ηεο πινπνηεζείζαο
δξάζεο θαη ηνπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ πεγψλ θαζψο θαη ησλ
ηεζέλησλ, ζρεηηθψλ κε ην θνηλσληθφ θχιν πξνβιεκαηηζκψλ,εληζρχζεθε ε θξηηηθή ηθαλφηεηα
ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/ηξηψλ, απνηηκήζεθε ε θαηαθηεζείζα γλψζε, θαιιηεξγήζεθε ν
δηάινγνο θαη ε ηθαλφηεηα αληηπαξαβνιήο επηρεηξεκάησλ θαη εθαξκφζηεθε ε αλαθαιππηηθή /
βησκαηηθή κάζεζε.
Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο έγηλε θαηαλνεηφ φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ
γισζζηθφ ζεμηζκφ, θαη ηφζν ε εηθνλνγξάθεζή ηνπο φζν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο
δηαηξέρνληαη απφ έκθπια ζηεξεφηππα, πνπ αζπλείδεηα απνηππψλνληαη ζην κπαιφ ησλ
εθήβσλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σέινο, κέζα απφ ην πεξηγξαθέλ ηζηνξηθφ ηαμίδη έγηλε θαηαλνεηφ
φηη νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη έρνπλ ηε δχλακε λα δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο
θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα θαιχηεξν δεκνθξαηηθφ κέιινλ γηα ηελ θνηλσλία, ζηεξηγκέλνη ζηελ
ηζφηεηα παξνρήο επθαηξηψλ, κέζσ ηεο απνδφκεζεο παξαδηδφκελσλ «ζεζθάησλ».

Πποηάζειρ
Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα πνιππξηζκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο ζε
ζρνιηθφ επίπεδν είλαη απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε απφ ηελ πξνζθφιιεζε ζην ζρνιηθφ
εγρεηξίδην / επαγγέιην θαη ε ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο ηζηνξηθέο
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πεγέο, θαιιηεξγψληαο ηελ ελζπλαίζζεζε θαη αλαπηχζζνληαο ην θξηηηθφ εξεπλεηηθφ θαη
ζπλεξγαηηθφ ηνπο πλεχκα. Αλ θαη ε δηδαθηέα χιε είλαη ηεξάζηηα θαη ην πξνβιεπφκελν ζην
σξνιφγην πξφγξακκα εβδνκαδηαίν δίσξν γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ιεηηνπξγεί
αλαζηαιηηθά γηα ηελ εηο βάζνο πξνζέγγηζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, είλαη αλαγθαίν ν
εθπαηδεπηηθφο λα εθκεηαιιεπηεί, απνζθνπψληαο ζηε δεκηνπξγία θξηηηθήο ζθέςεο θαη
εξεπλεηηθνχ πλεχκαηνο ησλ καζεηψλ ηνπ, φιεο ηηο δηεμφδνπο πνπ ηνπ πξνζθέξεη ην
αλαιπηηθφ πξφγξακκα. πγθεθξηκέλα, νη δεκηνπξγηθέο εξγαζίεο, νη εξεπλεηηθέο
δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (project), νη θαηλνηφκεο δξάζεηο, νη ζρνιηθέο εθδξνκέο θαη νη
δηδαθηηθέο επηζθέςεηο είλαη δπλαηφλ λα πξνάγνπλ ηελ νπζηαζηηθή ζρέζε ησλ εθήβσλ κε ηελ
ηζηνξηθή γλψζε θαη λα αλαηξέςνπλ ηελ παξερφκελε έκθπιε εθπαίδεπζε, πνπ πξνάγεη
ιαλζαζκέλεο ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο. Αλ δερηνχκε φηη αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ
ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πξνηεξαηφηεηα έρεη ε δεκηνπξγία ελ δπλάκεη ελεξγψλ πνιηηψλ, νη
νπνίνη ζα ζέβνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ πνιπκνξθία θαη ηελ ηζφηεηα, ην κάζεκα ηεο
ηζηνξίαο δχλαηαη λα απνηειέζεη κνριφ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί
κέζσ ηεο απειεπζέξσζεο ησλ εθήβσλ απφ ζηεξενηππηθέο έκθπιεο αληηιήςεηο, πνπ είλαη
απνηέιεζκα εκηκάζεηαο θαη παξνρήο ιαλζαζκέλσλ ή κνλφπιεπξσλ πιεξνθνξηψλ.
Ζ έκθπιε ηζφηεηα δελ κπνξεί λα δηδαρζεί σο έλα μερσξηζηφ γλσζηηθφ αληηθείκελν
ζηεξηγκέλν ζε γεληθεχζεηο, γηαηί δελ ππάξρεη ζε θακία επνρή κία εληαία γπλαηθεία ή αλδξηθή
ηαπηφηεηα, αιιά ζπλππάξρνπλ πνιιαπιέο (Γειεγηάλλε θαη αθθά, 1999). Γηα ηελ
θαηάθηεζή ηεο απαηηείηαη ε νιηζηηθή θαη δηαζεκαηηθή ηεο πξνζέγγηζε κέζα απφ ηε
δηδαζθαιία, ψζηε λα επηηεπρζεί ελδνζρνιηθά ε πξνψζεζε ελφο κνληέινπ ηζφηεηαο.Μέζα
απφ ην επηθαηξνπνηεκέλν ηζηνξηθφ ηαμίδη θαη κε πινεγφ ην νιφπιεπξα ελεκεξσκέλν
ζρνιηθφ εγρεηξίδην, είλαη δπλαηφλ νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη λα δηακνξθψλνπλ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ έκθπιε ηζφηεηα, δεκηνπξγψληαο έλα
θαιχηεξν δεκνθξαηηθφ κέιινλ γηα ηελ θνηλσλία, κε ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ζηελ
πνιπκνξθία.
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