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ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ
ΓΙΑΣΡΙΒΗ

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

ΣΤΟΦΟΣ:
Η εμαζθάιηζε κηαο
επαξθνύο
ηδενινγηθήοζεσξεηηθήο
πιαηθόξκαο πνπ
πεγάδεη από ηα
εξεπλεηηθά
δεδνκέλα.

ΔΡΔΤΝΑ

ΣΤΟΦΟΣ:
Η δηεξεύλεζε ησλ
αληηιήςεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο
ζρεηηθά κε ηελ
επίδξαζε ηνπ θύινπ
ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία.
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ

1. Η ζεσξία γηα ην θχιν γεληθά

2. Η ζεσξία ζρεηηθά κε ην θχιν
ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά

3. Σν θχιν ζην Α.Π.

4. Ο ξφινο ηνπ θχινπ
ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ

5. Ο ξφινο ηνπ θχινπ
ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο

ΣΤΟΦΟΙ:
1.
Δμαζθάιηζε κηαο γεληθήο
ζεσξεηηθήο βάζεο
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ
θχινπ γεληθά
2. Δμαζθάιηζε κηαο
ζεσξεηηθήο βάζεο
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ
θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε
3. Αλαζθφπεζε ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε
ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ
εθπαίδεπζε:
Α. ζην Α.Π.
Β. ζηνπο ακεζφηεξα
εκπιεθφκελνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
(καζεηή/ηξηα θαη
εθπαηδεπηηθφ)
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΑΞΟΝΔ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

1. Αθεηεξία, ζηφρνο θαη
κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο

ΣΤΟΦΟΙ:
1.
Γηακφξθσζε ηεο
κεζνδνινγίαο

2. Καηαγξαθή ησλ
απνηειεζκάησλ

2. Αλάιπζε δεδνκέλσλ –
Πνξίζκαηα έξεπλαο

3. Δκβάζπλζε & ζρνιηαζκφο
ζηα εξεπλεηηθά
πνξίζκαηα

3. Γηαπηζηψζεηο,
πνξίζκαηα
θαη πξνηάζεηο
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1. Τν θύιν: κηα ζύληνκε θνηλσληθή ζεώξεζε
«Φχιν»: ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο ζπληζηά ηε βαζηθή ηαμηλνκία
πλέπεηεο δηάθξηζεο ησλ θχισλ:

αληζφηεηεο

αλδξνθξαηία = δηαπνιηηηζκηθφ θαηλφκελν καθξάο παξάδνζεο

ν κηζνγπληζκφο

ε παηξηαξρία («θπζηθνπνίεζε» ησλ ηάζεσλ θπξηαξρίαο, ηδενινγήκαηα)
Γεληθέο δηαπηζηψζεηο
α. ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε:

λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ≠ αδπλακία εκπέδσζεο ηεο
ηδενινγίαο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ

ηάζε απνδηαθνξνπνίεζεο ησλ λεφηεξσλ νηθηαθψλ ξφισλ ησλ δχν θχισλ ≠ εμίζσζε
ησλ θχισλ

ην ελδηαθέξνλ επηθεληξψλεηαη ζην πψο νξίδνληαη νη δχν έλλνηεο ζε ζπγθεθξηκέλα
ηζηνξηθά ζπκθξαδφκελα
β. ζην κέιινλ:

ππάξρεη ε πξννπηηθή πηνζέηεζεο ελφο πξνκεζετθνχ κνληέινπ
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2. Τν θύιν ζηελ εθπαίδεπζε
Η λνκνζεηηθή ζεώξεζε ηνπ θύινπ ζηελ εθπαίδεπζε

ηφρνο: ε ηζφηηκε πξφζβαζε ζηα κνξθσηηθά αγαζά
Γηαπηζηψζεηο:

ε αθχξσζε ηεο ζεσξεηηθήο ζηφρεπζεο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πξνο ηελ ηζφηεηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ησλ δχν θχισλ

ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ ζηελ πξφζβαζε ζηα κνξθσηηθά αγαζά = δηαπίζησζε
μεθάζαξα πνζνηηθνχ ηχπνπ

Αηηία: ε έκθπιε δηαζηξσκάησζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε, εθφζνλ:

νη θαηεπζχλζεηο ζπνπδψλ είλαη ζπκβαηέο κε ηα παξαδνζηαθά πξφηππα

παξά ην φηη ηα πξνζφληα ησλ γπλαηθψλ είλαη πεξηζζφηεξα, νη εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο ηνπο είλαη γεληθά θαηψηεξεο ησλ αλδξψλ
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2. Τν θύιν ζηελ εθπαίδεπζε
Η παηδαγσγηθή ζεώξεζε ηνπ θύινπ ζηελ εθπαίδεπζε
ηφρνο ηεο: ε εξκελεία ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο,
ηεο εθπαηδεπηηθήο αληζφηεηαο, ησλ απζαίξεησλ αμηψλ ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο, ηνπ ξφινπ ηνπ θξάηνπο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ζηα
ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θιπ.
Η δηαπίζησζε ηεο Φεκηληζηηθήο Παηδαγσγηθήο: ε επηθξάηεζε ησλ λέσλ
«μικποανιζοηήηυν» ηεο πνιηηηθήο ζηελ εθπαίδεπζε
Η θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ σο κέζνπ αλαπαξαγσγήο
ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ

ζρνιείν = κέζν ζπληήξεζεο ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ ζηα πιαίζηα άζθεζεο ηεο
θνηλσληθνπνηεηηθήο ηνπ απνζηνιήο

ην γεληθφηεξν ζρνιηθφ αμηαθφ ζχζηεκα = ε ηδενινγία ησλ ιεπθψλ, αζηψλ αλδξψλ

εθπαηδεπηηθνί = κεηαβηβαζηέο επξχηεξσλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηψλ
αλαθνξηθά κε ηα θχια

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία = δηαδηθαζία εκθπινπνίεζεο  εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ
«εκθήλςνζηρ και εξανδπιζμού»

7

3. Τν θύιν ζην Α.Π.

Α.Π. ή curriculum = ν γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο
πνπ ζπληζηά κηα επηινγή ηεο θνηλσλίαο θαη έλα κέζν κεηαθνξάο ηεο θπξίαξρεο
θνηλσληθήο ηδενινγίαο
Α. Δπίζεκν Α.Π. = κέζν επίηεπμεο ησλ επίζεκα ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ ηεο
εθπαίδεπζεο
Β. Κξπθφ Α.Π. = έλαο δίαπινο

πξνψζεζεο παξαγφλησλ απξφβιεπησλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε, φπσο
φξνη, ζρέζεηο, θαηαζηάζεηο εθηφο ηεο επίζεκεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο, κε
δηαηππσκέλεο λφξκεο, αμίεο θαη πεπνηζήζεηο

άζθεζεο θνηλσληθνχ ειέγρνπ

πξνψζεζε ηεο «θαλνληθφηεηαο» ησλ εηεξνθπινθηιηθψλ ζρέζεσλ

κχεζε ζηηο ελδεδεηγκέλεο σο πξνο ην θχιν ζπκπεξηθνξέο
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4. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ
Οπηηθέο ζεώξεζεο ηνπ θύινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ



ε εζελζηαιηζηηθή ρξήζε φξσλ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο
ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή  νη θπξίαξρνη ιφγνη θαη νη ππνθεηκεληθφηεηεο ηνπ θχινπ
ζηε δηδαθηηθή πξάμε

Γεληθέο δηαπηζηψζεηο:

Ακθηζβεηήζηκε ε δηαπίζησζε δηαθνξψλ

Γηάγλσζε ησλ δηαθνξψλ  έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ (γπλαηθψλ)
εθπαηδεπηηθψλ

Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ =
κηα δηάζηαζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ θχισλ γεληθφηεξα
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4. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ
Η ζύλζεζε ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Κπξίαξρε ηάζε: ε «ζειπθνπνίεζε» φζνλ αθνξά…
α. ηε γεληθφηεξε θαηαλνκή ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ θαηά θχιν
β. ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο :

ηάζε πξνο ηηο ρακειφηεξεο ζρνιηθέο βαζκίδεο
γ. ηελ θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα

ζπζζψξεπζε ησλ γπλαηθψλ ζε θιάδσλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ, αηζζεηηθήο αγσγήο
θιπ.
πλέπεηα: Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά

κε ηελ αλδξηθή παξνπζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη

ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζπληαηξηάζκαηνο ηνπ θχινπ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/ηξηψλ
Αίηηα δηφγθσζεο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ: ηα λέα δεδνκέλα θαη νη ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε
(π.ρ. ε ζειπθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε
ζρνιηθή απνηπρία ησλ αγνξηψλ, ε δηακφξθσζε ησλ έκθπισλ καζεηηθψλ ηαπηνηήησλ
θιπ.)
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4. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ
Η ζηεξενηππηθή αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ην θύιν
Αξρηθή δηαπίζησζε: επηθξάηεζε ησλ «λέν-ζεμηζηηθψλ» ηάζεσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ  δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή παξαδνρή ηεο ηζφηεηαο ή
ηνπ ειιείκκαηνο ηζρχνο ηεο θαη ζηελ έκπξαθηε αθχξσζή ηεο
πλέπεηεο: …μεηαπλάθονηαρ πποζδοκίερ και ζηεπεόηςπα ζε ένα είδορ αςηοεκπληπούμενηρ πποθηηείαρ…

θαηά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ

θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ

θαηά ηελ αλαζηνιή ηεο αθαδεκατθήο θαη θνηλσληθήο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηψλ

ζηηο θαζεκεξηλέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
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4. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ
Οη πξαθηηθέο έκθπιεο αληζόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ
Σν θχιν εθπαηδεπηηθψλ = παξάγνληαο πξφβιεςεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, ησλ
αληηιήςεσλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ

Ο έκθπινο ζηεξενηππηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία:

ζπλεηδεηφο ή κε ζπλεηδεηφο

αηηηαθνί παξάγνληεο: ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ζηα δεηήκαηα θχινπ, ε απνζηαζηνπνίεζε,
ε απάζεηα, ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, ε θπβεξλεηηθή αζηνρία ζην ζπγθεθξηκέλν
δήηεκα θιπ.
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4. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνύ
Οη έκθπιεο επηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο επηδόζεηο ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ


Γεληθή δηαπίζησζε: Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά ηεθκήξηα πνπ άιινηε επηβεβαηψλνπλ
θαη άιινηε δελ επηβεβαηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.



Πεδία δηεξεχλεζεο: Π.ρ….

νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ή ηε βαζκνιφγεζε ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ

ε εθηίκεζε ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο/επηηπρίαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γεληθά θαη
εηδηθά ζηα ζρνιηθά ηεζη

ε εθηίκεζε ηεο δπζθνιίαο ησλ δηαθφξσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ

ε εθηίκεζε ησλ κλίζευν

ε επηινγή ζπνπδψλ θιπ.
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5. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο
Γηακφξθσζε ηνπ θχινπ σο θπξίαξρνπ θνηλσληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ

δφκεζε ησλ έκθπισλ (καζεηηθψλ) ηαπηνηήησλ κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ
ζπκπεξηθνξψλ
Κχξηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα:

νη αλδξηθέο θαη νη γπλαίθεο ηαπηφηεηεο δηακνξθψλνληαη παξάιιεια ζην ζρνιείν

ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ επηθξαηνχλ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα
ηε κειινληηθή ηνπο δσήο

ππάξρεη δηάζηαζε ζηελ αληίιεςε ησλ θχισλ γηα ην ζρνιείν θαη ηε ζρνιηθή επηηπρία:

αγφξηα = ξεαιηζηηθή θαηεχζπλζε

θνξίηζηα = ηδεαιηζηηθή θαηεχζπλζε

θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία παξάιιεια κε ηελ θαηαζθεπή ησλ καζεηηθψλ
ηαπηνηήησλ αλαπηχζζνληαη νξηζκέλεο καζεηηθέο ππνθνπιηνχξεο

ε ηάζε ηνπ ξεχκαηνο ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο

ε ηάζε απφθιηζεο απφ ηελ πξννπηηθή ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
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5. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο
Οη δηαθνξέο ζηε ζρνιηθή επίδνζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ καζεηξηώλ
Γεληθή δηαπίζησζε: Τπάξρνπλ εξεπλεηηθά ηεθκήξηα πνπ άιινηε επηβεβαηψλνπλ
θαη άιινηε δελ επηβεβαηψλνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ δχν θχισλ ζηηο ζρνιηθέο
επηδφζεηο.

Νεφηεξε ηάζε: ζηαδηαθή άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ γεληθά θαη εηδηθά ζηα
Μαζεκαηηθά θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο
ηειεπηαίεο ιπθεηαθέο ηάμεηο
Πεδία δηεξεχλεζεο: Π.ρ….

ε απηναληίιεςε – απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηνπο

νη βαζκνινγίεο γεληθά θαη εηδηθά ζηηο εμεηάζεηο ή ζηηο εξγαζίεο (θαηαγεγξακκέλεο
επηδφζεηο)

ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ επελδχνπλ ζηα καζήκαηα

ε ηάζε ηνπο πξνο ηηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο

νη πξνζδνθίεο

ε ραξηζκαηηθφηεηα θιπ.
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5. Ο ξόινο ηνπ θύινπ ηνπ καζεηή θαη ηεο καζήηξηαο
Ο ξόινο ηνπ θύινπ ζηε ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηώλ/ηξηώλ
Γεληθή δηαπίζησζε:

αλαδεηθλχεηαη δηάζηαζε αλάκεζα ζηε καζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ δχν θχισλ

αγφξηα  ηάζεηο απφθιηζεο απφ ηελ επίζεκε ζρνιηθή λφξκα

θνξίηζηα  ηάζεηο ζχγθιηζεο πξνο ηελ επίζεκε ζρνιηθή λφξκα
Πεδία δηεξεχλεζεο: Π.ρ….

νη αξρέο (γισζζηθήο) ζπκπεξηθνξάο

ε ζπκκεηνρή ζην κάζεκα ζηε ζρνιηθή ηάμε

νη ζηφρνη κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο

νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε

ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ

νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ

νη κέζνδνη εξγαζίαο

ε εθδήισζε βίαηεο ή παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο

ε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά θιπ.
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Αθεηεξία θαη ζηόρνο ηεο έξεπλαο





Πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο: δηακφξθσζε ζεσξίαο
ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο ζεσξίαο : α. δηαπηζηψζεηο, β. εθαξκνγή
δξάζεσλ, γ. αιιαγή αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ θαη δ. απνηίκεζε ησλ αιιαγψλ

Κχξην ζπκπέξαζκα : παξείζθξπζε ησλ κηθξναληζνηήησλ ηνπ θχινπ ζηελ
εθπαίδεπζε
Δξεπλεηηθή πξφθιεζε: ε πνην βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί επηβεβαηψλνπλ ην παξαπάλσ
ζπκπέξαζκα (ζε εηδηθά πεδία);
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Σηόρνη ηεο έξεπλαο



Κχξηνο ζηφρνο: ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ
παξείζθξπζε ησλ κηθξναληζνηήησλ ηνπ θχινπ ζηελ εθπαίδεπζε



Δπηκέξνπο ζηφρνη: ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε….
ην ξφιν ηνπ θχινπ σο ελφο παξάγνληα δηάθξηζεο ζε επξχηεξν θνηλσληθφ επίπεδν
ηελ ηζρχ ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε
ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηηο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
ην ξφιν ηνπ θχινπ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζηελ αληίιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε
ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά
ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ησλ ίδησλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ηνπ θχινπ σο
κηαο ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ









Γεληθφο ζηφρνο: ε δηαζχλδεζε ηεο νπηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ
θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηηο πξαθηηθέο πνπ γεληθά πηνζεηνχληαη ζηελ
θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε ππφ ην πξίζκα θπξίσο ηεο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Υπνζέζεηο ηεο έξεπλαο

Κεληξηθέο ππνζέζεηο:

Δ.Τ.1 : ε επηθξάηεζε ηεο αληίιεςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε
πξαθηηθψλ, αληηιήςεσλ, απφςεσλ, ζέζεσλ θαη νπηηθήο πνπ ππνδειψλνπλ αληζφηεηα
ησλ θχισλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Δ.Τ.2: ε αλάδεημε δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο
κε θξηηήξην ηνπο θνηλσληθν-δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο
Δπηκέξνπο ππνζέζεηο:

Δ.Τ.3: αλακέλεηαη φηη ζα επηβεβαησζεί ν ξφινο ηνπ θχινπ ζηηο αληηιήςεηο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ σο παξάγνληα θνηλσληθήο δηάθξηζεο γεληθά

Δ.Τ.4: αλακέλεηαη φηη ζα επηβεβαησζεί ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε κεξηθή
ηζρχο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε

Δ.Τ.5: αλακέλεηαη φηη ζα επηβεβαησζεί ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επίδξαζε
ηνπ θχινπ ζηηο πξαθηηθέο πνπ νη ίδηνη /εο πηνζεηνχλ θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

Δ.Τ.6: αλακέλεηαη φηη ζα επηβεβαησζεί ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ν ξφινο ηνπ
θχινπ σο ελφο θξηηεξίνπ δηαθνξνπνίεζεο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε
ζρνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ/ηξηψλ

Δ.Τ.7: αλακέλεηαη φηη ζα επηβεβαησζεί ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επίδξαζε
ηνπ θχινπ ησλ ίδησλ θαη ησλ καζεηψλ/ηξηψλ, αιιά θαη ηνπ θχινπ σο κηαο
ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνχζαο έξεπλαο:

βαζηζκέλε ζην πξφηππν: παξαηήξεζε, ηαμηλφκεζε, επαλάιεςε, αμηνπηζηία,
εγθπξφηεηα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ρξήζε Η/Τ θαη εξκελεία

ζεηηθηζηηθνχ ηχπνπ πξνζέγγηζε






1.



2.




Δξεπλεηηθφ εξγαιείν:
αλψλπκν εξσηεκαηνιφγην εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ
Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ σο εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ:
ν ζπλππνινγηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηνπ
ππφ εμέηαζε ζεκαηηθνχ πιαηζίνπ
Η θαηαζθεπή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ
Βάζεηο γηα ηε δφκεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ:
ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε
ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο ηεο δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο θαη
ε ηξνθνδφηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ καο πξνβιεκαηηζκνχ απφ εθπαηδεπηηθνχο
Παξάγνληεο ηειηθήο δηακφξθσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
ε αθνκνίσζε επηδξάζεσλ άιισλ εξεπλεηψλ
ε πξνζπάζεηα γηα πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα
20

Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
 Έλα κέξνο κε έμη πεδία πνπ αθνξά ζηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
(«αλεμάξηεηεο» κεηαβιεηέο ζηελ έξεπλα):

Φχιν

Ηιηθία

Υξφληα ππεξεζίαο (1-5, 6-10, 11-20, 21-30 θαη 31 θαη άλσ)

Σχπνο ζρνιείνπ (δεκφζην ή ηδησηηθφ)

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο (Γπκλάζην ή Λχθεην)

Δθπαίδεπζε (πηπρίν Α.Δ.Ι., Μ.Γ.Δ., δηδαθηνξηθφ δίπισκα, άιιν)

Δηδηθφηεηα

Γηα ιφγνπο πξαθηηθέο νη εηδηθφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νκαδνπνηήζεθαλ ζε θιάδν

«ζεσξεηηθφ»

«ζεηηθήο θαηεχζπλζεο»

«ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο»

«αηζζεηηθήο αγσγήο» θαη

«θπζηθήο αγσγήο»
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ:
 Έλα κέξνο κε 62 εξσηήκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε ηνπ ππφ
εμέηαζε ζέκαηνο ζε πέληε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1–4

4

5 – 10
και 28 – 33

12

Ο ρόλος ηοσ θύλοσ ζηις πρακηικές ποσ σιοθεηούν οι εκπαιδεσηικοί
καηά ηην εκπαιδεσηική διαδικαζία.

11 – 21
και 34-37

15

Ο ρόλος ηοσ θύλοσ ηων μαθηηών/ηριών ζηη ζτολική ζσμπεριθορά
ηοσς.

48 – 62

15

Η επίδραζη ηοσ θύλοσ (ηων εκπαιδεσηικών και ηων μαθηηών/ηριών
αλλά και ως μιας εννοιολογικής καηαζκεσής) ζηις επιδόζεις
ηων μαθηηών/ηριών.

22 – 27
και 38 – 47

16

Ο ρόλος ηοσ θύλοσ ως παράγονηα κοινωνικής διάκριζης γενικά.
Η ιζτύς ηης αρτής ηης ιζόηηηας ηων θύλων ζηην εκπαίδεσζη.
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Αθεηεξία, ζηόρνο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο
Η θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ :

Πεληαβάζκηα θιίκαθα 

γηα ηηο δειψζεηο 1 σο 26: 1 = Καθόλος, 2 = Λίγο, 3 = Απκεηά, 4 = Πολύ, 5 =
Πάπα πολύ αλάινγα κε ην «Σε ποιον βαθμό αποδέσεζηε όηι …»

γηα ηε δήισζε 27: θάζε πηζαλφ ζπλδπαζκφ επηδξάζεσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ ζηα αθαδεκατθά πξνζφληα ησλ αγνξηψλ ή ησλ θνξηηζηψλ

γηα ηηο δειψζεηο 28 σο 62: 1 = Μόνο ηα αγόπια, 2 = Πεπιζζόηεπα ηα αγόπια, 3 =
Εξίζος ηα αγόπια και ηα κοπίηζια, 4 = Πεπιζζόηεπο ηα κοπίηζια, 5 = Μόνο ηα
κοπίηζια αλάινγα κε ην «Τα αγόπια ή ηα κοπίηζια ……»
Η δηελέξγεηα ηεο έξεπλαο :

δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηεο έξεπλαο ζε πηινηηθφ επίπεδν

ρξνληθφ δηάζηεκα ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ: Φεβξνπάξηνο σο Απξίιηνο 2010

επηθνηλσλία κε δηεπζπληέο/ληξηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπο
(ζπλνδεπηηθέο επηζηνιέο)

ελεκέξσζε εθπαηδεπηηθψλ (πξναηξεηηθά)

ζπιινγή

θσδηθνπνίεζε

ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία κε ην πξφγξακκα Statistical Package for the Social Scinces
(SPSS) – Version 14 θαη 17

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ

ζρνιηαζκφο

αληηπαξαβνιή κε πηζαλά παξφκνηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα
23

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ

Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ – Πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο
Αλάιπζε ζπρλνηήησλ
Πεξηγξαθή ηνπ ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ (ηνπ δείγκαηνο) ηεο έξεπλαο:
Οη εθπαηδεπηηθνί …
•πξνέξρνληαη απφ εμήληα πεξίπνπ ζρνιεία θπξίσο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο επηθξάηεηαο
•απνηεινχλ πεξίπνπ ην 59% απηψλ ζηνπο/ηηο νπνίνπο/εο δφζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα
Τα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο
Φχιν : γπλαίθεο (65,4%)

Ηιηθία : θπξίσο ηεο κέζεο ειηθίαο, δειαδή 31 – 50 εηψλ (43,4%)

Έηε ππεξεζίαο : φισλ ησλ εηψλ ππεξεζίαο
Σχπνο ζρνιείνπ : δεκφζην ζρνιείν (91,6%)

Βαζκίδα εθπαίδεπζεο : θαη Γπκλάζην θαη Λχθεην

Δθπαίδεπζε : θπξίσο θάηνρνη βαζηθνχ πηπρίνπ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. (82,3%)

Δηδηθφηεηα : θπξίσο εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζεσξεηηθνχ θιάδνπ (54,7%)
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Γηαπηζηώζεηο, πνξίζκαηα θαη πξνηάζεηο
Έιεγρνο ησλ Δξεπλεηηθώλ Υπνζέζεσλ
Δ.Υ.1 : η πιθανόηηηα επικπάηηζηρ ηηρ ανηίλητηρ ηυν εκπαιδεςηικών ζσεηικά με
ηην ςιοθέηηζη ππακηικών, ανηιλήτευν, απότευν, θέζευν και οπηικήρ πος
ςποδηλώνοςν ανιζόηηηα ηυν θύλυν καηά ηην εκπαιδεςηική διαδικαζία από
ηοςρ/ηιρ εκπαιδεςηικούρ

αθύξσζε (θαηά θαλφλα)  ζε αξθεηά πεδία ηεο έξεπλαο θαηαγξάθεθε πσο νη
εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ επεξεάδνληαη απφ
ηνλ παξάγνληα ηνπ θχινπ
Δ.Υ.2 : η πιθανόηηηα να αναδεισθούν διαθοπεηικέρ ανηιλήτειρ μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών
ηος δείγμαηορ με κπιηήπιο ηα κοινυνικο-δημογπαθικά ηοςρ σαπακηηπιζηικά

επαιήζεπζε γηα ην θχιν, ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνλ ηχπν ηνπ
ζρνιείνπ ζην νπνίν δηδάζθνπλ (δεκφζην ή ηδησηηθφ)

επαιήζεπζε γηα έλα κέξνο ηνπ ζηαηηζηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο έξεπλαο γηα
παξάγνληεο φπσο ε εηδηθφηεηα θαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία δηδάζθνπλ
(Γπκλάζην ή Λχθεην)

θαζνιηθή αθύξσζε γηα παξάγνληεο φπσο ε ειηθία θαη ηα ρξφληα ππεξεζίαο
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Γηαπηζηώζεηο, πνξίζκαηα θαη πξνηάζεηο
Έιεγρνο ησλ Δξεπλεηηθώλ Υπνζέζεσλ
Δ.Υ.3 σο Δ.Υ.7 (ζπλνςίδνληαο) :
δηαπηζηψλεηαη κεξηθή επαιήζεπζε θαη κεξηθή επηθχξσζε

είηε ζε ζπγθεθξηκέλα επηκέξνπο πεδία ηεο θάζε ζεκαηηθήο

είηε γηα νξηζκέλα απφ ηα ππνθείκελα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο

άιινηε κε θξηηήξην ηα θνηλσληθν-δεκνγξαθηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαη

άιινηε κε βάζε ηηο νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπζπεηξψζεθαλ κε άμνλεο
ηελ νκνηφηεηα ησλ αληηιήςεψλ ηνπο
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Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο














Η αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο
Η αλνκνηνγέλεηα ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ ηζρχ ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζηελ θνηλσλία
Η επηθξάηεζε ηεο αληίιεςεο ηζρχνο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ
εθπαίδεπζε
Η αλάδεημε κηαο θαηαθεξκαηηζκέλεο αληίιεςεο εθαξκνγήο ηνπ «παπαππογπάμμαηορ»
ζηελ εθπαίδεπζε
Η αληίθαζε αλάκεζα ζηε ζεσξεηηθή παξαδνρή ηεο ηζρχνο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εκπέδσζε ηεο δξάζεο ηνπ
«παπαππογπάμμαηορ»
Η πιεκκειήο ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα δεηήκαηα πξφζβαζεο ησλ δχν
θχισλ ζε φιν ην θάζκα ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ
Η αλάδεημε ηεο ηάζεο απνζηαζηνπνίεζεο, εθεζπραζκνχ θαη αδξαλνπνίεζεο ζην
δήηεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εθπαίδεπζε
Η αλάδεημε μεθάζαξα ακπληηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηαλ έπξεπε κεησπηθά λα
αληηκεησπίζνπλ ην δίιεκκα ηεο επίδξαζεο ηνπ θχινπ ηνπο ζηηο θαζεκεξηλέο
δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο (π.ρ. βαζκνιφγεζε)
Η αλάδεημε «λεσηεξηζηηθήο» ή ακπληηθήο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ
έκκεζε πξνψζεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ κέζσ ησλ ζπλεηδεηψλ ή κε
ζπλεηδεηψλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπο (π.ρ. ε δηάθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζηα
καζήκαηα)
Η αλάδεημε ζαθψλ ελδείμεσλ ζηεξενηππηζκνχ ζηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε
ηνπ θχινπ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε καζεηηθή ζπκπεξηθνξά
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Τα θύξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο
















Η αλάδεημε ηεο αληίιεςεο ελφο ιεθηηθνχ πξνθίι καζεηψλ/ηξηψλ πνπ δελ
αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηνπ θχινπ
Η αλάδεημε αδηαθνξνπνίεησλ σο πξνο ην θχιν αληηιήςεσλ ζηα δεηήκαηα
νξγαλσηηθφηεηαο θαη επηζηεκνζχλεο ησλ αλδξψλ ή ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κε
αμηνπξφζεθηεο απνθιίζεηο
Η αλάδεημε ειιεηκκαηηθήο ζπλεηδεηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ην ξφιν
ηνπ θχινπ ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
Η αλάδεημε ησλ επηδξάζεσλ ησλ δεδνκέλσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηηο αληηιήςεηο
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ηα
δχν θχια κειινληηθά
Η πξνβνιή ησλ ηάζεσλ κηθξήο απφθιηζεο νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο θχξηεο
ηάζεηο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
Η ηάζε ζπζπείξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γχξσ απφ δχν θπξίσο άμνλεο: απηφλ ησλ
«λεσηεξηζηψλ» θαη απηφλ ησλ «ζπληεξεηηθψλ»
Η αλάδεημε νξηζκέλσλ νκάδσλ-πξνθίι κεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κε πςειφ βαζκφ
ζπλεηδεηφηεηαο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε
δηάθνξα πεδία
Η αλάδεημε νξηζκέλσλ νκάδσλ-πξνθίι κεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κε «λεσηεξηζηηθέο»
αληηιήςεηο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε δηάθνξα
δεηήκαηα
Η αλάδεημε απφ ειάρηζηεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηάζεσλ λεσηεξηζκνχ έσο θαη
ξεμηθέιεπζεο αλαηξνπήο ησλ παξαδνζηαθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ
θχινπ (νη πιένλ αηξεηηθέο αληηιήςεηο)
Η αλάδεημε ηεο «λενζεμηζηηθήο» ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
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Πξνηάζεηο
Γεληθόο άμνλαο πξνηάζεσλ: επαλαπξνψζεζε θαη αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ
ιεγφκελσλ «θαιψλ πξαθηηθψλ» άξζεο ησλ ζηεξενηχπσλ ηνπ θχινπ ζηελ
εθπαίδεπζε

Α. Όζνλ αθνξά ην ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ:
Γεληθά: δηεχξπλζε ηεο ελεκεξφηεηάο ηνπο θαη εκπέδσζε ηνπ εκθπινπνηεηηθνχ ηνπο
ξφινπ ζε δεηήκαηα φπσο :
Αλαιπηηθά:

ε ηζρχο ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεδίν ζήκεξα

ε (αλ)απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο

ε δξάζε ηνπ «παπαππογπάμμαηορ»

ε πξνζβαζηκφηεηα φισλ ζην επξχηεξν θάζκα ησλ κνξθσηηθψλ αγαζψλ

ε θαηά θχιν θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο θιάδν

νη εξεπλεηηθά θαηαγεγξακκέλεο έκθπιεο ζηεξενηππηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ

ην θαηλφκελν ηεο «ζειπθνπνίεζεο» ηεο εθπαίδεπζεο

νη καζεηηθέο ππνθνπιηνχξεο
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Πξνηάζεηο
Β. Σε επίπεδν εξεπλεηηθό:

δηελέξγεηα πνιπεπίπεδσλ εξεπλψλ

δηεξεχλεζε ηνπ λεν-ζεμηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε

εζηηαζκφο ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ ηεο παξνχζαο έξεπλαο

εθαξκνγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, παξάιιεια κε αληίζηνηρα παξεκβαηηθά, πνπ
ζα δξνκνινγεζνχλ κε εθαιηήξην ηα εμαγφκελα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα (π.ρ. πξαθηηθέο
κέηξεζεο – επαλακέηξεζεο)

αλαθαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο ζε λέα πεδία πνπ αθνξνχλ ζην ξφιν ηνπ θχινπ ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία

δηελέξγεηα δηαρξνληθψλ εξεπλψλ
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Πξνηάζεηο
Γ. Όζνλ αθνξά ην ξόιν ησλ ηζπλόλησλ ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο:
1νλ Σε επίπεδν πξαθηηθό:

εμπγίαλζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απφ ηα ζηεξεφηππα ηνπ θχινπ

δηελέξγεηα δηαζεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή

αλακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα εκπιαθνχλ νη
καζεηέο/ηξηεο
2νλ Σε επίπεδν ηδενινγηθό:

«απφ-ζειπθνπνίεζε» ησλ καζεκάησλ ηνπ ζεσξεηηθνχ θιάδνπ

αλαηξνπή ηεο αληίιεςεο πεξί κλίζευν ησλ θχισλ

πξνβνιή κηαο λέαο εκπινπηηζκέλεο αξξελσπφηεηαο

αλάδεημε ηνπ δεηήκαηνο/πξνβιεκαηηζκνχ ηεο αλαγθαηφηεηαο ζπληαηξηάζκαηνο ηνπ
θχινπ εθπαηδεπηηθψλ-καζεηψλ/ηξηψλ

αλάδεημε ηνπ λεν-ζεμηζκνχ σο κηαο ηάζεο πνπ ζηαδηαθά θαίλεηαη λα εκθηινρσξεί
ζηελ εθπαίδεπζε
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Σας εσταριστώ...
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