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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Μακρίνα Κοσκερίδου: Εκπαίδευση φοιτητών και αποφοίτων φυσικής αγωγής  

σε θέματα φύλου και ισότητας. 

(Με  την επίβλεψη της κ. Στυλιανής  Χρόνη, Επίκουρου Καθηγήτριας ) 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων, της ετοιμότητας 

και κατάρτισης τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών και εν’ ενεργεία καθηγητών, 

καθηγητριών φυσικής αγωγής να διδάξουν σε μικτά σχολικά τμήματα, όπου χρειάζεται 

ταυτόχρονα να χειριστούν αγόρια και κορίτσια προωθώντας την ίση και ισόνομη ανάπτυξη 

αυτών. Ερέθισμα για την έρευνα αυτή δόθηκε από το γεγονός ότι η προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε όλες τις αθλοπαιδιές που περιλαμβάνονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα περισσότερα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της 

χώρας μας γινόταν σε μεμονωμένα τμήματα ανδρών και γυναικών όταν έλαβε χώρα η 

συλλογή δεδομένων για την παρούσα έρευνα. Στην έρευνα συμμετείχαν 152 άτομα με 

μέσο όρο ηλικίας τα 37,62 (SD = 10,44) έτη, τα οποία οργανώθηκαν σε τέσσερις ομάδες: 

μια ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που αποτελούνταν από 20 φοιτητές και 24 φοιτήτριες 

ηλικίας από 22 έως 29 (Μ = 23,46, SD  =  0,25) και τρεις ομάδες εν ενεργεία καθηγητών 

και καθηγητριών που η ηλικίας τους κυμαινόταν από 30 έως 60 ετών (Μ = 43,37, SD = 

6,12). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες  πιστεύουν ότι  το μάθημα τις 

φυσικής αγωγής είναι καλύτερο σε μικτές ομάδες (48,6%), ένα ποσοστό της τάξεως του 

26,9% δηλώνουν υπέρ των αμιγών ομάδων. Επίσης  για το 55% των συμμετεχόντων η 

κατάρτιση τους μέσα από την εκπαίδευση που έχουν ολοκληρώσει θεωρεί ότι δεν ήταν 

επαρκής, ενώ 43,4% ήταν επαρκής. Τέλος οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινή επαφή με τα παιδιά στο πλαίσιο του μαθήματος αφορούν συνήθως θέματα 

πειθαρχίας, συμμετοχής και επιπέδου ικανοτήτων.  

 
 
Λέξεις  Κλειδιά:  φοιτητές, καθηγητές,  μαθητές,  αθλητικές δραστηριότητες
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ABSTRACT 

 

    Makrina Koskeridou : Physical Education College students’ and educators’  

expertise on gender and equality issues.  

(Under the supervision of Stiliani Chroni, Associate Professor) 

The purpose of the present inquiry was to explore the views and issues on gender issues 

arising in physical education classes and  physical educators’ readiness and training to 

teach in mixed-gender classes, where they have to handle both boys and girls in order to 

promote development for all students. A total of 152 people, physical educators’ and 4th-

year sport students of four academic departments participated in the study (women and 

men). The information was collected using four written open-ended questions and analysed 

using the thematic content analysis method. In general, the participants’ answers revealed 

that the physical education classes run more efficiently in mixed groups. Fifty-seven 

percent of the participants reckoned that the knowledge and expertise they obtained 

through their university education was inadequate. The difficulties they face in everyday 

contact with the children during classes usually involve discipline, participation and skill 

level issues.  

 

Key Words: college students, physical educators, physical activities 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

 

Η αθλητική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στον 

οργανωμένο αθλητισμό, είτε στο σχολικό αθλητισμό ή στο ελεύθερο παιχνίδι, επιδρά 

θετικά στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών (Ραζάκου, Τσαπακίδου, Μπέης & 

Τσομπανάκη, 2003). Η ενασχόληση των παιδιών µε τον αθλητισμό αποτελεί βασική 

παράμετρο, όχι μόνον για την κινητική και τη σωματική τους ανάπτυξη, αλλά και για την 

ολοκλήρωση των γνωστικών και κοινωνικοσυναισθηµατικών χαρακτηριστικών τους 

(Bruner, 1985; Gallahue, 1987; Piaget, 1988). Η φυσική δραστηριότητα αποτελεί 

βασικότερο παράγοντα στην εν γένει ζωή των παιδιών και συμβάλει στην πολύπλευρη 

ανάπτυξή τους (Piaget, 1972). Το παιδί εξελίσσεται μέσα από το παιχνίδι και την άσκηση. 

Η σχολική φυσική αγωγή και ο αθλητισμός αποτελούν ένα ιδανικό πεδίο για την ανάπτυξη 

ψυχολογικών και κοινωνικών επίκτητων χαρακτηριστικών (δηλ. δεξιοτήτων ζωής), η 

μάθηση των οποίων επιτυγχάνεται ευχάριστα μέσα από τη συμμετοχή σε κινητικές 

δραστηριότητες (Danish, 1996). 

Στο σημείο αυτό καθίσταται εμφανής και σημαντικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

φυσικής αγωγής όσον αφορά στην πολύπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση που θα βιώσει μέσα στο μάθημα ή στο αθλητικό σωματείο, στις εμπειρίες 

προσαρμογής που θα του παρέχει μέσα στο κοινωνικό σύνολο της ομάδας και του 

σχολείου με τις άλλες εθνικότητες ή θρησκείες ή κουλτούρες, τα διαφορετικά επίπεδα 

ικανοτήτων, και βέβαια με το άλλο φύλο. Ακραίες απόψεις καθηγητών φυσικής αγωγής 

όπως, «Τα κορίτσια είναι φυτά» (Παπαϊωάννου, Γούδας, και Θεοδωράκης, 2003) σίγουρα 

δε βοηθούν την ισόρροπη ανάπτυξη αγοριών και κοριτσιών ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

Το ζητούμενο λοιπόν σήμερα είναι η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

φυσικής αγωγής οι οποίοι θα προσεγγίζουν τις περιστάσεις αντιλαμβανόμενοι τα δεδομένα 

και τροποποιώντας μη-κατάλληλες συμπεριφορές που δεν προωθούν την ισότιμη 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο φύλων (Flintoff, 1997). 
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Σημασία της έρευνας 

Στο πλαίσιο του γενικότερου στόχου της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναφέρονται η 

πολύπλευρη ανάπτυξη των μαθητών ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή τους με 

απώτερο στόχο τη γαλούχηση ολοκληρωμένων ατόμων. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να 

μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στην κοινωνική δομή της χώρας και να υποστηρίξουν το 

δημοκρατικό πολίτευμα αυτής. Κεντρική έννοια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, τόσο 

νομοθετικά όσο και εννοιολογικά, αποτελεί και αυτή της ισότητας. Καθώς ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού έχει εκτιμηθεί ως εμφανής και σημαντικός, η κατάλληλη προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών αποτελεί στοιχείο που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάσει προς την 

επιθυμητή κατεύθυνση τη διαστρωμάτωση της κοινωνικής δομής ως προς το φύλο.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας θα δώσουν πληροφορίες σχετικές με κενά που 

πιθανά να εμφανίζει η εκπαίδευση των καθηγητών και καθηγητριών φυσικής αγωγής όσον 

αφορά στην ισότιμη διαχείριση μαθητών και μαθητριών μέσα στο μάθημα της φυσικής 

αγωγής. Κατ’ επέκταση οι τρόποι διδασκαλίας στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. θα πρέπει συστηματικά και 

σταδιακά να διαμορφωθούν με τρόπο που οι απόφοιτοι αυτών όταν μπαίνουν στην 

εκάστοτε σχολική τάξη να διδάσκουν, να αναπτύσσουν και να προωθούν την ισοτιμία 

μεταξύ μαθητών και μαθητριών.  

 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων, της ετοιμότητας 

και κατάρτισης τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών και εν’ ενεργεία καθηγητών, 

καθηγητριών φυσικής αγωγής να διδάξουν σε μικτά σχολικά τμήματα, όπου χρειάζεται 

ταυτόχρονα να χειριστούν αγόρια και κορίτσια προωθώντας την ίση και ισόνομη ανάπτυξη 

αυτών. Ερέθισμα για την έρευνα αυτή δόθηκε από το γεγονός ότι η προετοιμασία των 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε όλες τις αθλοπαιδιές που περιλαμβάνονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στα περισσότερα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της 

χώρας μας γινόταν σε μεμονωμένα τμήματα ανδρών και γυναικών όταν έλαβε χώρα η 

συλλογή δεδομένων για την παρούσα έρευνα. 
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Ερευνητικές υποθέσεις και ερωτήσεις 

 Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός της παρούσας έρευνας περιελάμβανε τη συλλογή 

ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, με στόχο τόσο την καταγραφή ορισμένων απόψεων 

και αντιλήψεων στα θέματα που πραγματεύεται όσο όμως και τη σε βάθος διερεύνηση 

αυτών των θεμάτων. Η μικτή μεθοδολογία επιλέχθηκε ως καταλληλότερη λόγω απουσίας 

προηγούμενων δεδομένων στον ελλαδικό χώρο αναφορικά στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε θέματα φύλου και ισότητας. Κατ’ επέκταση 

αναπτύχθηκαν οι παρακάτω τρεις ερευνητικές υποθέσεις που καθοδήγησαν τη συλλογή 

και ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων και τρία ερευνητικά ερωτήματα που καθοδήγησαν 

τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. 

 

1. Ερευνητικές υποθέσεις 

α. Δε θα υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των καθηγητών, καθηγητριών και 

τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσον αφορά στο πως 

ταιριάζουν τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος σε αγόρια και 

κορίτσια. 

β. Δε θα υπάρχουν διαφορές στις απόψεις καθηγητών, καθηγητριών και 

τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσον αφορά στις επιδόσεις 

αγοριών και κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής αγωγής. 

γ. Δε θα υπάρχουν διαφορές στις απόψεις των καθηγητών, καθηγητριών και 

τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσον αφορά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και συμπεριφορές που εκδηλώνουν αγόρια και κορίτσια στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής 

 
2. Ερευνητικές ερωτήσεις  

α. Ποιές οι απόψεις των καθηγητών, καθηγητριών και τεταρτοετών φοιτητών, 

φοιτητριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. όσον αφορά στο μάθημα της φυσικής αγωγής στα 

σχολεία για το αν είναι αποτελεσματικότερο να γίνεται σε μικτές ή σε αμιγείς 

ομάδες με βάση το φύλο των παιδιών; 

β. Ποιές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι καθηγητές, καθηγήτριες και τεταρτοετείς 

φοιτητές, φοιτήτριες Τ.Ε.Φ.Α.Α. όταν διδάσκουν το μάθημα της φυσικής 

αγωγής στα μικτά σχολικά τμήματα;  

γ. Είναι ικανοποιητική ή ελλιπής η κατάρτιση των καθηγητών, καθηγητριών 

και τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών Τ.Ε.Φ.Α.Α. να διδάξουν σε μικτά 
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σχολικά τμήματα; 

 

Περιορισμοί της έρευνας 

 Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 152 άτομα, εν’ ενεργεία εκπαιδευτικοί και 

πιθανοί μελλοντικοί εκπαιδευτικοί (δηλ. φοιτούντες σε Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Όταν όμως στο 

σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής μαζί με τους σπουδαστές στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

στην Ελλάδα είναι μερικές χιλιάδες, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας είναι μόνον 

ενδεικτικά των απόψεων, αντιλήψεων και εμπειριών του πληθυσμού αυτού. Επιπρόσθετα, 

για λόγους χρονικού και οικονομικού περιορισμού δεν πήραν μέρος φοιτητές και 

φοιτήτριες από ένα εκ’ των πέντε Τ.Ε.Φ.Α.Α. που λειτουργούν στην Ελλάδα, στοιχείο που 

και αυτό μπορεί να περιόρισε τα ευρήματα ειδικά τα ποιοτικά δεδομένα και δη τις γνώσεις 

μας σε θέματα κατάρτισης. Το κριτήριο συμμετοχής στην παρούσα έρευνα για τους 

τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες Τ.Ε.Φ.Α.Α. ήταν να έχουν ολοκληρώσει την 

πρακτική διδακτική τους εμπειρία στα σχολεία, στοιχείο που απέκλεισε έναν αριθμό 

σπουδαστών και πιθανά περιόρισε τη γενίκευση των ευρημάτων. Τέλος, το 

ερωτηματολόγιο που δομήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας βασίστηκε μεν σε 

προϋπάρχων ερωτηματολόγιο που έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη πανελλαδική 

έρευνα, αλλά για λόγους χρονικού και οικονομικού περιορισμού το ερωτηματολόγιο δεν 

ελέγχθηκε ψυχομετρικά, συνεπώς η γενίκευση των ευρημάτων μπορεί να περιορίζεται και 

από αυτό το στοιχείο.  
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ΙΙ . ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Φύλο και σχολείο 

Η οικογένεια, ο κοινωνικός περίγυρος, το σχολείο καθώς και το πολιτισμικό 

πλαίσιο της κοινότητας συμβάλλουν και αυτά στην εικόνα της ανισότητας μεταξύ των 

φύλων. Ιδιαίτερα όσον αφορά στο σχολείο, η διεθνής βιβλιογραφία και η καθημερινή 

εκπαιδευτική εμπειρία υποστηρίζει ότι αυτό εξακολουθεί να διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στις διαδικασίες αναπαραγωγής της ανισότητας ανάμεσα στα φύλα 

(Γουβιάς, 2002). Τη στιγμή που τα κορίτσια φτάνουν στην εφηβεία, λειτουργούν ήδη ως 

υποκείμενα με προσδιορισμένη την ταυτότητα του κοινωνικού φύλου. Κατά τη διάρκεια 

όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσής τους κατευθύνονται από τους καθηγητές τους και 

επηρεάζονται στα πρότυπα διαμόρφωσης της θηλυκότητας τους, στοιχεία που συντελούν 

ευρύτατα στην αναπαραγωγή των διακρίσεων των φύλων που ήδη υπάρχουν (Γουβιάς, 

2002). 

Κατά την εφηβική ηλικία, αφενός τα κορίτσια προχωρούν σε εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές επιλογές, που τελικά τις οδηγούν σε τομείς της αγοράς εργασίας, οι οποίοι 

ως επί το πλείστον κατακλύζονται από γυναίκες, και σε θέσεις οικονομικά λιγότερο 

ευνοϊκές. αφετέρου τα αγόρια αναλαμβάνουν τις πιο κυρίαρχες θέσεις, που είναι καλύτερες 

οικονομικά αλλά και ισχυρότερες. Επιπλέον, οι νεαρές γυναίκες ενσωματώνουν τις 

αποφάσεις αυτές σε ένα πλαίσιο σχεδίων για το μέλλον τους, το οποίο εμπεριέχει μια 

σειρά από παραδοσιακούς οικογενειακούς ρόλους. Οι αποφάσεις τους δεν είναι 

λανθασμένες ή ασυνείδητες, αλλά αποτελούν ρεαλιστικές επιλογές, γιατί βασίζονται στη 

στάθμιση των πιθανοτήτων επιτυχίας τους στην αγορά εργασίας, στην αξιολόγηση των 

δυσκολιών που εμπεριέχονται στο συνδυασμό καριέρας-οικογένειας, καθώς και στην 

αναγνώριση της απροθυμίας των ανδρών να μοιραστούν ρόλους και υπευθυνότητες σε μια 

πιο ισότιμη βάση. (Γουβιάς, 2002) 

Σήμερα, η συμμετοχή των αγοριών και κοριτσιών στη βασική εκπαίδευση δεν 

παρουσιάζει διαφορές τουλάχιστον στις χώρες του δυτικού πολιτισμού. Οι διαφορές 

συμμετοχής των γυναικών εμφανίζονται στα ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης (European 

Technology Assessment Network on Women & Science, 2000). Η απουσία διαφορών στη 

βασική εκπαίδευση παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα των 
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κοινωνικών αλλαγών, αλλά και της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση όπου τα ενιαία σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι 

κοινά για αγόρια και κορίτσια (Γουβιάς, 2002). 

Η ανάλυση της εξέλιξης της πρόσβασης των γυναικών στις διαφορετικές 

εκπαιδευτικές βαθμίδες στην Ελλάδα δείχνει να συμβαδίζει με τα εκπαιδευτικά ρεύματα 

που εμφανίζονται σε άλλες ηπείρους του κόσμου και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η 

αύξηση της συμμετοχής στη βασική εκπαίδευση των κοριτσιών στη δεκαετία του ’70 

παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα της Ελλάδας:  

1. Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στο πρόβλημα της προκατάληψης στην 

εκπαίδευση για τους ρόλους των δύο φύλων στα σχολεία. 

2. Κατάργηση των σχολείων «θηλέων» και «αρρένων»  στη δεκαετία του ’70. 

3. Θεσμοθέτηση της εννιαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες. 

4. Αλλαγή του περιεχόμενου του αναλυτικού προγράμματος και των βιβλίων, μετά 

από επιρροή του γυναικείου κινήματος, οδήγησε στη μείωση των περιοριστικών 

εκπαιδευτικών επιλογών για τα κορίτσια. 

5. Ευκαιρίες αποφοίτησης από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσης και πρόσβασης στην 

τριτοβάθμια για τα κορίτσια, οι οποίες βασίζονται στον παραδοσιακό χαρακτήρα 

της γενικής κατεύθυνσης του ελληνικού σχολείου και στην έλλειψη διαχωρισμού ή 

πρώιμης εξειδίκευσης. 

 Οι αλλαγές που σημειώθηκαν σε σχέση με το γυναικείο φύλο μπορούν να ταξινομηθούν 

σε δύο κατηγορίες: (α) πολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν μέσα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και (β) πρακτικές εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως για παράδειγμα οι 

θεσμικές παρεμβάσεις για την απασχόληση, τις γονικές άδειες, τις άδειες μητρότητας κλπ.. 

Όλα τα παραπάνω έχουν καθοριστική σημασία για τις επιλογές των κοριτσιών, ιδιαίτερα 

σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. (Γουβιάς, 2002). 

Έτσι και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1997 στόχευσε στην προώθηση νέων, 

ριζικών αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο 

πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δυο από τις αρχές αφορούσαν (α) το δημοκρατικό 

χαρακτήρα που πρέπει να έχει η εκπαίδευση, όπου κάθε πολίτης ανεξαρτήτου φύλου, 

κοινωνικής προέλευσης μπορεί να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία 

των μαθημάτων σε όποια βαθμίδα βρίσκεται και (β) η εκπαίδευση θα παρέχει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους και θα λειτουργεί ως μηχανισμός αποτροπής κοινωνικού αποκλεισμού, 

εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή (Βιτσιλάκη-Κορωνιάτη, 2001). 
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Εξετάζοντας την ιστορία της σχολικής φυσικής αγωγής, η  Beecher το 1825 ήταν η 

πρώτη γυναίκα που αγωνίστηκε για να υπάρχει φυσική αγωγή στα σχολεία σε καθημερινή 

βάση καθώς διέκρινε τα ευεργετικά οφέλη που δίνει η άσκηση στα παιδιά αλλά και πόσο 

τα ενσωματώνει σε ένα ενιαίο σύνολο (Etnier, 2004). Η προώθηση λοιπόν του μαθήματος 

της φυσικής αγωγής έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα: Να γυμνάζονται μαθητές και 

μαθήτριες. Λόγω όμως των ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών, οι μαθήτριες έπρεπε 

να αποτελούν ξεχωριστή ομάδα-στόχο για να είναι πιο δραστήριες στις αθλητικές 

δραστηριότητες κατά την ώρα του μαθήματος και ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. 

Μην έχοντας δώσει την απαραίτητη προσοχή στον έμφυλο αυτό διαχωρισμό με βάση την 

εξέλιξη του σώματος, το χάσμα μεταξύ μαθητών και μαθητριών άρχισε να μεγαλώνει 

(Etnier, 2004). Εξετάζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία φαίνεται πως σήμερα πλέον, η 

βιολογική διαφορετικότητα των κοριτσιών δεν αποτελεί εμπόδιο στην ενασχόληση τους με 

οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, ενώ η κοινωνική διαφορετικότητας συνεχίζει να 

επηρεάζει. 

 

Κατασκευή κοινωνικού φύλου στο σχολείο  

Η μελέτη της κατασκευής του κοινωνικού φύλου ξεκίνησε με θεωρίες βιολογικής 

διαφοροποίησης των φύλων (βιολογική αναπαραγωγή), συνεχίστηκε με θεωρίες 

κοινωνικής αναπαραγωγής και κατέληξε στην εμφάνιση της έννοιας του κοινωνικού 

φύλου. Τα τελευταία χρόνια η μελέτη του φύλου προσεγγίζεται μέσα από τη θεωρία της 

κοινωνικής κατασκευής του φύλου και των πολλαπλών ταυτοτήτων.  

Πληθώρα θεωριών έχει επιχειρήσει να ερμηνεύσει τη δόμηση του κοινωνικού 

φύλου, οι οποίες κατά τους Bussey και Bandura (1999) διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε 

σημαντικές διαστάσεις. Η μια διάσταση περικλείει τη συναρτώμενη έμφαση που δίνεται 

από θεωρίες σε ψυχολογικούς (Freud, 1905;1930; Kohlberg, 1966), βιολογικούς (Eagly, 

1987a; Epstein, 1988) και κοινωνικά δομημένους (Buss, 1985; Trivers, 1972) παράγοντες 

διαμόρφωσης του φύλου. Η άλλη διάσταση ασχολείται με τη φύση των μοντέλων 

μετάδοσης του φύλου, δηλαδή εξετάζει το οικογενειακό μοντέλο μετάδοσης, το γονεϊκό, 

το γενετικό (Rowe, 1994) και την κοινωνική κατασκευή έμφυλων ρόλων μέσα από 

κοινωνικούς θεσμούς (Lorber, 1994). Κατά τους Bussey και Bandura (1999) οι πηγές 

διαφοροποίησης των φύλων φαίνονται να σχετίζονται περισσότερο με κοινωνικές και 

θεσμικές πρακτικές παρά με σταθερά χαρακτηριστικά του ατόμου.  

Ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να 

εκπροσωπούν την αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα είναι ένα από τα ζητήματα στην 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:40 EEST - 54.219.128.100



       8

εκπαίδευση που έχει μελετηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα, ωστόσο, οι 

αντιλήψεις σχετικά με το φύλο φαίνεται να δημιουργούν νέους προβληματισμούς, ειδικά 

δεδομένης της βαθμιαίας απόκλισης όσον αφορά στη διάκριση φύλου και στην 

αυξανόμενη χρήση της έννοιας «φύλο» σε ζητήματα βιολογίας αλλά και κοινωνικά. Συχνά 

στις σημερινές κοινωνίες αναζητούνται νέες βάσεις πάνω στις οποίες θα γίνονται 

αντιληπτές οι έννοιες άνδρας και γυναίκα, αρσενικό και το θηλυκό και το κατά πόσο η 

διάκριση φύλου και οι σχετικές διττές έννοιες είναι χρήσιμες για την αντίληψη αυτού. 

Ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό είναι να εστιάσουμε στην κατασκευή του 

φύλου, στα κοινωνικά συστήματα στα οποία ανήκουν τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου 

του εκπαιδευτικού συστήματος.  

Κατά την Paechter (2006), λαμβάνεται υπόψη η κατεστημένη θεωρία του 

Καρτεσιανού δυισμού, δηλαδή κατά πόσο μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί την 

διαφορετικότητα του φύλου και κατά πόσο επηρεάζεται από αυτήν το εκπαιδευτικό 

σύστημα. H Paechter (2006) εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η κατεστημένη θεωρία του 

Καρτεσιανού δυϊσμού διέπει την πειθαρχία και τις δομές των μαθημάτων στα σχολεία 

καθώς και τις συνέπειες των τρόπων με τους οποίους οι ερευνητές και οι καθηγητές 

αντιμετωπίζουν τα παιδιά και συμπεριφέρονται προς αυτά. Στην εργασία της τονίζει ότι 

για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν και κατασκευάζουν 

τους «ανδροπρεπείς» και τους «θηλυπρεπείς» χαρακτήρες τους στο σχολείο, πρέπει να 

έχουν μια ριζική σύλληψη για το σώμα, τις ιδιαιτερότητες του κάθε φύλου και να ενταχθεί 

η νέα αυτή διάσταση και τα χαρακτηριστικά των φύλων στην εκπαίδευση. Η Paechter 

(2006) αναφέρει ότι χρειάζεται να βρεθούν τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να 

συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του σώματος των 

παιδιών χωρίς να τα χωρίζουν με έναν δυϊστικό τρόπο, αλλά έχοντας ως δεδομένο ότι όλοι 

ανήκουν σε μία ενιαία τάξη από μαθητές. Βάζοντας νέες βάσεις για τις έννοιες κορίτσι και 

αγόρι και εστιάζοντας στην κατασκευή του φύλου στα κοινωνικά συστήματα στα οποία 

ανήκουν τα παιδιά καθώς και του εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την παύση της διαιώνισης του διαχωρισμού των παιδιών με βάση το φύλο. 

Ο Brown (2005) συμφωνώντας με τη θεωρία του Πιερ Μπουρντιέ εξετάζει την 

κοινωνιολογική πλευρά της επίδρασης του σώματος στη διαμόρφωση των σχέσεων των 

φύλων στην αθλητική παιδεία στην Αγγλία και στην Ουαλία. Οι προβληματισμοί που 

εμφανίστηκαν κατά την έρευνα του ήταν αλληλένδετοι με το σύστημα προδιαθέσεων του 

Μπουρντιέ. Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας του Πιερ Μπουρντιέ είναι οι έξεις «habitus», 

έννοια που παραπέμπει στην αριστοτελική χρήση του όρου «έξη». Αφορά το σύνολο των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:40 EEST - 54.219.128.100



       9

προδιαθέσεων με βάση τις οποίες τα άτομα ενεργούν και αντιδρούν στις κοινωνικές 

περιστάσεις. Οι προδιαθέσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιούν στάσεις, 

αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες κατόπιν εντυπώνονται στα άτομα από την παιδική 

τους ηλικία μέσω της εκπαίδευσης και έτσι ο μαθητής αποκτά συνήθειες που 

διαμορφώνουν το νου και το σώμα του. 

 Όπως υποστηρίζει ο Brown (2005) υπάρχει μία συνεχόμενη συνήθεια να 

διαχωρίζονται τα διαφορετικά φύλα των παιδιών και να αναπτύσσεται μία πολιτιστική 

συμπεριφορά ως προς το θέμα του φύλου. Κατά την περίοδο ενασχόλησης με τον 

αθλητισμό και την εκπαίδευση, δημιουργείται μία έξη σχετική με το φύλο που 

αναγνωρίζεται ως φυσική συνέχεια για τη δημιουργία μιας αθλητικής ταυτότητας για τα 

κορίτσια και αντίστοιχα για τα αγόρια. Κατ’ επέκταση αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 

εμφανιστούν δυο καταστάσεις: Πρώτον, η δημιουργία μιας αθλητικής κοινωνικής 

ταυτότητας και δεύτερον, η δημιουργία ενός ισχυρού σχήματος σημαντικών 

εσωτερικευμένων τάσεων για δράση που χαρακτηρίζει και προδιαθέτει το άτομο να 

εισέλθει σε μελλοντικά πεδία σωματικής δραστηριότητας και αθλητισμού. Ο καθηγητής 

φυσικής αγωγής μεγαλώνει και διδάσκεται να διαχωρίζει το φύλο του ατόμου σε όλους 

τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επομένως όταν βρεθεί στη θέση του 

διδάσκοντα εκπαιδεύει με τον ίδιο τρόπο που διδάχτηκε ο ίδιος, με αποτέλεσμα να 

διαιωνίζει την υπάρχουσα κατάσταση δηλαδή τον διαχωρισμό των φύλων (Brown 2005). 

Οι μελέτες του παρελθόντος είχαν γενικά περιορισμένη επιτυχία στον 

προσδιορισμό των διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά στη σωματική 

δραστηριότητα στα σχολεία. Με βάση μια πανεθνική έρευνα του Vilhjalmsson (2003) σε 

3.270 Ισλανδούς μαθητές της 6ης, 8ης και 10ης τάξης δε βρέθηκαν στοιχεία που να 

υποδεικνύουν ότι τα διαφορετικά επίπεδα συμμετοχής αγοριών και κοριτσιών σε 

αθλητικές ομάδες επηρέαζαν τις διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τη συνολική ή την 

έντονη σωματική δραστηριότητα (υπόθεση διαφοροποίησης δραστηριότητας). Άλλες 

ανεξάρτητες μεταβλητές, όπως η σημασία των αθλητικών επιδόσεων, οι οδηγίες σχετικά 

με τα αθλήματα και την άσκηση, οι εμπειρίες σωματικής αγωγής και η διαμόρφωση 

κοινωνικών μοντέλων  επηρέασαν σημαντικά τις διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ 

των φύλων στη σωματική δραστηριότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Με λίγα λόγια 

δεν είναι το φύλο που επηρεάζει τη συμμετοχή των κοριτσιών και των αγοριών στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής αλλά πολλοί ξεχωριστοί παράγοντες που βοηθούν στη 

διαφοροποίηση αυτή και η οποία μπορεί να ξεκινά από τους καθηγητές και τις 

καθηγήτριες των παιδιών.  
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Οι Laker και συν. (2003) παραθέτουν στην έρευνα τους τις εμπειρίες διδασκόντων-

φοιτητών της Νότιας Αγγλίας. Σκοπός της έρευνάς τους ήταν η διερεύνηση ζητημάτων 

φύλου που εμφανίστηκαν κατά την πρακτική άσκηση/εμπειρία των φοιτητών στο σχολείο. 

Το δείγμα των διδασκόντων -φοιτητών υποβλήθηκε σε συνέντευξη μετά από την 

τελευταία τους σχολική εμπειρία. Οι φοιτητές αυτοί βρίσκονταν στο τελευταίο έτος της 

τετραετούς φοίτησης σε πανεπιστήμιο της Νότιας Αγγλίας. Οι συνεντεύξεις ήταν 

ημιδομημένες και επικεντρώθηκαν σε κατηγορίες οι οποίες προέκυψαν από επιθεώρηση 

των εβδομαδιαίων πρωτοκόλλων που συμπληρώθηκαν από τους φοιτητές κατά τη 

διδασκαλία. Στην ανάλυση των συνεντεύξεων φάνηκε καθαρά ότι υπήρχαν ζητήματα 

φύλου, τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στο παρελθόν στα πρωτόκολλα παρατήρησης που 

συμπληρώθηκαν ή στη σχετική βιβλιογραφία. 

 Όσον αφορά τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα των Laker και συν. 

(2003), πρώτον, είχαν ακόμη σταθερές απόψεις σχετικά με δραστηριότητες που είναι 

καταλληλότερες για συγκεκριμένο φύλο, π.χ. ράγκμπι για τα αγόρια και χόκεϋ για τα 

κορίτσια, παρά τις επιρροές που είχαν δεχθεί από την τετραετή φοίτησή τους. Δεύτερον, οι 

φοιτητές κατά την πρακτική τους προτιμούσαν να διορίζονται σε μικτές ομάδες, όπου θα 

μπορούσαν να αλληλοϋποστηρίζονται με τους ομόφυλούς τους. Παρά το γεγονός αυτό, σε 

ορισμένους άνδρες φοιτητές δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τα κορίτσια τους υποστήριζαν 

περισσότερο, αντί να υποστηρίζονται από τα αγόρια. Τρίτον, δημιουργήθηκε μια διάχυτη 

εντύπωση ότι στα τμήματα φυσικής αγωγής και γενικά στις διάφορες σχολές, υπήρχε ένας 

έντονος αρσενικός προσανατολισμός ως προς την υπευθυνότητα και την εξουσία. Στα 

μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει οι φοιτητές της συγκεκριμένης έρευνας, βασικό 

μέλημα ήταν ο προσδιορισμός της ισότητας των φύλων ως παράγοντας για την 

αποτελεσματική διδασκαλία της φυσικής αγωγής. Από την παραπάνω έρευνα φάνηκε ότι 

παρά την προσπάθεια προώθησης της ισότητας των φύλων, υπάρχουν ισχυρές κοινωνικές 

δυνάμεις που εμποδίζουν μια τέτοια εξισωτική προσέγγιση.  

Σε αρκετές χώρες ανά τον κόσμο παρατηρούνται ανισότητες στον χώρο του 

αθλητισμού όσον αφορά τις ευκαιρίες που δίνονται στα κορίτσια και στις γυναίκες 

συγκριτικά με τα αγόρια και τους άνδρες. Η έλλειψη ενθάρρυνσης για αθλητισμό και 

άσκηση κατά την αναπτυξιακή τους ηλικία, οι μειωμένες προσδοκίες στον αθλητισμό 

συγκριτικά με τα αγόρια εξαιτίας της ύπαρξης κοινωνικών στερεοτύπων αδυναμίας και 

σωματικής κατωτερότητας έχει σαν αποτέλεσμα την οριστική εγκατάλειψη των κοριτσιών 

και των γυναικών από οποιαδήποτε μορφή αθλητισμού (Chick & Dong, 2003).  
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Σε πιλοτική έρευνα του Charity (1997) με συμμετέχοντες 827 μαθητές από τις 

τελευταίες τάξεις του δημοτικού, οι μαθητές θεωρούν ότι υπεύθυνοι είναι οι καθηγητές για 

το περιβάλλον που δημιουργείται την ώρα του μαθήματος είτε πρόκειται για το πώς 

αντιμετωπίζονται τα κορίτσια ή τα λιγότερο ταλαντούχα παιδιά. Μέσα από την έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι στους μαθητές αρέσει να αισθάνονται ότι συμμετέχουν δυναμικά στην 

γυμναστική και ότι οι καθηγητές ξεχωριστά για τον καθένα τους πρέπει να βοηθούν στην 

προσωπική τους βελτίωση αλλά και στην πρόοδο του συνόλου της τάξης. Έγινε 

κατανοητό επίσης, ότι τα κορίτσια χρειάζονται περισσότερη προσοχή και ότι όλες οι 

ασκήσεις και οι αθλητικές δραστηριότητες θα πρέπει να δίνονται προς όλους τους μαθητές 

και τις μαθήτριες ανεξάρτητα από το φύλο και τις ικανότητες αυτών. 

 

Εκπαίδευση προπονητών και καθηγητών φυσικής αγωγής σε θέματα φύλου 

Η συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των δυο φυλών έχει συντελεστεί                        

εδώ και αρκετά χρόνια στις περισσότερες τουλάχιστον χώρες στον κόσμο. Έκτοτε, οι 

γυναίκες σταδιακά εμφανίζονται σε ολοένα και περισσότερες «ανδροκρατούμενες» 

περιοχές διεκδικώντας ισότιμη μεταχείριση. Ωστόσο, παρά τη νομική αναγνώριση του 

δικαιώματος για ισότητα και την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχουν 

τομείς όπου η ίση μεταχείριση εξαντλείται μέσα σε ένα τυπικό πλαίσιο και στερείται 

ουσίας. Η διαιώνιση των ανδροκρατούμενων αξιών και αντίληψης περί διαφορών μεταξύ 

των φύλων μέσα στο χώρο του αθλητισμού είναι εμφανής (Coackley, 2003). Η Χρόνη 

(2006) αναφερόμενη στα Ελληνικά δεδομένα, παραθέτει ποικίλα στοιχεία που δείχνουν να 

επιβεβαιώνουν την αναπαραγωγή των στερεότυπων φύλου στο χώρο του αθλητισμού και 

φυσικής αγωγής. Παραδείγματος χάριν, αναφέρει τη συχνά υποτιμητική αντιμετώπιση των 

κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής αγωγής και στην προπόνηση μαζί με απόψεις εν 

ενεργεία αθλητριών και φοιτητριών τμημάτων φυσικής αγωγής σχετικά με την ύπαρξη 

ή/και απουσία ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για τα κορίτσια. 

           Το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας θεσμικά κατοχυρώνει την ισότητα ανάμεσα 

στα δύο φύλα. Ωστόσο, το ζήτημα της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των νέων στο πλαίσιο 

της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού αξίζει να επαναπροσεγγιστεί με βάση την αρχή 

της ισοτιμίας. Η έννοια της ισοτιμίας, σε αντίθεση με την έννοια της ισότητας, 

αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ανάμεσα στα δυο φύλα και θέτει τα θεμέλια για μία όχι 

ίδια, αλλά δίκαιη πρόσβαση σε όλους στον αθλητισμό (Chroni, 2005). Η ισότιμη 

μεταχείριση, για παράδειγμα  λαμβάνει υπόψη πως για την ανοιχτή και ίση πρόσβαση 
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όλων στην άσκηση και στον αθλητισμό σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και οι 

προηγούμενες εμπειρίες και ευκαιρίες που έχουν οι μαθητές και μαθήτριες ,οι οποίες 

σαφώς διαφοροποιούν τα δυο φύλα καθώς τα αγόρια εμφανίζονται σχεδόν πάντα 

περισσότερο εξοικειωμένα με το χώρο του αθλητισμού των αθλητικών δραστηριοτήτων.  

Και ακριβώς εδώ έγκειται ίσως η ασφαλέστερη οδός για τη λύση του προβλήματος, 

στην αρχή δηλαδή της ισοτιμίας και όχι απλώς της ισότητας. Στο όνομα της τελευταίας 

ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 κάποιες απόπειρες να εξαλειφθούν οι 

διαφορές, οι οποίες, όμως δυστυχώς, εξαντλήθηκαν στους τύπους και όχι στην ουσία του 

προβλήματος, στη λειτουργία φερ’ ειπείν μικτών τμημάτων φυσικής αγωγής, χωρίς όμως 

και τον προαπαιτούμενο σχεδιασμό προγραμμάτων που θα κατάρτιζαν επαρκώς τους 

καθηγητές. Αποτέλεσμα αυτής της βεβιασμένης μεταβολής, ήταν όπως σημειώνει η 

Scraton (1997), η αναπαραγωγή των έμφυλων στερεοτύπων. Όχι μόνο δεν εξαλείφθηκαν 

οι διακρίσεις, αντιθέτως παρουσιάστηκε εντονότερη εκδήλωση διακρίσεων εξαιτίας της 

σύγκρισης των δύο φύλων, με απόρροια την περαιτέρω αποθάρρυνση των κοριτσιών από 

τη συμμετοχή τους στις αθλητικές δραστηριότητες. 

Η λειτουργία μικτών τμημάτων συνέβαλε στην ευδοκίμηση της αναπαραγωγής των 

στερεοτύπων και εκ μέρους των καθηγητών, κάτι που συνέβη μεν ασυνείδητα, αλλά 

δυστυχώς λόγω της έλλειψης κατάρτισης δε στάθηκε δυνατό να αποτραπεί. Έτσι, για 

παράδειγμα, αυτό που εξέλαβαν τα κορίτσια μέσα στο νέο περιβάλλον του μικτού 

τμήματος ήταν το δυστυχές φαινόμενο ενός καθηγητή, μιας καθηγήτριας φυσικής αγωγής 

που υπέπιπτε στο αναμενόμενο σφάλμα--λόγω του μεγαλύτερου ενθουσιασμού των 

αγοριών--να εφιστά την προσοχή του/της κατά κύριο λόγω στα αγόρια, 

ανατροφοδοτώντας στην ουσία, μέσω ενός ατέρμονος φαύλου κύκλου, την αντίληψη πως 

το ανδρικό φύλο είναι πιο δραστήριο στο χώρο του αθλητισμού. Στην πραγματικότητα 

είναι απλώς πιο δραστηριοποιημένο από εκείνο των γυναικών που περιορίζονται στο ρόλο 

του παθητικού παρατηρητή (Scraton, 1997). 

Αυτό, οδηγεί με τη σειρά του σε ένα νέο αδιέξοδο κύκλο, καθώς λογικό 

επακόλουθο καθίσταται η προτίμηση των αγοριών για άσκηση μόνο με ομόφυλους τους ή 

κατ’ εξαίρεση με κάποια ταλαντούχα κορίτσια, τις καλές αθλήτριες, γεγονός που 

αντιτίθεται στη στάση των κοριτσιών που ως επί το πλείστον επιθυμούν τη συμμετοχή σε 

μικτές ομάδες. Ωστόσο όμως, ακόμη και αυτή η ευοίωνη προοπτική αυτής της επιθυμίας 

των κοριτσιών διακυβεύεται και συχνά αναχαιτίζεται από το δυσάρεστο γεγονός πως τα 

αγόρια είθισται να σχολιάζουν σεξιστικά το σώμα των κοριτσιών, αναζωπυρώνοντας την 

ήδη χαμηλή αυτοπεποίθηση τους μέσα στον αθλητισμό, λόγω έξαρσης της ντροπής και 
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του δισταγμού τους, κάτι με το οποίο είναι ήδη επιβαρημένες λόγω της νεαρής ηλικίας και 

των μεταβολών που μετέρχεται το σώμα τους. Όπως αναφέρουν οι Δεληγιάννη και Ζιώγου 

(1993) δεν είναι υπερβολή να συμπεράνουμε πως οι αιτίες για την απροθυμία και την 

ελλιπή συμμετοχή του γυναικείου φύλου στις αθλητικές δραστηριότητες δεν έχουν 

βιολογικές βάσεις, παρά οφείλονται σε κατεξοχήν κοινωνικούς παράγοντες (Δεληγιάννη 

και Ζιώγου, 1993). 

Δυστυχώς, αναφορικά στην Ελλάδα ένας απολογισμός για την αποτελεσματική ή 

όχι λειτουργία των μικτών τμημάτων είναι αδύνατον να δοθεί εξαιτίας της έλλειψης  

στοιχείων και δεδομένων. Στη δεκαετία του 1980 κατεβλήθησαν προσπάθειες για τη 

συστηματική αναθεώρηση του αναλυτικού προγράμματος και των σχολικών βιβλίων, με 

σκοπό (ανάμεσα στα άλλα) την αφαίρεση του περιεχομένου που τυχόν εξέφραζε κάποια 

προκατάληψη στα φύλα. Δυστυχώς όμως δεν υπήρξε και κάποια αντίστοιχη προσπάθεια 

αλλαγής στις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες θα εξουδετέρωναν τις 

παραδοσιακές στάσεις απέναντι στο ρόλο των φύλων, ούτε υπήρχε πρόβλεψη να γίνονται 

στην τάξη ειδικές συζητήσεις για θέματα έμφυλων διαφορών ή σεξουαλικών ταυτοτήτων 

(Δεληγιάννη και Ζιώγου, 1993). 

Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο φέρουν ευθύνη οι 

ίδιοι οι καθηγητές φυσικής αγωγής, οι προπονητές και κατά πόσο είναι επαρκής η 

πανεπιστημιακή κατάρτισή τους. Στα πέντε πανεπιστημιακά τμήματα φυσικής αγωγής και 

αθλητισμού στην χώρα μας οι ενότητες που διδάσκονται και αφορούν θέματα ισότητας και 

φύλου είναι ελάχιστες. Πολύ πρόσφατα μόλις το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 εντάχθηκαν 

μαθήματα ανάλογου περιεχομένου σε κάποια από τα τμήματα (Chroni, 2005). Κάτι 

ανάλογο ανέφεραν οι Laker και συν. (2003) στο θέμα της εκπαίδευσης μελλοντικών 

καθηγητών φυσικής αγωγής οι οποίοι φαίνεται να εμφανίζουν ελλείψεις σε θέματα φύλου 

και ισότητας και όταν οι διδάσκοντες παρουσιάζουν αντιλήψεις και προσδοκίες 

βασιζόμενες στο κοινωνικό φύλο, τότε ενισχύονται τα κοινωνικά στερεότυπα φύλου. Η 

ολοκληρωμένη και επαρκής κατάρτισή των μελλοντικών καθηγητών φυσικής αγωγής στο 

συγκεκριμένο ζήτημα κρίνεται απαραίτητη ως το πλέον ενδεδειγμένο βήμα για την 

άμβλυνση των διαφορών των δυο φύλων στο χώρο του αθλητισμού (Laker, et al., 2003). 

 

Αντιλήψεις, προσδοκίες και στάσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τα δυο 

φύλα  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των 

παιδιών περί ισότητας μέσα από τη διδασκαλία τους αλλά και µε τις γενικότερες στάσεις 
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που εκδηλώνουν μέσα στην τάξη και με πρακτικές τους, καθώς και µε τις προσδοκίες που 

έχουν για τους μαθητές και τις μαθήτριες τους. Τα παιδιά χρησιμοποιούν ως πρότυπα τους 

δασκάλους τους και κατά συνέπεια όπως εσωτερικεύουν τις προσδοκίες των δασκάλων 

τους και ανταποκρίνονται σε αυτές (Clifton, 1986; Κακαβούλης, 1997; Μαccoby, 1980). Η 

διαδικασία ανταπόκρισης και πραγμάτωσης προσδοκιών άλλων στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία Οι επιδόσεις λοιπόν των παιδιών είναι σε 

μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της καθημερινής αλληλεπίδρασης στην τάξη. Στα πλαίσια της 

αλληλεπίδρασης αυτής αποθαρρύνονται συχνά οι λεκτικές πρωτοβουλίες των κοριτσιών, 

οι οποίες συχνά ερμηνεύονται ως «θορυβώδεις» συμπεριφορές (Spender, 1988). Η εντελώς 

διαφορετική αντιμετώπιση των πρωτοβουλιών των αγοριών εκτιμάται ως λεκτική ευχέρεια 

και επιβραβεύεται, και μεταφράζεται ως δείγμα των ηγετικών τους ικανοτήτων (Spender, 

1988).    

Οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τα αγόρια και τα κορίτσια 

διαφοροποιούνται. Στην περίπτωση των αγοριών, ακόμη κι αν κάποια από αυτά έχουν 

χαµηλές σχολικές επιδόσεις, οι δάσκαλοί τους προσδοκούν πως στο μέλλον θα ασκήσουν 

επαγγέλματα µε σημαντικές ευθύνες και εξουσία, ενώ για τα κορίτσια, ακόμη κι αν έχουν 

υψηλές επιδόσεις, περιμένουν ότι στο μέλλον θα ασκήσουν επαγγέλματα που συνδέονται 

µε λιγότερες ευθύνες (Clifton, 1986). Με τις πρακτικές αυτές συνεχίζεται η διαιώνιση της 

ενίσχυσης των αγοριών από την πλευρά των εκπαιδευτικών προς την επιλογή 

επαγγελμάτων υψηλού κύρους, ενώ τα κορίτσια καθοδηγούνται προς επιλογή 

επαγγελμάτων που θεωρούνται παραδοσιακά γυναικεία και συνδέονται µε χαμηλότερο 

κοινωνικό κύρος (Stanworth, 1986).  

Συνεπώς, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα φύλα σε σχέση µε τη σχολική 

επιτυχία μπορούν να επηρεάσουν τους στόχους και τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

των παιδιών και να τα κατευθύνουν, μη-συνειδητά βέβαια, τις περισσότερες φορές προς τα 

«κλασσικά», ανάλογα με το φύλο, επαγγέλματα. Οι καθηγητές βοηθούν και καθορίζουν 

στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και στον τρόπο ένταξης του μέσα στο 

κοινωνικό σύνολο (Stanworth, 1986).  

Στην έρευνα της Σιδηροπούλου-Δηµακάκου (1990) εμφανίζονται πολλοί 

καθηγητές που πιστεύουν ότι τα κορίτσια και τα αγόρια πρέπει να αντιμετωπίζονται µε τον 

ίδιο τρόπο σε θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, ενώ για κάποιους καθηγητές η 

εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να διαφέρει με βάση το φύλο. Η ερευνήτρια σχολιάζοντας 

τα αποτελέσματα και τις αντιφάσεις που διαπίστωσε σε αυτά, διαβλέπει µια «ασυνείδητη 

προσκόλληση στις παραδοσιακές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων σε θέματα 
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εκπαίδευσης και εργασίας». Τις αντιφάσεις που εντοπίζονται τις ερμηνεύει ως αποτέλεσμα 

της προσπάθειας των εκπαιδευτικών να αναγνωρίσουν τις ανάγκες της εποχής µας και να 

«ξεπεράσουν αγωγή χρόνων και εγγραφές αιώνων που αφορούν στο τι είναι ανδρικό και τι 

γυναικείο».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έρευνα της Καταρτζή (1996) εμφανίστηκαν 

αντιφάσεις σε αυτά που ειπώθηκαν από τους 44 καθηγητές και καθηγήτριες που 

συμμετείχαν. Αναλυτικότερα, οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (88,6%) δεν 

αντιλήφθηκαν την ύπαρξη διακρίσεων των φύλων στο ελληνικό σχολείο και δεν είχαν 

παρατηρήσει στα σχολικά βιβλία την ύπαρξη στερεοτύπων που αφορούν τα δύο φύλα 

(82,3%).  

Ως προς τις θέσεις αυτές διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί που κατάγονται από 

μεγάλα αστικά κέντρα και οι σχετικά νέοι στην ηλικία, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

υφίσταται διαφορά στα σχολικά εγχειρίδια και κείμενα ως προς την παρουσία 

στερεοτύπων για τα δυο φύλα. Η Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη (1995), αναφέρει στην ερευνά της 

ότι τα σχολικά εγχειρίδια έχουν εν μέρει αλλάξει ως προς τη γυναίκα διευρύνοντας τις 

δραστηριότητες της έξω από τις δουλειές του σπιτιού, την ενασχόληση της με την άθληση, 

την επιλογή διαφορετικών επαγγελμάτων και ως προς τον άνδρα την αλλαγή του 

παραδοσιακού του χαρακτήρα με σκοπό όχι την εξιδανίκευση του αλλά τη συνεισφορά 

του σε όλους τους τομείς μέσα στο σπίτι. 

Η Καταρτζή (1996) αναφέρει ότι όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί στην έρευνα της 

συμφώνησαν πως δεν υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά στην 

οργάνωση της τάξης (94,9%), στην πραγματικότητα όμως αντιλαμβάνονται ότι υφίσταται 

η διάκριση των φύλων σε ορισμένες δραστηριότητες όπως στη κατάταξη μαθητών και 

μαθητριών µε βάση το φύλο στη γραµµή, στη φυσική αγωγή, στη μεταφορά και 

τακτοποίηση των γυμναστικών οργάνων, στις θέσεις στην τάξη, στην αισθητική αγωγή, 

ακόμη και στο καθάρισμα του πίνακα (62,1%). Επιπλέον, οι  εκπαιδευτικοί εξακολουθούν 

να έχουν παραδοσιακές και στερεότυπες απόψεις για τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας 

και τη συμπεριφορά αγοριών και κοριτσιών. Θεωρούν ότι οι συμπεριφορές των αγοριών 

είναι πιο επιθετικές και χαλούν ίσως την ισορροπία της τάξης τους ενώ τα κορίτσια είναι 

πιο ήπια στις αντιδράσεις τους. Ωστόσο, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι από τους 

εκπαιδευτικούς, το 87,5% του δείγματος όσων είχαν μετεκπαίδευση και το 45,5% των 

νεότερων (που είχαν προϋπηρεσία από 0-15 χρόνια) δεν υιοθετούν το παραδοσιακό 

στερεότυπο της επιθετικότητας των αγοριών και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

εκπαιδευτικοί (96,2%) δεν πιστεύουν ότι πρέπει να διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους 
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απέναντι στα δύο φύλα (Καταρτζή, 1996). 

Είναι κεφαλαιώδους σημασίας η διαμόρφωση του σχολικού χώρου που 

αναπτύσσονται και διαμορφώνουν τις προσωπικότητες τους οι μαθητές και οι μαθήτριες. 

Στην Ελλάδα  αφενός δεν έχουν ασχοληθεί πολλοί ερευνητές με τη διαμόρφωση του 

χώρου στα σχολεία και αφετέρου με τις επιπτώσεις στη διαμόρφωση του έμφυλου ρόλου 

του παιδιού (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη, 2001). Κατά κύριο λόγο, στην εκπαιδευτική πράξη οι 

χώροι των σχολείων και των νηπιαγωγείων εμφανίζουν διαφοροποιήσεις, οι οποίες δεν 

έχουν καταγραφεί και εξεταστεί από τους ερευνητές και ερευνήτριες. 

 Η διαφοροποίηση των αγοριών και των κοριτσιών συντελείται μέσω της  

χαρακτηριστικής διαμόρφωσης των χώρων του νηπιαγωγείου η οποία δημιουργεί 

συνθήκες ενασχόλησης για τα κορίτσια στο ανάλογα διαμορφωμένο κουκλόσπιτο, ενώ τα 

αγόρια ασχολούνται με κατασκευές. Έτσι και στη φυσική αγωγή η βασική αθλητική 

δραστηριότητα των μαθητών είναι το ποδόσφαιρο και αντίστοιχα των μαθητριών είναι τα 

μηλάκια, η πετοσφαίριση, οι μοντέρνοι ή παραδοσιακοί χοροί (Φρόζη, 2001). Οι 

επιπτώσεις πάντως της διαμόρφωσης του ρόλου του φύλου των παιδιών του νηπιαγωγείου 

και του σχολείου λόγω της στερεότυπης και διαχωριστικής διαμόρφωσης του χώρου δεν 

μπορεί να οριστεί καθώς οι μελέτες απουσιάζουν (Φρόζη, 2001). 

Όπως είναι γνωστό, το θέμα της ισότητας των φύλων τέθηκε σχετικά πρόσφατα 

στην Ελλάδα και αξίζει όμως να τονισθεί ότι καταβλήθηκε προσπάθεια εξάλειψης των 

παραδοσιακών στερεότυπων για το ρόλο των δύο φύλων τόσο στα σχολικά βιβλία, όσο και 

μέσα στο σχολικό χώρο καθώς και η διαμόρφωση αυτού. Η ευθύνη όμως έγκειται στην 

οργάνωση των σχολείων και στη γενικότερη ευαισθητοποίηση του θέματος, η οποία θα 

ευνοήσει  την προώθηση της ισότητας και ισότιμης συμμετοχής των δύο φύλων και το 

τέλος της διαιώνισης του διαχωρισμού των δυο φύλων (Καταρτζή, 1996). 

Στην έρευνα της Ennis (1998) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εμπειρίες των 

μαθητών και μαθητριών όσον αφορά το φύλο και την κουλτούρα διαμορφώθηκαν μέσα από 

την πρακτική του βασικού σχολικού προγράμματος άθλησης που ακολούθησαν οι 

διδασκόμενοι από καθηγητές και καθηγήτριες τις φυσικής αγωγής. Εντύπωση προκάλεσε το 

γεγονός ότι παιδιά με χαμηλές επιδόσεις και ειδικά τα κορίτσια συμμετείχαν χωρίς 

προθυμία στο πρόγραμμα της γυμναστικής. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση μίας 

καθηγήτριας φυσικής αγωγής που συμμετείχε στην έρευνα λέγοντας τα παρακάτω: «είχαμε 

ενόργανη, χορό, αλλά και ομαδικά παιχνίδια, τα κορίτσια όμως σπάνια παίζανε 

ανταγωνιστικά όπως τα αγόρια. Τα περισσότερα παιχνίδια-αθλοπαιδιές ήταν χαλαρά, 

μέτρια σε ένταση και ταχύτητα και τα περισσότερα είχαν στόχο τη διασκέδαση και όχι την 
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ανταγωνιστικότητα. Όταν διδάσκαμε σε μικτές τάξεις αυτά τα κορίτσια είχαν προβλήματα. 

Τις περισσότερες φορές διδάσκαμε ομαδικά αθλήματα γιατί ήταν πολύ δύσκολο να 

πείσουμε τα αγόρια να κάνουν κάτι άλλο. Είναι κάποιες αθλοπαιδιές όπως η 

καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο όπου χωρίζαμε τα αγόρια από τα κορίτσια σε δυο 

διαφορετικές ομάδες γιατί τα πρώτα δεν έδιναν ποτέ την μπάλα στη διάρκεια του παιχνιδιού 

στα δεύτερα.  

Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι οι καθηγητές δεν ενδιαφέρονταν και δεν 

προθυμοποιούνταν να διδάξουν παραδοσιακά κοριτσίστικες δραστηριότητες, έλεγαν 

άλλωστε ότι τα ανδρικά αθλήματα είναι ταχύτερα, έχουν μεγαλύτερη ένταση και 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα κοριτσίστικα» (Ennis,1998). Φάνηκε λογικό 

στα κορίτσια και στα αγόρια να μάθουν να γυμνάζονται σε ξεχωριστές ομάδες με 

αποτέλεσμα κάποιες φορές που προσπαθούσαν οι καθηγητές και καθηγήτριες να 

δημιουργήσουν μικτά τμήματα για να διδάξουν όλα τα παιδιά μαζί, δεν τα κατάφερναν με 

αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη ομαλής λειτουργίας του τμήματος με τα κορίτσια να 

κάθονται σε μία άκρη και απλώς να παρακολουθούν τα αγόρια, τα οποία επιδίδονταν σε 

αθλοπαιδιές (Ennis, 1998). 

Ο Vertisky (1992) τονίζει ότι η εκπαίδευση της φυσικής αγωγής στα σχολεία  

μπορεί να φαίνεται συχνά σαν πρόσκληση των κοριτσιών να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

των αγοριών ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για το λόγο ότι, η ίση 

πρόσβαση και συμμετοχή των κοριτσιών δεν εγγυάται και την ίση αντιμετώπιση. Η 

έλλειψη ενθάρρυνσης και η προπόνηση των κοριτσιών σε αθλοπαιδιές ξεχωριστά 

συνεχίζει να δημιουργεί μια εντελώς διαφορετική ταυτότητα στα κορίτσια και στα αγόρια 

και φυσικά να εντείνει στο διαχωρισμό των παιδιών με βάση το φύλο.   

  

 

Αντιλήψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα δυο φύλα 

         Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον εμφανίζουν οι απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών, 

λόγω κυρίως του νεαρότερου της ηλικίας τους, αλλά και της άγνοιας σε κάποιο βαθμό για 

την πραγματικότητα του σχολείου εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας. Η έρευνα των 

Νατσιοπούλου και Γιαννούλα (1996) επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών για τα αγόρια και τα κορίτσια στο σχολείο και γενικότερα για 

την ισότητα των δυο φύλων. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξέφρασαν κάποιες «εξισωτικές 

τάσεις», αφού το 91% των ερωτηθέντων συμφώνησε πως και οι δύο γονείς είναι υπεύθυνοι 

για την ανατροφή των παιδιών. Το 70,14% των ερωτηθέντων διαφώνησε µε την άποψη 
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πως οι άνδρες είναι πιο κατάλληλοι από τις γυναίκες για τις υπεύθυνες θέσεις. Όμως οι 

απόψεις συμπίπτουν ότι το σχολείο πλάθει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και της 

συμπεριφοράς των μελλοντικών μαθητών και μαθητριών όσον αφορά στο φύλο. 

 Τα στερεότυπα για τους χαρακτήρες των παιδιών παραμένουν ίδια και αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να εμμένουν στην άποψη ότι τα κορίτσια είναι υπάκουα 

και τα αγόρια ζωηρά. Έτσι λοιπόν στην έρευνα των Νατσιοπούλου και Γιαννούλα (1996)  

το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων εκτιμά ότι τα κορίτσια θα είναι ήσυχα 

(62,68%), τακτικά (64,17%), ενώ τα αγόρια θα είναι θορυβώδη (80,59%), ακατάστατα 

(73,13%), αναιδή (52,23%) και ζωηρά (49,25%). Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ικανότητες 

των παιδιών και τις επιδόσεις, οι φοιτητές και φοιτήτριες συμφωνούν (64,17%) µε τη 

συμμετοχή των κοριτσιών στα ομαδικά παιχνίδια και σε όλων των ειδών τις αθλοπαιδιές 

καθώς δεν υστερούν σε αθλητικές ικανότητες και αντιτίθενται στο διαχωρισμό 

«αγορίστικα και κοριτσίστικα παιχνίδια» για να υπάρξει επιτυχία στην ολοκλήρωση του 

συνόλου της μαθητικής τάξης. 

Σε έρευνα που αφορούσε τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οι Δεληγιάννη και 

Ζιώγου (1998) εξέτασαν με ποσοτική προσέγγιση την άποψη και την ανάγκη της 

προώθησης κοινωνικών αλλαγών και εξάλειψη των στερεοτύπων για τα δύο φύλα μέσα 

από την εκπαίδευση. Στα αποτελέσματα ανέφεραν ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί 

δομούν μια εικόνα της κοινωνικής πραγματικότητας, η οποία ξεκινάει και διχοτομείται 

από τις πρώτες τάξεις του σχολείου και στη συνέχεια δίνει το πρότυπο των σχέσεων των 

δυο φύλων στην Ελλάδα του σήμερα. Το πρότυπο αυτό μαθαίνει το παιδί  ότι στην 

οικογένεια υπάρχει το ισχυρό φύλο (άνδρας) και το ασθενές (γυναίκα) και ότι ο θεσμός 

της οικογένειας χαρακτηρίζεται ως πατριαρχικός. Οι καθηγητές, καθηγήτριες και μαθητές, 

μαθήτριες μεταφέρουν μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος  ένα πλέγμα από 

πεποιθήσεις, αντιλήψεις, αξίες, στάσεις και συμπεριφορές, ορισμένες από τις οποίες 

στηρίζονται σε στερεότυπες απόψεις σχετικά με τους ρόλους των ανδρών και των 

γυναικών στη κοινωνία μας. Παρά τις καλές προθέσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών και 

των μελλοντικών εκπαιδευτικών και την προσπάθεια τους να αποφύγουν μια μεροληπτική 

στάση στο διαχωρισμό των δυο φύλων, έρχονται σε σύγκρουση με τα χρόνια διδασκαλίας 

και νοοτροπίας που έχουν γαλουχηθεί (Δεληγιάννη και Ζιώγου, 1998).  

Η ισότιμη αντιμετώπισης των δυο φύλων χρειάζεται να γίνει κοινή συνείδηση όχι 

μόνο των εκπαιδευτικών αλλά όλων των ανθρώπων, ειδικά σε ένα χώρο τόσο ζωτικής 

σημασίας και απαραίτητο για την αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου, όσο είναι ο χώρος 

του σχολείου. 
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III . ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Δείγμα  

Στην έρευνα συμμετείχαν 152 άτομα με μέσο όρο ηλικίας τα 37,62 (SD = 10,44) 

έτη, τα οποία οργανώθηκαν σε τέσσερις ομάδες: μια ομάδα φοιτητών και φοιτητριών που 

αποτελούνταν από 20 φοιτητές και 24 φοιτήτριες ηλικίας από 22 έως 29 (Μ = 23,46, SD  =  

0,25) και τρεις ομάδες εν ενεργεία καθηγητών και καθηγητριών που η ηλικίας τους 

κυμαινόταν από 30 έως 60 ετών (Μ = 43,37, SD = 6,12). Οι φοιτητές και φοιτήτριες (20 

άντρες, 24 γυναίκες) που συμμετείχαν είχαν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση σε 

σχολεία στο πλαίσιο φοίτησης τους στο εκάστοτε Τ.Ε.Φ.Α.Α., ενώ οι απόφοιτοι (54 

άντρες, 54 γυναίκες) εργάζονταν σε σχολεία της χώρας, οι 72 στην πρωτοβάθμια και οι 36 

στην δευτεροβάθμια  (66% στην πρωτοβάθμια, 34% στη δευτεροβάθμια).  

 Οι τρεις ομάδες εν ενεργεία δημιουργήθηκαν με κριτήριο τα χρόνια διδακτικής 

εμπειρίας τους στο σχολείο. Η πρώτη ομάδα είχε 2 έως 8 χρόνια διδακτικής εμπειρίας στο 

σχολείο (μέσος όρος διδασκαλίας/εβδομάδα = 4,62 ώρες,  17 άνδρες και 23 γυναίκες), η 

δεύτερη ομάδα είχε 10 έως 19 χρόνια εμπειρίας στο σχολείο (μέσος όρος 

διδασκαλίας/εβδομάδα = 14,3 ώρες,  21 άνδρες, 20 γυναίκες) και η τρίτη ομάδα είχε 20 

έως 35 χρόνια διδακτικής εμπειρίας (μέσος όρος διδασκαλίας/εβδομάδα = 24,22 ώρες,  16 

άνδρες, 11 γυναίκες).  

 

Συλλογή δεδομένων  

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο 

που διερευνούσε με ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις τις γνώσεις, τις απόψεις των 

συμμετεχόντων πάνω σε θέματα φύλου και ισότητας, καθώς και τις μεθόδους χειρισμού 

των μαθητών και μαθητριών σε μικτά τμήματα σχολικής φυσικής αγωγής. Το 

ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τους Χρόνη, Χασάνδρα και Θεοδωράκη για τους 

σκοπούς της παρούσας έρευνας και βασίστηκε σε αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε στην έρευνα των 

Δελληγιάνη-Κουϊμτζή και Φρόση (2001) που υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και τη συμμετοχή του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας. Η έρευνα 
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αυτή είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και τη δημιουργία 

παρεμβατικών προγραμμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. 

 Το ερωτηματολόγιο της παρούσας περιείχε τρία (3) μέρη: Στο πρώτο μέρος 

εξετάζονταν δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Στο δεύτερο μέρος με ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών εξετάζονταν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τη φυσική αγωγή και 

τα δυο φύλα αλλά και για άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Παραδείγματα: 

«Διαφέρουν τα δυο φύλα μεταξύ τους γενικά ως προς τις επιδόσεις τους στο μάθημα της 

φυσικής αγωγής», «Τα αγόρια έχουν υψηλότερες κινητικές ικανότητες για να επιτύχουν 

υψηλές επιδόσεις στη φυσική αγωγή», «Τα κορίτσια δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικά, γιατί 

έτσι δεν είναι αρεστά στα αγόρια». Στο τρίτο μέρος με ανοιχτές ερωτήσεις εξετάζονταν οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην 

καθημερινότητα καθώς και στην αρτιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν για το χειρισμό 

καταστάσεων στα μικτά τμήματα φυσικής αγωγής του σχολείου. Παράδειγμα: «Στο χώρο 

της σχολικής φυσικής αγωγής, τα αποτελέσματα ερευνών είναι αντιφατικά αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα υλοποίησης του μαθήματος της φυσικής αγωγής σε μικτές ομάδες ή σε 

αμιγείς ομάδες αγοριών, κοριτσιών. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη σχετικά με το αν 

γίνεται το μάθημα περισσότερο αποτελεσματικά σε μικτές ή χωριστές ομάδες και γιατί;» 

 

Ερευνητική διαδικασία  

Οι συμμετέχοντες προσεγγίστηκαν σε πέντε πόλεις τις Ελλάδας: Κομοτηνή, 

Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα και Αθήνα. Για τη συλλογή των δεδομένων η ερευνήτρια 

επισκέφθηκε τρία από τα πέντε Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας όπου και συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια φοιτητές και φοιτήτριες, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει την πρακτική 

άσκηση στα σχολείο, στοιχείο που τους έδινε μια πρώτη έστω μικρή εμπειρία διδακτικής 

του μαθήματος. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εν’ ενεργεία καθηγητές 

φυσικής αγωγής έγινε στο σχολείο κάθε εκπαιδευτικού μετά από συνεννόηση για την ώρα 

όπου έχει κενό ο/η εκπαιδευτικός. Τα ερωτηματολόγια των συμμετεχόντων 

συμπληρώθηκαν ανώνυμα. Το έντυπο συμμετοχής που δόθηκε πριν συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο τους ενημέρωνε ότι η συμπλήρωση του ήταν εθελοντική και ότι είχαν 

δικαίωμα διακοπής οποιαδήποτε στιγμή.  

 

Αναλύσεις δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 16.0. Για τις 

πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (δημογραφικά) 
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χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από το 

δεύτερο μέρος, αναλύθηκαν με t-test για να εξετασθούν πιθανές διαφορές μεταξύ του 

φύλου των εκπαιδευτικών στις απαντήσεις τους και με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) 

για να εξετασθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων (4) ομάδων εκπαιδευτικών με 

διαφορετική διδακτική εμπειρία. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις ανοιχτές 

ερωτήσεις του τρίτου μέρους θα αναλύθηκαν με την ποιοτική μέθοδο της θεματικής 

ανάλυσης περιεχομένου (Boyatzis, 1998, Παπαϊωάννου, Γούδας, & Θεοδωράκης, 2003) 

καθώς επιμέρους στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η σε βάθος επεξεργασία των 

πληροφοριών σχετικές με πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες Ελλήνων καθηγητών και 

καθηγητριών φυσικής αγωγής κατά τη συνεργασία τους με αγόρια και κορίτσια στο 

μάθημα της φυσικής αγωγής. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω και 

συζητιούνται συνολικά για το όλο δείγμα της έρευνας χωρίς να γίνει αναφορά σε 

μεμονωμένες σχολικές μονάδες, πανεπιστημιακά τμήματα ή πόλεις. 
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 ΙV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Δημογραφικά στοιχεία  

Στην έρευνα πήραν μέρος 152 άτομα από τα οποία τα 44 ήταν φοιτητές και  

φοιτήτριες ενώ τα 108 ήταν εν’ ενεργεία καθηγητές και καθηγήτριες φυσικής αγωγής. Το 

υψηλότερο ποσοστό καταγωγής των συμμετεχόντων ήταν από αστικές περιοχές, 31%. Ο 

τόπος διαμονής για την πλειοψηφία ήταν επίσης σε αστικές περιοχές με ποσοστό 59,2%. 

Ως προς το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης των γονέων τους η πλειοψηφία δήλωσε το 

δημοτικό με ποσοστό 52% για τις μητέρες τους και 48% για τους πατέρες τους. Το 54,6% 

των ατόμων που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο ήταν έγγαμοι. Το 43% δεν είχε παιδιά 

ενώ το 29% είχε παιδιά.  

Αναφορικά με τα χρόνια εμπειρίας των συμμετεχόντων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση σε ποσοστό  1,1% δίδασκαν αυτοί που είχαν 4έτη, 18έτη, 21έτη, 23έτη, 26έτη, 

29έτη, 32έτη. Το ποσοστό της τάξεως του 12,2%  δίδασκε 2έτη και το 2,2% εργαζόταν 

9έτη, 11έτη, 15έτη, 30έτη. Το ποσοστό των καθηγητών και καθηγητριών που δίδασκαν 

1έτος, 8έτη, 13έτη, 22έτη, 25έτη ήταν 3,3%, επίσης το ποσοστό της τάξεως του 7,8% 

δίδασκε 7έτη και 20έτη. Τα υπόλοιπα έτη των συμμετεχόντων αναφέρονταν ως εξής : σε 

ποσοστό 4,4% ήταν αυτοί που εργάζονταν 3έτη και 17έτη, σε ποσοστό 5,6% αυτοί με 

5έτη, 6έτη, 16έτη και τέλος σε ποσοστό 6,7% αυτοί που δίδασκαν 12έτη και 14έτη.  

 Όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 13,6% των καθηγητών και 

καθηγητριών δίδασκε δυο χρόνια, επίσης το 7,4% δίδασκε έξι χρόνια και πέντε χρόνια και 

το 3,7% δίδασκε επτά χρόνια, δεκατέσσερα και δεκαοχτώ χρόνια. Οι καθηγητές και 

καθηγήτριες που είχαν διδακτική εμπειρία 8έτη, 16έτη, 21έτη, 24έτη, 25έτη, 31έτη ήταν 

σε ποσοστό 2,5%. Επίσης ένα μικρό ποσοστό 1,2% εργαζόταν για 10έτη, 13έτη, 22έτη, 

29έτη, 30έτη, 32έτη. Τα υπόλοιπα έτη των συμμετεχόντων αναφέρονταν ως εξής : σε 

ποσοστό 6,2% ήταν αυτοί που δίδασκαν 1έτος, 3έτη και 4έτη. Τέλος σε ποσοστό 4,9% 

ήταν οι απόφοιτοι που εργαζόταν 9έτη, 12έτη, 17έτη και 20έτη. Από τους συμμετέχοντες, 

το 88,8% ήταν απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας μας, το 9,2% ήταν απόφοιτοι της 

Ε.Α.Σ.Α., ενώ το 2% ήταν απόφοιτοι τμήματος φυσικής αγωγής του εξωτερικού. Στο 

σχήμα 1 παρουσιάζονται οι ειδικότητες που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες κατά τη 
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διάρκεια των σπουδών τους.  

 

 
Σχήμα 1. Ειδικότητες που παρακολούθησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια  

    των σπουδών τους σε ποσοστά (%).  
 
 

Μόνον το 7,3% των συμμετεχόντων συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Σημαντικό όμως εκτιμάται το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες πιστεύουν πως για 

την διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής η προετοιμασία του μαθήματός τους 

είναι υψίστης σημασίας. Το 83% των καθηγητών, καθηγητριών, φοιτητών και φοιτητριών 

προετοιμάζεται στο σπίτι για την ημερήσια εκπαιδευτική μονάδα που θα διδάξει, ενώ το 

16,3% δεν ασχολείται με την προετοιμασία του μαθήματος. Σχετικά με την απουσία 

προετοιμασίας, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως είτε δεν έχουν χρόνο ή δεν το χρειάζονται 

λόγω εμπειρίας, είτε θεωρούν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα που τους δίνει το υπουργείο 

παιδείας και θρησκευμάτων είναι αρκετό.  
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Μαθήματα στο σχολείο και φύλο  

 Με αναλύσεις t-test για ανεξάρτητα δείγματα (φύλο) εξετάστηκε το πόσο 

ταιριάζουν 14 διαφορετικά μαθήματα σε αγόρια και κορίτσια. Βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές (p < .05) απόψεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες άνδρες και 

γυναίκες για το αν ταιριάζουν περισσότερο σε αγόρια ή σε κορίτσια τα παρακάτω τέσσερα 

μαθήματα: (α) στην γεωγραφία, (β) στην πληροφορική, (γ) στην τεχνολογία και (δ) στα 

μαθηματικά. Για τα υπόλοιπα 10 μαθήματα δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

(p > .05). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι γυναικών και ανδρών για τις 

απαντήσεις που έδωσαν, το επίπεδο σημαντικότητας και οι τιμές t.  

 Στην ερώτηση εάν υφίσταται διαφορά στις επιδόσεις των αγοριών και κοριτσιών 

στο μάθημα της φυσικής αγωγής, το 56,7% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι για τους 

μαθητές στην πρωτοβάθμια δεν υπάρχει διαφορά, ενώ το 32,8% θεωρεί ότι υπερέχουν τα 

αγόρια και το 10,4% θεωρεί ότι υπερέχουν τα κορίτσια. Αναφορικά στους μαθητές και 

μαθήτριες της δευτεροβάθμιας, το 72,2% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι υπερέχουν τα 

αγόρια, το 25,6% ότι δεν υπάρχει διαφορά και μόλις το 2,3% ότι υπερέχουν τα κορίτσια. 

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) για να εξεταστούν οι 

κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις του παράγοντα «συμμετέχοντες» (οι καθηγητές και 

καθηγήτριες) και του παράγοντα «διαφορά των δυο φύλων στο σχολείο». Δε βρέθηκαν 

στατιστικά σημαντικές επιδράσεις ως προς τις απόψεις των συμμετεχόντων στο αν 

διαφέρουν οι επιδόσεις των αγοριών και κοριτσιών στη φυσική αγωγή (p > .05).  
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      Πίνακας 1. Διαφορές στις απόψεις των ανδρών και γυναικών για τα μαθήματα στο       
                         σχολείο ανάλογα με το φύλο του παιδιού. 

 

Μαθήματα Μγυναικών Μανδρών T p (2-tailed) 

Γεωγραφία 2.75 2.47 -2.295* .023 

Πληροφορική 2.62 2.33 -2.094* .038 

Τεχνολογία 2.32 1.79 -3.334** .001 

Μαθηματικά  2.51 2.19 -2.112* .036 

Φυσική  2.33 2.11 -1.405 .162 

Ψυχολογία 2.54 2.49 - .543 .588 

Μουσική 2.72 2.67 -2.295 .529 

Ξένη γλώσσα 2.75 2.70 - .546 .586 

Χημεία 2.47 2.25 -1.567 .119 

Νέα Ελληνικά 2.52 2.58 .606 .546 

Κοινωνιολογία 2.67 2.53 -1.423 .157 

Φυσική αγωγή  2.76 2.58 -1.576 .117 

Ιστορία 2.66 2.59 -.772 .442 

Οικιακή οικονομία 2.51 2.45 -.663 .528 

Σημείωση:  * Σημαντικό στο επίπεδο .05, ** Σημαντικό στο επίπεδο .001,  df = 150. 

 

Θέσεις φοιτητών, φοιτητριών και αποφοίτων φυσικής αγωγής στις διαφορές 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στη φυσική αγωγή  

Με t-test για ανεξάρτητα δείγματα διερευνήθηκαν πιθανές διαφορές στις απόψεις 

των ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ως προς ορισμένα 

χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών και χαρακτηριστικές συμπεριφορές/ρόλους 

αυτών στη φυσική αγωγή. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p < .05) που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Πιο συγκεκριμένα, οι γυναίκες καθηγήτριες και 

φοιτήτριες εκτίμησαν ότι τα αγόρια δεν είναι πιο προσεκτικά στις λεπτομέρειες, αλλά και 

στην εκτέλεση των αθλητικών δραστηριοτήτων και δεν είναι πιο σημαντικό για τα αγόρια 

να τα καταφέρουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής από ότι ειναι για τα κορίτσια. Επίσης, 

οι γυναίκες καθηγήτριες και φοιτήτριες δεν πιστεύουν ότι τα κορίτσια συμμετέχουν πιο 

παθητικά από τα αγόρια στην φυσική αγωγή παρακολουθώντας τα αγόρια να παίζουν, 

αποφεύγοντας την κίνηση, αλλά ενδιαφέρονται για άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
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διαφορετικού τύπου. Διαφωνούν λοιπόν με την άποψη των ανδρών και φοιτητών ότι τα 

κορίτσια δεν τα καταφέρνουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής τόσο καλά όσο και τα 

αγόρια. 

 

Πίνακας 2. Διαφορές στις απόψεις ανδρών και γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα ως 
         προς χαρακτηριστικές συμπεριφορές/ρόλους αγοριών και κοριτσιών στη             
         φυσική αγωγή.       
 
 Μγυναικών Μανδρών t p  

(2-tailed) 

Τα αγόρια είναι πιο προσεκτικά στις 

λεπτομέρειες, ακούν και εκτελούν τις 

οδηγίες καλύτερα από τα κορίτσια 

3.09 2.84 -.427* 0.035 

Είναι πιο σημαντικό για ένα αγόρι 

παρά για ένα κορίτσι να πετύχει στον 

αθλητισμό  

2.94 2.56 -2.133* 0.003 

Τα κορίτσια δεν τα καταφέρνουν στη 

φυσική αγωγή τόσο καλά όσο τα 

αγόρια  

3.01 2.90 -.945* 0.005 

Δεν είναι απαραίτητο για ένα αγόρι να 

είναι καλός στην φυσική αγωγή  

2.81 2.51 -2.214* 0.030 

Τα κορίτσια συμμετέχουν πιο παθητικά 

από τα αγόρια στην φυσική αγωγή 

παρακολουθώντας τα αγόρια να 

παίζουν, αποφεύγοντας την κίνηση  

2.65 2.34 -2.298* 0.023 

Σημείωση:  * Σημαντικό στο επίπεδο .05 ,   df = 151. 

 

Με ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) εξετάστηκαν πιθανές διαφορές μεταξύ των 

(α) φοιτητών, φοιτητριών, (β) καθηγητών, καθηγητριών με 2 έως 9 χρόνια εμπειρίας, (γ) 

καθηγητών, καθηγητριών με 10 έως 19 χρόνια εμπειρίας και (δ) καθηγητών, καθηγητριών 

με 20 έως 35 χρόνια εμπειρίας στις προσωπικές άποψεις τους για θέματα πειθαρχίας, 

ενθάρρυνσης, προσοχής και ενδιαφέροντος ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των τεσσάρων ομάδων (p > .05).  
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Βιώματα και απόψεις φοιτητών και καθηγητών φυσικής αγωγής στα σχολεία για 

τα μικτά τμήματα 

Εξετάζοντας την άποψη των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το αν το 

μάθημα της φυσικής αγωγής γίνεται αποτελεσματικότερα σε μικτές ή αμιγείς ομάδες, το 

49% δήλωσε προτίμηση στη διδασκαλία σε μεικτές ομάδες φύλου, ενώ το 26,9% σε 

αμιγείς ομάδες φύλου. Υπήρχε ένα μικρό ποσοστό  1,3% που δήλωσε ότι είτε είναι μικτές 

είτε αμιγείς οι ομάδες είναι το ίδιο αποτελεσματικό το μάθημα και ο διαχωρισμός γίνεται 

με βάση άλλα κριτήρια. Επίσης, ένα ποσοστό της τάξεως του 13,8% των ερωτηθέντων 

διαχώρισε ότι προτιμά τη διδασκαλία σε μικτά τμήματα στην πρωτοβάθμια και σε αμιγή 

τμήματα στη δευτεροβάθμια. Τέλος, το 9% δεν απάντησε στην ερώτηση. Όσον αφορά 

στους λόγους προτίμησης των μικτών ή αμιγών ομάδων διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκε η 

ποιοτική μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου όπου διακρίθηκαν τα θέματα που 

παρατίθενται στους Πίνακες 3, 4.  

 

Πίνακας 3. Λόγοι προτίμησης διδασκαλίας σε μεικτές ομάδες φύλου και ποσοστά  
         απαντήσεων από το σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν 
 

Λόγοι που εκφράστηκαν % 

Ομαλή κοινωνικοποίηση/συνύπαρξη/εξοικείωση με το αντίθετο φύλο 39,1 

Εξάλειψη διαφορών απόδοσης / ικανοτήτων 24,0 

Εξάλειψη διακρίσεων φύλου / επίτευξη ομοιογένειας 21,0 

Αποτελεσματικότητα μαθήματος 20,0 

Επίτευξη αλληλοσυνεργασίας/άμιλλας/υγιούς ανταγωνισμού 16,2 

Αλληλοεπίδραση των δυο φύλων  13,5 

 

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι προτιμούν τη διδασκαλία σε μικτές 

ομάδες υποστήριξαν ότι επιτυγχάνεται καλύτερη συνεργασία και αλληλοεπίδραση 

ανάμεσα στα δυο φύλα, αποφεύγοντας ή περιορίζοντας έτσι τις διακρίσεις φύλου, 

ικανοτήτων και απόδοσης. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον εκτιμούν ότι το μάθημα της 

φυσικής αγωγής γίνεται πιο αποτελεσματικό, οργανωμένο και ομαδικό. 
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Πίνακας 4. Λόγοι προτίμησης διδασκαλίας σε αμιγείς ομάδες φύλου και ποσοστά   
        απαντήσεων από το σύνολο των ερωτηθέντων που απάντησαν 
 

Λόγοι που εκφράστηκαν % 

Διαφορετικό επίπεδο κινητικών ικανοτήτων / σωματικών χαρακτηριστικών 26,7 

Αποτελεσματικότητα μαθήματος 23,0 

Περισσότερη ομοιογένεια ως προς τα ενδιαφέροντα 22,0 

Αποφυγή αισθήματος ντροπής / κόμπλεξ  15,0 

Διαφορετικό επίπεδο ωριμότητας  13,2 

 

Αντίστοιχα, οι υποστηρικτές των αμιγών ομάδων επιλέγουν αυτό τον τρόπο 

διδασκαλίας γιατί πιστεύουν ότι υπάρχουν διαφορές κινητικές, σωματικές και ψυχολογικές 

ανάμεσα στους μαθητές και στις μαθήτριες, αλλά και μία σειρά από διαφορετικά 

ενδιαφέροντα, που καλείται ένας καθηγητής ή μία καθηγήτρια να λάβει υπόψη και να 

ανταποκριθεί όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.  

Περαιτέρω, η απουσία προτίμησης διδασκαλίας σε μικτές ή αμιγείς ομάδες από 

κάποιους καθηγητές και καθηγήτριες (1,3%) βασιζόταν στο επιχείρημα ότι ανάλογα με τον 

εκάστοτε στόχο του μαθήματος και τις ανάγκες του τμήματος γίνεται διαχωρισμός των 

ομάδων είτε με βάση το φύλο ή με βάση τις ικανότητες. Κάποιες φορές το μάθημα 

πραγματοποιείται με ταυτόχρονη συμμετοχή όλης της τάξης με σκοπό την επίτευξη 

καλύτερης συνεργασίας και αρτιότερου μαθήματος. 

Τέλος, το 13,8% των συμμετεχόντων υποστήριξε ότι η διαφορές των παιδιών ως 

προς τα σωματικά χαρακτηριστικά τους (π.χ., η μυϊκή δύναμη), οι ηλικιακές 

ιδιαιτερότητες (π.χ., εφηβεία), αλλά και η ανομοιογένεια των τμημάτων ως προς τα 

ενδιαφέροντα αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για το διαχωρισμό ομάδων στην 

εκπαίδευση. Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες ανάφεραν ότι η διδασκαλία του μαθήματος 

της φυσικής αγωγής είναι αποτελεσματικότερη στις μικρές τάξεις του δημοτικού όταν 

γίνεται σε μικτές ομάδες, ενώ σε παιδιά της Ε΄ και Στ΄ δημοτικού, του γυμνασίου και του 

λυκείου όταν γίνεται σε αμιγείς ομάδες φύλου. 
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Δυσκολίες συνύπαρξης αγοριών και κοριτσιών στη φυσική αγωγή  

Σε ερώτηση που διερεύνησε τις δυσκολίες που συνήθως δημιουργεί η συνύπαρξη 

αγοριών και κοριτσιών μέσα στο μάθημα της φυσικής αγωγής, με τη μέθοδο της ανάλυσης 

περιεχομένου, οι απαντήσεις οργανώθηκαν σε δυσκολίες που παρατηρούνται σε αγόρια, 

σε κορίτσια και σε δυσκολίες κοινές για τα δυο φύλα. Οι ομαδοποιήσεις των δυσκολιών 

ως προς το φύλο παρουσιάζονται στους Πίνακες 5, 6, και 7. Οι απαντήσαντες 

αναφέρθηκαν στο αίσθημα ντροπής, κατωτερότητας αλλά και φόβου που δημιουργεί ο 

επικείμενος αρνητικός σχολιασμός στον οποίο πιθανά νιώθουν ότι εκτίθενται τα κορίτσια. 

Παρατηρείται λοιπόν μειωμένη συμμετοχή των κοριτσιών, που κατά την εκτίμηση τους, 

πηγάζει από την υποτίμηση των ικανοτήτων τους, γεγονός που έδωσαν έμφαση κάποιοι 

εκπαιδευτικοί υποστηρίζοντας ότι τα κορίτσια έχουν μειωμένες ικανότητες. Τέλος, 

αναφέρθηκαν στην υπομονή που απουσιάζει στα αγόρια συγκριτικά με τα κορίτσια και 

αυτό προκαλεί προστριβές μεταξύ των δυο φύλων. Από τους ερωτηθέντες ένα ποσοστό 

19% απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία στην συνύπαρξη των δυο φύλων στα 

σχολεία. 

 

Πίνακας 5. Δυσκολίες που παρουσιάζονται στα κορίτσια λόγω συνύπαρξης αγοριών και    
        κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
 
Δυσκολίες που καταγράφηκαν % 

Αίσθημα ντροπής / κατωτερότητας / φόβου  14,0 

Μειωμένη συμμετοχή λόγω υποτίμησης των ικανοτήτων τους 11,0 

Αντίληψη ότι έχουν μειωμένες ικανότητες 9,0 

Ένδειξη υπομονής 2,0 

 

 Αναφορικά με τα αγόρια, αυτά φαίνονται να εμπλέκονται με πιο δραστήριο βαθμό 

και με μεγαλύτερη ενέργεια συγκριτικά με τα κορίτσια στο παιχνίδι, σε ελεύθερες 

δραστηριότητες, σε γυμναστικές ασκήσεις και στο μάθημα της γυμναστικής γενικότερα. 

Επίσης, προτιμούν τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες που προκαλούν τα όρια τους, τα 

ομαδικά αθλήματα και θεωρούν ότι είναι περισσότερο ικανά / πιο καλοί στα αθλήματα. Οι 

συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ανέφεραν πως μέσα στο μάθημα 

έχουν αντιμετωπίσει συμπεριφορές όπως απειθαρχία, πρόκληση τσακωμών, αρνητικό 

σχολιασμό των κοριτσιών και υποβιβασμό των ικανοτήτων τους, με συνέπεια τη μη 

προτίμηση των κοριτσιών στις ομάδες τους. Τέλος, αναφέρθηκαν στην έντονη και 

ενεργητική συμμετοχή, που ‘χαρακτηρίζει’ τα αγόρια στη φυσική αγωγή.  
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Πίνακας 6. Δυσκολίες που παρουσιάζονται στα αγόρια λόγω συνύπαρξης αγοριών και     
        κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
 

Δυσκολίες που καταγράφηκαν % 

Απειθαρχία / εκδήλωση τσακωμών  8,0 

Αρνητικός σχολιασμός επίδοσης κοριτσιών / υποβιβασμός ικανοτήτων  7,0 

Παίζουν πιο έντονα / πιο ενεργητικά / πιο δραστήρια 6,0 

Μη προτίμηση κοριτσιών στο παιχνίδι  4,0 

 

Αναφέρθηκαν και ορισμένες δυσκολίες οι οποίες ήταν κοινές για τα δυο φύλα. Πιο 

αναλυτικά, οι συμμετέχοντες έκανα λόγο για έντονη ανταγωνιστικότητα, ελλειπή 

συνεργασία, δύσκολη επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και μαθητριών, εκδήλωση 

αρνητικού σχολιασμού, ζήλεια, αντιπάθεια, διαμάχες και διαφορές δύναμης / απόδοσης. 

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε η προτίμηση διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπου για τα 

αγόρια υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση για αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, 

χειροσφαίριση), ενώ για τις μαθήτριες μεγαλύτερος ενθουσιασμός στο μοντέρνο και 

παραδοσιακό χορό, αεροβική, και γενικά αθλητικές δραστηριότητες που έχουν σαν 

αποτέλεσμα το ωραίο σώμα.  
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Πίνακας 7. Δυσκολίες που παρουσιάζουν και τα δυο φύλα λόγω συνύπαρξης τους στο   
        μάθημα της φυσικής αγωγής 
 
Δυσκολίες που καταγράφηκαν % 

Αρνητικός σχολιασμός απόδοσης / κοροϊδία  7,0 

Δύσκολη επικοινωνία  5,0 

Διαφορά δύναμης / απόδοσης 4,0 

Ύπαρξη προστριβών / διαμάχες  4,0 

Ζήλεια / αντιπάθεια 3,0 

Διαφορετικά ενδιαφέροντα βάση προτύπων / κοινωνικών στερεότυπων 3,0 

Ανταγωνιστικότητα 2,0 

Ελλιπής συνεργασία 1,0 

 

Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών  

 Στο τρίτο βασικό ερώτημα του ποιοτικού μέρους της έρευνας, διερευνήθηκε ο 

τρόπος αντιμετώπισης των δυσκολιών που συναντούν αναφορικά στην συνύπαρξη των 

δύο φύλων οι συμμετέχοντες στο πλαίσιο της διδασκαλίας. Οι καθηγητές, καθηγήτριες και 

οι φοιτητές, φοιτήτριες παρέθεσαν τις εμπειρίες τους οι οποίες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8. Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών συνύπαρξης αγοριών και κοριτσιών κατά τη 
        διδασκαλία. 

Τρόποι αντιμετώπισης δυσκολιών % 

Σχηματισμός μεικτών-ισοδύναμων ομάδων  13,1 

Διαχωρισμός ως προς τις ικανότητες / φύλο  9,8 

Δημιουργία θετικού κλίματος / κινήτρων συμμετοχής 9,2 

Προσαρμογή προγραμμάτων ώστε να ανταποκρίνονται  

στα ενδιαφέροντα και των δυο φύλων  

7,2 

Συζήτηση / διάλογος  3,5 

Ενίσχυση ομαδικού παιχνιδιού  5,9 

Πειθαρχία / παρατηρήσεις 5,2 

Προσανατολισμός στη προσπάθεια και όχι στη νίκη  3,2 

Ενθάρρυνση/ Επιβράβευσης προσπάθειας  4,3 

 

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στο μάθημα 

θέτουν ως προτεραιότητες την ενίσχυση του ομαδικού παιχνιδιού και την ενθάρρυνση της 

προσπάθειας των παιδιών. Δίνουν στόχους εφικτούς στους μαθητές και στις μαθήτριες, 

χρησιμοποιώντας την επιβράβευση και τα κίνητρα. 

 Ο ρόλος της επιβράβευσης εκτιμούν ότι μειώνει τη χαμηλή αυτό-εκτίμηση που 

εμφανίζουν τα κορίτσια προερχόμενη από τον αρνητικό σχολιασμό των συμμαθητών τους. 

Επιπρόσθετα διασφαλίζουν ένα θετικό κλίμα και ενισχύουν τα κίνητρα συμμετοχής ώστε 

να μετριαστεί η εμφάνιση δύσκολων ή παραβατικών συμπεριφορών. Ανέφεραν ότι η 

χρήση του διαλόγου και η συζήτηση με τους μαθητές και μαθήτριες αποτελεί τη βάση για 

την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι διδάσκοντες δήλωσαν ότι επιλέγουν να 

συμπεριφέρονται περισσότερο αυταρχικά και να κινούνται σ’ ένα πλαίσιο επιβολής 

πειθαρχίας κάνοντας συχνές παρατηρήσεις. Εκτιμούν ότι με την αυστηρότητα και την 

πειθαρχία αποφεύγονται παραπτώματα και λάθος συμπεριφορές τα παιδιά.  

Ακόμη, ορισμένοι  καθηγητές και καθηγήτριες προβαίνουν στο διαχωρισμό σε 

ισοδύναμες ομάδες, ακόμα και ομάδων με βάση το φύλο, όπου κρίνεται σκόπιμο και 

χρήσιμο. Τέλος, ανέφεραν ότι η καλή γνώση του αντικειμένου, η βοήθεια και η 

προσαρμογή των αδύναμων παιδιών μέσα στο μάθημα έχουν σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη της συνοχής στο εκάστοτε τμήμα.  
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Επάρκεια και ελλείψεις καθηγητή φυσικής αγωγής για αποτελεσματική 

διδασκαλία σε μικτά τμήματα φυσικής αγωγής 

 Το τέταρτο ερώτημα, εξέτασε την άποψη των συμμετεχόντων εάν κατά τη φοίτησή 

τους στο πανεπιστήμιο έλαβαν επαρκή κατάρτιση για να διδάξουν σε μικτά τμήματα 

αγοριών και κοριτσιών το μάθημα της φυσικής αγωγής. Από τους 152 ερωτηθέντες, οι 66 

απάντησαν ότι η κατάρτισή τους ήταν επαρκής (43,4%), ενώ οι 84 δήλωσαν ότι δεν ήταν 

επαρκής (55,2%) και ένα μικρό ποσοστό της τάξεως του 1,3 δεν απάντησε στην ερώτηση 

αυτή. Με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου οργανώθηκαν οι λόγοι για τους οποίους 

οι συμμετέχοντες θεώρησαν την κατάρτισή τους επαρκή ή μη-επαρκή και παρουσιάζονται 

στους Πίνακες 9 και 10.  

 

Πίνακας 9. Τι λείπει από το πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αναφορικά στην   
        κατάρτιση των σπουδαστών τους για τη διδασκαλία της ΦΑ σε μικτά τμήματα 

 

Τι λείπει από το πρόγραμμα σπουδών των Τ.Ε.Φ.Α.Α. % 

Διδακτική εμπειρία (περισσότερες ώρες πρακτικής άσκησης) 15,0 

Γνώσεις των προβλημάτων των νέων σε κοινωνιολογικό-παιδαγωγικό  

επίπεδο  

11,2 

Ο τρόπος αντιμετώπισης των διαφορών των δυο φύλων  12,0 

Τακτικά σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς μετά την αποφοίτηση τους  

από το πανεπιστήμιο 

9,0 

Μαθήματα φύλου, π.χ. ισότητας φύλου, ψυχολογίας φύλου  8,0 

 

Οι συμμετέχοντες αναφέρουν ότι αυτά που υπολείπονται από την εκπαίδευσή τους 

είναι η γνώση σχετικά με τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους και τις νέες στην 

σημερινή κοινωνία και ο κατάλληλος τρόπος για να μπορέσουν να τα επιλύσουν. Είναι 

επιτακτική ανάγκη οι εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε θέματα ισότητας φύλου και 

πρόσθετης ψυχολογίας για την καλύτερη αντιμετώπιση και προσαρμογή του μαθήματος 

στις ανάγκες του κάθε παιδιού.  

 

Πίνακας 10. Τι καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. αναφορικά στην    
           κατάρτιση των σπουδαστών τους για τη διδασκαλία της ΦΑ σε μικτά   
           τμήματα 
 
Τι καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. % 
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Τις ηλικιακές διαφορές  9,1 

Τις διαφορές φύλου (κινητικές, σωματικές, ψυχολογικές)  8,3 

Τον τρόπο διδασκαλίας σε μεικτές ομάδες  7,0 

Τον τρόπο αντιμετώπισης του κάθε φύλου 5,0 

Την ψυχολογία του παιδιού  4,9 

Ποικιλία δραστηριοτήτων και επιλογή της καταλληλότερης  4,5 

Τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών ανάμεσα στα δυο φύλα  3,2 

 Την εμπειρία διδασκαλίας  1,4 

 

Οι συμμετέχοντες που υποστήριξαν ότι η κατάρτισή τους υπήρξε επαρκής (43,4%) 

ανέφεραν ότι έμαθαν για την πλειοψηφία των παραγόντων εκείνων που είναι σημαντική 

για τη διεξαγωγή ενός αποτελεσματικού μαθήματος φυσικής αγωγής με γνώμονα την ίση 

μεταχείριση προς τα δυο φύλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:40 EEST - 54.219.128.100



       35

 

 

V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ετοιμότητας και κατάρτισης 

τεταρτοετών φοιτητών, φοιτητριών τμημάτων φυσικής αγωγής και αθλητισμού καθώς και 

εν’ ενεργεία εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής να διδάξουν σε μικτά σχολικά τμήματα, όπου 

θα πρέπει ταυτόχρονα να χειριστούν αγόρια και κορίτσια προωθώντας την ίση και ισόνομη 

ανάπτυξη όλων. Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει 

μεγαλύτερη προτίμηση αναφορικά με τη διδασκαλία σε μικτές και αμιγείς ομάδες, ωστόσο 

δεν έλειπαν αναφορές διαφόρων δυσκολιών και για τα δυο φύλα, που παρατήρησαν οι 

φοιτητές και φοιτήτριες στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης  καθώς και οι καθηγητές 

και καθηγήτριες φυσικής αγωγής και αθλητισμού. 

Εξετάζοντας την προτίμηση τους στον τρόπο διδασκαλίας (σε μεικτές ή αμιγείς 

ομάδες ανάλογα με το φύλο), οι περισσότεροι συμφωνούν και προτιμούν τη διδασκαλία σε 

μεικτές ομάδες φύλου, ενώ είναι επίσης αρκετοί εκείνοι που διαφωνούν και τονίζουν ότι 

είναι καλύτερα σε αμιγείς ομάδες. Υπήρχε ένα μικρό ποσοστό ( 1,3%) που δήλωσε ότι είτε 

είναι μικτά είτε όχι είναι το ίδιο αποτελεσματικό το μάθημα και ότι ο διαχωρισμός πρέπει 

να γίνεται με βάση άλλα κριτήρια. Επίσης, πολλοί ερωτηθέντες (13,8%) ανέφεραν ότι 

προτιμούν τη διδασκαλία σε μικτά τμήματα στην πρωτοβάθμια και σε αμιγή τμήματα στη 

δευτεροβάθμια. Θεωρούν οι μαθητές και οι μαθήτριες αλλάζουν κατά την διάρκεια του 

δημοτικού και του γυμνασίου-λυκείου και τότε πρέπει να γίνεται διαχωρισμός γιατί 

μπαίνουν στην εφηβεία. 

Συνολικά οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν καλές προθέσεις και προσπαθούν να 

μη γίνεται διαχωρισμός με βάση το φύλο. Αυτό όμως συχνά έρχεται σε αντίθεση με τις 

αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις που έχουν, καθώς είναι μεγαλωμένοι και επηρεασμένοι από 

το κοινωνικό περιβάλλον και τα μηνύματα του ευρύτερου κοινωνικού χώρου στον οποίο 

ζουν, κινούνται και εργάζονται. Ας μη ξεχνάμε ότι μόνο τα τελευταία χρόνια τέθηκε το 

θέμα της ισότητας των δύο φύλων και ασκήθηκε έντονη κριτική αλλά έγινε και 

προσπάθεια εξάλειψης των παραδοσιακών στερεότυπων για το ρόλο των δύο φύλων τόσο 

μέσα στα σχολικά βιβλία όσο και μέσα στο σχολικό χώρο. Επίσης στην έρευνα της 

Σιδηροπούλου-Δηµακάκου (1990) εμφανίζονται πολλοί καθηγητές και καθηγήτριες που 

πιστεύουν ότι τα κορίτσια και τα αγόρια πρέπει να αντιμετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο σε 

θέματα εκπαίδευσης και εργασίας, ενώ για κάποιους καθηγητές-τριες η εκπαίδευση των 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:40 EEST - 54.219.128.100



       36

παιδιών πρέπει να διαφέρει με βάση το φύλο. 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής έχει 

παρατηρηθεί πληθώρα συμπεριφορών και από τα δυο φύλα, οι οποίες σύμφωνα με την 

εκτίμηση των εκπαιδευτικών κάποιες φορές εμποδίζουν τη διεξαγωγή του μαθήματος. Τα 

κορίτσια εμφανίζουν δυσκολίες σύμφωνα με τους ερευνητές Luke και Cope (1994) και 

δείχνουν να έχουν λιγότερο ανταγωνιστικές δραστηριότητες και περισσότερη έμφαση του 

προγράμματος στη γύμναση. Αργότερα στην εφηβεία εμφανίζουν χαμηλότερο ποσοστό 

συμμετοχής σε φυσικές δραστηριότητες (Allison, Dwyer, & Makin, 1999).  

Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι τα κορίτσια συνεχίζουν να εμφανίζουν αυξημένη 

ντροπαλότητα και κατωτερότητα λόγω υποτίμησης των ικανοτήτων τους αλλά και 

μειωμένη συμμετοχή και τα αγόρια αντίστοιχα να εμφανίζονται απείθαρχα και πιο 

δραστήρια. Σχετικά με τον παράγοντα ηλικία, οι Garcia-Lopez και άλλοι (2001) 

αναφέρουν ότι τα κορίτσια ηλικίας 14-17 εμφανίζονται πιο ευπαθή στον αρνητικό 

σχολιασμό από τον περίγυρο. Ο φόβος αρνητικού σχολιασμού από τους συμμαθητές 

επίσης δείχνει να τις ανησυχεί σε μεγαλύτερο βαθμό συγκρινόμενες με τα αγόρια (La 

Greca & Lopez, 1998).  

Στην παρούσα έρευνα αναφορικά με τα αγόρια, αυτά φαίνονται να εμπλέκονται με 

πιο δραστήριο βαθμό και με μεγαλύτερη ενέργεια συγκριτικά με τα κορίτσια στο παιχνίδι, 

σε ελεύθερες δραστηριότητες, σε γυμναστικές ασκήσεις και στο μάθημα της γυμναστικής. 

Τα αγόρια δείχνουν, να προτιμούν τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες που προκαλούν τα 

όρια τους, τα ομαδικά αθλήματα και θεωρούν ότι είναι περισσότερο ικανά / πιο καλοί στα 

αθλήματα. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ανέφεραν πως 

μέσα στο μάθημα έχουν αντιμετωπίσει συμπεριφορές όπως απειθαρχία, πρόκληση 

τσακωμών, αρνητικό σχολιασμό των κοριτσιών και υποβιβασμό των ικανοτήτων τους, με 

συνέπεια τη μη προτίμηση των κοριτσιών στις ομάδες τους. Όμοια ευρήματα εμφανίζονται 

και στην έρευνα των Jacobs και άλλων συνεργατών (2002) που υποστηρίζουν ότι οι 

καθηγητές και καθηγήτριες της φυσικής αγωγής θεωρούν ότι τα κορίτσια υστερούν σε 

ικανότητες από τα αγόρια, κάτι που κατατάσσει τα αγόρια πιο δραστήρια και πιο 

ανταγωνιστικά.  

Που μπορεί όμως να οδηγήσουν τέτοιου είδους αντιλήψεις που μάλιστα 

εκφράζονται και ως δυσκολίες; Ένα παράδειγμα δίνεται από παρόμοιο αποκλεισμό των 

κοριτσιών από αθλήματα «αγορίστικα», όπως το ράκμπυ, που υπήρξε καθοριστικός 

παράγοντας πλήρους εγκατάλειψης από πλευράς των κοριτσιών των αθλημάτων στο 

γυμνάσιο (Taylor, Legrand, & Newton, 1999). Στην παρούσα έρευνα στην περίπτωση των 
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συμπεριφορών που εμφανίζονται και στα δυο φύλα αναφέρθηκαν η προτίμηση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων. Έτσι, από τα αγόρια υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση για 

αθλοπαιδιές (καλαθοσφαίριση, ποδόσφαιρο, χειροσφαίριση), ενώ από τις μαθήτριες 

μεγαλύτερος ενθουσιασμός προς το μοντέρνο και παραδοσιακό χορό, αεροβική, 

πετοσφαίριση και γενικά αθλητικές δραστηριότητες που δίνουν έμφαση στο ωραίο σώμα 

και δεν υπάρχει σωματική επαφή με τον αντίπαλο. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 

τα ευρήματα των ερευνητριών Hill και Cleven (2005) που αναφέρουν ότι η προτίμηση των 

αγοριών για τις αθλητικές δραστηριότητες εμφανίζεται προς την άρση βαρών και το 

χόκεϋ, πιθανά βασιζόμενη σε κοινωνικά πρότυπα και πολιτισμικά στερεότυπα. Η 

διαφοροποίηση αυτή των δραστηριοτήτων που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κάθε φύλου 

υποστηρίζεται (Derry & Phillips, 2004; Sadker & Sadker, 1994) ότι συμβάλει στη 

διακύμανση του επιπέδου ευχαρίστησης που αντλούν τα δυο φύλα στη σχολική φυσική 

αγωγή.  

Διερευνώντας τις απόψεις των συμμετεχόντων κατά πόσο είναι σημαντική ή όχι, η 

προετοιμασία του μαθήματός της φυσικής αγωγής. Το 83% των καθηγητών, καθηγητριών, 

φοιτητών και φοιτητριών προετοιμάζεται στο σπίτι για την ημερήσια εκπαιδευτική μονάδα 

που θα διδάξει, ενώ το 16,3% διαφοροποιείται και δηλώνει ότι δεν ασχολείται με την 

προετοιμασία του μαθήματος. Επομένως οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι είναι 

κεφαλαιώδους σημασίας η προετοιμασία του μαθήματος για αυτό φτιάχνουν το πλάνο του 

μαθήματος, παρόμοιες έρευνες δεν έχουν βρεθεί για τις απόψεις αναφορικά με την 

σχεδίαση του μαθήματος της φυσικής αγωγής. 

 

Οι καθηγητές και καθηγήτριες πιστεύουν ότι α)προσαρμόζοντας τα προγράμματα 

έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, β)διαχωρίζοντας τα παιδιά 

ως προς τις ικανότητες, γ)ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντας την προσπάθεια 

καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 

διάρκεια του μαθήματος της φυσικής αγωγής. Τέλος προσανατολίζοντας τους μαθητές και 

τις μαθήτριες στην προσπάθεια και στην συμμετοχή και όχι στο αποτέλεσμα και στην νίκη 

καταφέρνουν την ενίσχυση του ομαδικού παιχνιδιού και του θετικού κλίματος. Μερικές 

από τις μεθόδους διδασκαλίας που εμφανίζονται στη βιβλιογραφία (Brown, Brown, & 

Hussey, 1996; Hutchinson, 1995) και που στόχο έχουν τον περιορισμό και την εξάλειψη 

των διακρίσεων φύλου στη φυσική αγωγή είναι η χρησιμοποίηση εξοπλισμού 

προσαρμοσμένου όχι στο φύλο αλλά στις σωματικές διαστάσεις, η χρήση 

παραδειγμάτων/πρότυπων αθλητισμού και των δυο φύλων, η καταλληλότητα γλώσσας, η 
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παρέμβαση και διόρθωση οποιασδήποτε συμπεριφοράς σχετικής με διάκριση φύλου μέσα 

στη τάξη ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την διδασκαλία 

της φυσικής αγωγής. 

Ο στόχος της φυσικής αγωγής είναι η προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών 

για την ζωή μέσα από εμπειρία και γνώση για την άσκηση και τον αθλητισμό, την 

διατροφή, τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη κοινωνικών και ατομικών ικανοτήτων. 

Δυστυχώς, αναφορικά με την Ελλάδα ένας απολογισμός για την αποτελεσματική ή όχι 

λειτουργία του μαθήματος της φυσικής αγωγής και την λειτουργία των μικτών τμημάτων 

είναι αδύνατον να εκπονηθεί εξαιτίας της έλλειψης -σε βαθμό ανυπαρξίας- στοιχείων και 

δεδομένων. Και δεν είναι η έλλειψη  αυτή το μόνο που καταδεικνύει την αντιμετώπιση του 

μαθήματος της φυσικής αγωγής ως δευτερεύοντος στην ελληνική εκπαίδευση. Αρκεί να 

αναλογιστεί κανείς πως από τα 12 χρόνια του εκπαιδευτικού συστήματος στη διάρκεια των 

έντεκα η γυμναστική είναι δίωρο υποχρεωτικό μάθημα ανά εβδομάδα και εκπίπτει στη μία 

μόλις ώρα στην τάξη της 3ης λυκείου. Επομένως είναι δύσκολο να συμβάλλει στην 

ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των μαθητών και μαθητριών, ώστε, ανεξάρτητα από το φύλο ή την καταγωγή, 

να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν 

δημιουργικά.  
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VI . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας, διερευνήθηκαν απόψεις μελλοντικών και εν’ ενεργεία 

εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής σε θέματα φύλου που εμφανίζονται και αντιμετωπίζονται 

μέσα στο μάθημα στης σχολικής φυσικής αγωγής. Μέσα από την παρούσα έρευνα επίσης 

δίνονται πληροφορίες σχετικές με κενά που εκτιμάται πως εμφανίζει η εκπαίδευση των 

καθηγητών και καθηγητριών φυσικής αγωγής όσον αφορά στην ισότιμη διαχείριση 

μαθητών και μαθητριών μέσα στο μάθημα της φυσικής αγωγής.  

Η συγκέντρωση πληροφοριών αναφορικά στην επάρκεια και στις ελλείψεις της 

εκπαίδευσης των καθηγητών και καθηγητριών φυσικής αγωγής και αθλητισμού αποτελούν 

πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των αρμοδίων φορέων για τον αρτιότερο σχεδιασμό και την 

ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών 

δυνάμεων των φοιτητών και φοιτητριών. Πρόκειται για μία αλυσίδα καθώς η διδασκαλία 

των φοιτητών και φοιτητριών σε μικτά τμήματα μέσα στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. δίνει τις βάσεις 

ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός διαχωρισμός της τάξης του σχολείου με βάση του 

φύλου και διαιώνιση των έμφυλων αθλητικών στερεοτύπων (π.χ., ανδρικά και γυναικεία 

αθλήματα). Κατ’ επέκταση οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων σπουδών στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο των σπουδών που προσφέρουν αναφορικά στα 

δυο φύλα και σταδιακά να ανανεωθούν και να προσαρμοστούν ώστε να προωθούν την 

ισοτιμία μεταξύ μαθητών και μαθητριών.  

 

Προτάσεις για πρακτική εφαρμογή 

 Είναι επιτακτική ανάγκη να αναθεωρηθούν κάποιες απόψεις που φαίνεται πως 

συνεχίζουν να διαχωρίζουν τα φύλα στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Είναι σημαντική  η 

απουσία σχετικών μελετών στην Ελλάδα που θα προβάλουν θεσμικές αλλαγές και δομές 

στο μάθημα της φυσικής αγωγής με στόχο τη διακοπή αναπαραγωγής της διαφοροποιήσεις 

μεταξύ των δυο φύλων. Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό 

τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων στο πανεπιστήμιο καθώς και της διδακτικής 

παιδαγωγικής ώστε να προάγουν την ισότιμη ανάπτυξη παιδιών.  
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Επιπρόσθετα αναγκαίοι είναι και κύκλοι εκπαίδευσης με τακτικά σεμινάρια στους 

εκπαιδευτικούς μετά την αποφοίτηση τους από το πανεπιστήμιο, στα θέματα: (α) 

προβλήματα των νέων σε κοινωνιολογικό-παιδαγωγικό επίπεδο, (β) νέοι τρόποι 

αντιμετώπισης των διαφορών των δυο φύλων, (γ) μαθήματα π.χ. ισότητας φύλου, 

ψυχολογίας φύλου. Φυσικά το σημαντικότερο είναι να προστεθούν περισσότερες ώρες 

μαθημάτων διδακτικής παιδαγωγικής και να υπάρχουν στο τρίτο και τέταρτο έτος του 

πανεπιστημίου της φυσικής αγωγής. 

 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αλλά και τους περιορισμούς της έρευνας 

αυτής, εκτιμάται ως σημαντική η περαιτέρω μελέτη της προσέγγισης των μαθητών και 

μαθητριών και η ίση μεταχείριση αυτών στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Θεμιτό είναι να 

διεξαχθούν έρευνες σε φοιτητές και φοιτήτριες όλων των τμημάτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης φυσικής αγωγής με σκοπό να διερευνηθεί εάν η ίδια η πανεπιστημιακή τους 

εκπαίδευση αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα.  

Περαιτέρω συστηματική διερεύνηση των στάσεων και της συμπεριφοράς των 

ελλήνων και ελληνίδων καθηγητών σε σχέση με το φύλο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας θα μας δώσει σημαντικές γνώσεις με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

διδακτική προσέγγισης. Τέλος σε μελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί σε 

ποιο βαθμό και με ποια μορφή εμφανίζεται ο διαχωρισμός των φύλων στην εκπαιδευτική 

πράξη γιατί ο καθηγητής και η καθηγήτρια φυσικής αγωγής  λειτουργεί σαν πομπός από 

τον οποίο εκπέμπονται τα μηνύματα σεξιστικά ή όχι μέσα από τις αθλητικές 

δραστηριότητες, εικόνες, κατάλληλη χρήση γλώσσας και εισέρχονται στους δέκτες –

μαθητές και μαθήτριες. 
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VIII . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Παράρτημα Α 

Έντυπο αποδοχής συμμετοχής 

 

Παράρτημα Β 

Ερωτηματολόγιο έρευνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Παρακαλώ διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και υπογράψτε  
εάν συμφωνείτε να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα 
 
 
Σκοπός της έρευνας: 
Η διερεύνηση των απόψεων τεταρτοετών φοιτητών/φοιτητριών τμημάτων φυσικής αγωγής 
και καθηγητών/καθηγητριών φυσικής αγωγής με βάση τις εμπειρίες τους από τη 
διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο σχολείο σε μικτά τμήματα αγοριών 
και κοριτσιών.  
 
Τι θα κάνετε στην έρευνα αυτή: 
Θα συμπληρώσετε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο.  
 
Χρόνος που χρειάζεται: 
Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χρειάζονται  περίπου 30 λεπτά . Εσείς μπορείτε 
να αφιερώσετε όσο χρόνο θέλετε για να διαβάσετε τις ερωτήσεις προσεχτικά και να τις 
απαντήσετε. 
 
Πιθανοί κίνδυνοι: 
Θεωρούμε ότι δεν αντιμετωπίζετε κανέναν κίνδυνο συμμετέχοντας στην έρευνα αυτή. Αν 
κάποια ερώτηση του ερωτηματολογίου σας κάνει να νιώσετε άβολα, θα την αποσύρουμε. 
 
Χρήση πληροφοριών: 
Οι πληροφορίες που θα δώσετε θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς και θα 
δημοσιευθούν σε επιστημονικό περιοδικό του χώρου των αθλητικών επιστημών. Οι 
πληροφορίες δε θα συσχετιστούν με το όνομα σας, ενώ πρόσβαση σε αυτές θα έχουμε 
μόνον όσοι εμπλεκόμαστε ενεργά με τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  
 
Εθελοντική συμμετοχή:  
Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη.  
 
Διακοπή συμμετοχής: 
Διατηρείτε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή. Αν 
αποφασίσετε να αποχωρήσετε, σας παρακαλώ να ειδοποιήσετε την Ανή Χρόνη και το 
ερωτηματολόγιο που συμπληρώσατε θα αποσυρθεί και θα καταστραφεί.  
 
Με ποιον θα επικοινωνήσετε σχετικά με τα δικαιώματά σας στη παρούσα έρευνα: 
Ανή Χρόνη,  ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 42100 Τρίκαλα. 
Τηλ. 24310.47048, E-mail: schroni@pe.uth.gr 
 
Μαρίνα Κοσκερίδου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρυές, 42100 Τρίκαλα. E-mail: 
kokermarina@hotmail.com 
 
Αποδοχή συμμετοχής: 
Συμφωνώ να συμμετάσχω στην έρευνα που περιγράφηκε παραπάνω. 
 
 
Υπογραφή:          Ημερομηνία:     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Η Διδασκαλία του Μαθήματος Φυσικής Αγωγής 
 
Αγαπητέ ΚΦΑ & αγαπητή ΚΦΑ, φοιτητές & φοιτήτριες,  
Παρακάτω σας ζητείτε να εκφράσετε τις απόψεις σας και να καταγράψετε εμπειρίες σας 
ως διδάσκοντες του μαθήματος της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Παρακαλώ σημειώστε 
αυτά που εσείς πιστεύετε ή έχετε βιώσει. Δώστε την πιο ειλικρινή σας απάντηση σας 
καθώς δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις 
 

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο & εμπιστευτικό 
 

Δημογραφικά Στοιχεία 
1 Ποια είναι η ημερομηνία γέννησής σας; ηη….. / μμ ….. / χχ ….. 
2 Που γεννηθήκατε; (σημειώστε την περιοχή) [ ]   Αγροτική (500-2000 κάτοικοι) 

[ ]   Ημιαγροτική (2000-5000 
κάτοικοι)                     
[ ]   Ημιαστική (5000-10000 
κάτοικοι) 
[ ]   Αστική (10000-100000 
κάτοικοι)  
[ ]   Αστικό κέντρο (100000 και 
πάνω)                                                   

3 Που κατοικείτε τώρα; (σημειώστε την 
περιοχή) 

[ ]   Αγροτική (500-2000 κάτοικοι) 
[ ]   Ημιαγροτική (2000-5000 
κάτοικοι)                     
[ ]   Ημιαστική (5000-10000 
κάτοικοι) 
[ ]   Αστική (10000-100000 
κάτοικοι)  
[ ]   Αστικό κέντρο (100000 και 
πάνω)                                                   

4 Φύλο: [ ]   Άνδρας      
[ ]   Γυναίκα   

5 Ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχουν ολοκληρώσει η μητέρα 
σας και ο πατέρας σας; Βάλτε μόνον ένα Χ στο υψηλότερο επίπεδο για τον καθένα 
τους.   

 Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Μητέρα Πατέρα 

Δημοτικό [ ] [ ] 
Γυμνάσιο [ ] [ ] 
Λύκειο [ ] [ ] 
Πανεπιστήμιο [ ] [ ] 
Μεταπτυχιακό [ ] [ ] 
Διδακτορικό [ ] [ ] 
Άλλο [ ] 

τι;………………………………
[ ] 
τι;………………………………

6 Σημειώστε την οικογενειακή σας κατάσταση: γαμος/η 
γγαμος/η 
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αζευγμένος/η 
ε διάσταση 

[ ]   Χήρος/α 
6α Έχετε παιδιά; [ ]  Δεν έχω 

[ ]  Έχω …. αγόρι/α  
[ ]  Έχω …. κορίτσι/α  

 
7 Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε στο σχολείο; …..   χρόνια σε Δημόσια σχολεία

      
…..   χρόνια σε Ιδιωτικά σχολεία  

7α  …..   χρόνια στην πρωτοβάθμια
      
…..   χρόνια στη δευτεροβάθμια  

7β Τώρα που υπηρετείτε; [ ]   Πρωτοβάθμια      
[ ]   Δευτεροβάθμια  

 
8 Σε ποιο πανεπιστήμιο ολοκληρώσατε τις 

προπτυχιακές σπουδές; 
 

8α Ποια ειδικότητα/κατεύθυνση ακολουθήσατε 
στις προπτυχιακές σπουδές; 

 

9 Έχετε ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές; [ ]  Ναι                    [ ]  Όχι  
Αν απαντήσατε όχι, προχωρήστε στη 
10 

9α Αν απαντήσατε ναι στο 9, ποιο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα παρακολουθήσατε; 

[ ]   ΑΠΘ Θεσσαλονίκης 
[ ]   ΑΠΘ Σέρρες                     
[ ]   ΑΠΘ/ΔΠΘ/ΠΘ Διατμηματικό 
[ ]   ΔΠΘ/ΠΘ Διατμηματικό  
[ ]   Πανεπιστήμιο Αθηνών                 
[ ]   ΠΘ Τρίκαλα  
[ ]   Άλλο, 
ποιο;………………………                

9β Αν απαντήσατε ναι στο 9, ποια 
κατεύθυνση/ειδικότητα του μεταπτυχιακού 
προγράμματος παρακολουθήσατε; 

 

9γ  Αν απαντήσατε ναι στο 9, ποια χρονιά 
αποκτήσατε το  
μεταπτυχιακό σας τίτλο; 

 

 
10 Πόσες ώρες διδάσκεται στο σχολείο/α 

συνολικά  
την εβδομάδα; 

 

11 Ποια η θέσης σας στο σχολείο; [ ]   Διευθυντής/ρια  
[ ]   Υποδιευθυντής/ρια                       
[ ]   Εκπαιδευτικός τάξης                    

12 Προετοιμάζεστε για τα μαθήματά σας στο 
σχολείο συστηματικά; 

[ ]  Ναι                  [ ]  Όχι   

12α Αν όχι, γιατί; 
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Οι απόψεις σας... 
13 Παρακαλώ διαβάστε τα μαθήματα που αναγράφονται παρακάτω στη στήλη 1. Για 

κάθε μάθημα  
σημειώστε Χ στη στήλη όπου νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα. 

 Ταιριάζει καλύτερα 
σε … … 

Αγόρια Κορίτσια Και στα δύο 

Φυσική    
Ψυχολογία    
Γεωγραφία    
Μουσική    
Πληροφορική    
Ξένες γλώσσες    
Χημεία    
Νέα ελληνικά    
Κοινωνιολογία    
Μαθηματικά    
Φυσικά αγωγή    
Ιστορία    
Οικιακή οικονομία    
Τεχνολογία    

 
14 Διαφέρουν τα δυο φύλα μεταξύ τους γενικά ως 

προς τις επιδόσεις τους στο μάθημα της 
φυσικής αγωγής; 

i. Στην πρωτοβάθμια 
[ ]   Υπερέχουν τα αγόρια  
[ ]   Υπερέχουν τα κορίτσια             
[ ]   Δεν υπάρχει διαφορά              
ii. Στη δευτεροβάθμια 
[ ]   Υπερέχουν τα αγόρια  
[ ]   Υπερέχουν τα κορίτσια             
[ ]   Δεν υπάρχει διαφορά                

 
14α Αν στην ερώτηση 14 απαντήσατε ναι, και πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ 

αγοριών και κοριτσιών στη φυσική αγωγή, σημειώστε Χ στη στήλη που νομίζετε 
ότι ερμηνεύει τη διαφορά αυτή 

  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Δε 
γνωρίζω

Είναι πιο δυνατά      
Προσπαθούν 
περισσότερο 

     

Ενθαρρύνονται 
περισσότερο από   
Τους καθηγητές/τις 
καθηγήτριες τους 

     

Ενθαρρύνονται 
περισσότερο από  
το οικογενειακό 
τους περιβάλλον 

     

Είναι κινητικά πιο 
ώριμα 
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Είναι γνωστικά πιο 
ώριμα 

     

Άλλο, τι 
…………………… 

     

 
 
15 Διαβάστε προσεκτικά μια-μια τις παρακάτω θέσεις και σημειώστε Χ στη στήλη που 

νομίζετε ότι εκφράζει περισσότερο την προσωπική σας άποψη 
  

Σε γενικές γραμμές… 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Συμφωνώ Διαφωνώ Διαφωνώ 
απόλυτα 

Δε 
γνωρίζω

Τα αγόρια έχουν 
περισσότερα 
προβλήματα πειθαρχίας 
από  
τα κορίτσια 

     

Τα κορίτσια 
ενδιαφέρονται 
περισσότερο από τα 
αγόρια γ 
ια τη φυσική αγωγή 

     

Τα αγόρια έχουν 
υψηλότερες κινητικές 
ικανότητες για να 
επιτύχουν υψηλές 
επιδόσεις στη φυσική 
αγωγή 

     

Τα κορίτσια δεν πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικά, 
γιατί έτσι δεν είναι 
αρεστά στα αγόρια 

     

Τα αγόρια χρειάζονται 
περισσότερη 
ενθάρρυνση από τα 
κορίτσια για να 
πετύχουν καλές 
επιδόσεις 

     

Τα κορίτσια συχνά 
κρύβουν τις υψηλές 
τους επιδόσεις στα 
αθλήματα, γιατί 
φοβούνται ότι τα αγόρια 
θα τις αντιπαθήσουν ή 
θα τις περιγελάσουν 

     

Τα αγόρια είναι πιο 
προσεκτικά στις 
λεπτομέρειες, ακούν και 
εκτελούν  
τις οδηγίες καλύτερα 
από τα κορίτσια 
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Είναι πιο σημαντικό για 
ένα αγόρι παρά για ένα 
κορίτσι να πετύχει  
στον αθλητισμό  

     

Τα κορίτσια 
προσπαθούν πιο 
συστηματικά από ότι τα 
αγόρια 

     

Τα αγόρια χρειάζονται 
περισσότερη 
ενθάρρυνση από τα 
κορίτσια για να 
πετύχουν καλές 
επιδόσεις 

     

Τα κορίτσια δεν τα 
καταφέρνουν στη 
φυσική αγωγή τόσο 
καλά όσο τα αγόρια 

     

Τα αγόρια είναι πιο 
κατάλληλα να 
συμμετέχουν στη 
φυσική αγωγή 

     

Τα κορίτσια είναι πιο 
κατάλληλα για να 
παρέχουν υποστήριξη 
στους γύρω τους 

     

Τα αγόρια είναι πιο 
κατάλληλα για να 
καταλάβουν αργότερα 
διοικητικές θέσεις στον 
αθλητισμό 

     

Τα κορίτσια είναι πιο 
κατάλληλα για να 
παίρνουν σημαντικές 
αποφάσεις μέσα στο 
πλαίσιο της οικογένειας 

     

Τα αγόρια δεν 
ενδιαφέρονται για τίμιο 
και καθαρό παιχνίδι 
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  Συμ- 

φωνώ 
απόλυτα 

Συμ- 
φωνώ 

Δια- 
φωνώ

Δια- 
φωνώ 
απόλυτα 

Δε γνω-
ρίζω 

Ταιριάζει πιο πολύ στα 
κορίτσια  
να παίζουν τίμια και καθαρά  
στις αθλοπαιδιές 

     

Δεν είναι απαραίτητο για ένα 
αγόρι να είναι καλός στη 
φυσική αγωγή 

     

Τα κορίτσια δεν είναι ανάγκη 
να ανησυχούν πολύ για το αν 
τα πάνε καλά στη φυσική 
αγωγή 

     

Τα αγόρια συμμετέχουν πιο 
ενεργητικά από τα κορίτσια 
στη φυσική αγωγή: κάνοντας 
ερωτήσεις, ακολουθώντας 
οδηγίες, παίζοντας 

     

Τα κορίτσια συμμετέχουν πιο 
παθητικά από τα αγόρια στη 
φυσική αγωγή: 
παρακολουθώντας τα αγόρια 
να παίζουν, αποφεύγοντας την 
κίνηση 

     

 
16 Στ ο χώρο της σχολικής φυσικής αγωγής, τα αποτελέσματα ερευνών είναι αντιφατικά 

αναφορικά με την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του μαθήματος της φυσικής 
αγωγής σε μικτές ομάδες ή σε αμιγείς ομάδες αγοριών, κοριτσιών. Ποια είναι η 
προσωπική σας άποψη σχετικά με το αν γίνεται το μάθημα περισσότερο 
αποτελεσματικά σε μικτές ή χωριστές ομάδες και γιατί;  

 …………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
……………...... 

17 Βασιζόμενος/η στην εμπειρία σας στο σχολείο, τι είδους δυσκολίες βλέπετε συνήθως 
να δημιουργεί η συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών μέσα στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής; 
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 …………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 

18 Εσείς, πως αντιμετωπίζετε τις δυσκολίες αυτές σε καθημερινή βάση; 
 …………………………………………………………………………………………

………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
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19 Πιστεύετε ότι κατά τη φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο καταρτιστήκατε επαρκώς για 

να δουλέψετε με μικτές ομάδες αγοριών και κοριτσιών στο μάθημα της φυσικής 
αγωγής; Αν ναι, τι είναι αυτό που σας βοήθησε; Αν όχι, τι θεωρείτε ότι υπολείπεται 
από την εκπαίδευσή σας; 

 Ναι, η κατάρτισή μου ήταν επαρκής. Με βοηθά στο μάθημα ότι έμαθα για 
……………..…… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
Όχι, η κατάρτισή μου δεν ήταν επαρκής. Θα με βοηθούσε στο μάθημα αν γνώριζα 
για ……… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………… 

 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας 
Ανή Χρόνη 
Μαρίνα Κοσκερίδου 
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