
Τα Στερεότυπα του Ρόλου των Φύλων σε Βιβλία 

Πληροφορικής 
 

        
Κ. Γεωργιάδου 

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ-19,  

Υποψ. ∆ιδάκτωρ Π.Τ.∆.Ε. ∆ΠΘ  

kgeorgia@eled.duth.gr 

Γ. Κέκκερης  

Καθηγητής  

Π.Τ.∆.Ε. ∆ΠΘ  

kekkeris@eled.duth.gr 
 

 

 

Περίληψη 
Αυτό το άρθρο έχει σαν σκοπό την έρευνα του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζονται τα δύο 

φύλα µέσα σε δεκατέσσερα  συνολικά βιβλία Πληροφορικής του Γυµνασίου και Λυκείου που 

έχουν εκδοθεί από τον ΟΕ∆Β καθώς και σε βιβλία Πληροφορικής ιδιωτικών εκδοτικών οίκων 

στην Ελλάδα. Από την λεπτοµερή εξέταση των βιβλίων Πληροφορικής φαίνεται ότι για τη 

συγγραφή τους δεν έχει ληφθεί υπόψη η αποφυγή των στερεότυπων του ρόλου των φύλων µε 

συνέπεια οι γυναίκες να παρουσιάζονται ότι υπολείπονται σε σχέση µε τους άνδρες  στην 

χρήση των νέων τεχνολογιών. Η παρουσίαση των γυναικών κατά αυτόν τον τρόπο αποτελεί 

παράγοντα συνέχισης των παλιών κοινωνικών ανισοτήτων καθώς αυτές οι απεικονίσεις δεν 

ενισχύουν τη χρήση των ΤΠΕ από τις γυναίκες.   

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, Βιβλία Πληροφορικής, φύλο, στερεότυπα. 

 

Abstract 
The aim of this article is to search the way gender is presented in 10 school books of the 

secondary education and 4 books published by private publishing houses in Greece. The 

analysis of the texts and pictures used in the books showed that gender stereotypes have not 

been omitted in the books’ context. Women are presented as they are not using ICTs or they 

use them less than men do. The way women are presented in the books doesn’t support the use 

of ICTs by the female side as this representation continues the old social inequalities.  

Key words: Books of computer science, gender, stereotypes.    

1. Εισαγωγή 

Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η εξέλιξη του ρόλου του φύλου είναι ένα σηµαντικό 

µέρος  της νεαρής ηλικίας ενός ανθρώπου και αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

εµπειρίες του. Τα παιδιά σε όλες τις κοινωνίες µαθαίνουν να υιοθετούν 
συγκεκριµένους ρόλους και συµπεριφορές σαν µέρος της διαδικασίας 

κοινωνικοποίησης τους. Πολλοί από αυτούς τους ρόλους βασίζονται στην 

ταυτοποίηση των παιδιών µε ένα συγκεκριµένο φύλο. Η εξέλιξη του ρόλου της 

ταυτότητας του φύλου είναι σηµαντική για την αυτό-αντίληψη και θίγει τον τρόπο µε 

τον οποίο τα παιδιά αντιµετωπίζονται από τους ενήλικες και τους συνοµήλικούς τους, 



 2 

επηρεάζοντας τις προσδοκίες που έχουν οι άλλοι για την συµπεριφορά τους 
(Kortenhaus and Demarest, 1993). Τα στερεότυπα του ρόλου του φύλων είναι 

προκατασκευασµένες κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά µε µορφές συµπεριφοράς 

ικανότητες, ρόλους και επαγγέλµατα των ατόµων, απλώς και µόνο επειδή ανήκουν σε 

ένα φύλο(Κανταρτζή, 2003). Τα βιβλία αντίστοιχα αποτελούν φορείς της 

κοινωνικοποίησης των µαθητών/τριών αφού µέσω αυτών τους παρουσιάζονται 
συνθήκες διαβίωσης και µοντέλα ρόλων µε τα οποία στη συνέχεια ταυτίζονται. 

Σύµφωνα µε την ∆εληγιάννη-Κουϊµτζή (1999) τα σχολικά βιβλία, λειτουργούν ως 

µεταβιβαστές κοινωνικών κανόνων και προτύπων στη νεότερη γενιά, αποτελώντας 

για το παιδί µια σηµαντική πηγή πληροφοριών που έχουν σχέση, ανάµεσα στα άλλα, 

µε τη συµπεριφορά και το ρόλο των δύο φύλων.  

2. Έρευνα 

Αφού τα βιβλία είναι το µέσο που µπορεί και να εκφράσει αλλά και να διαπλάσει 

κοινωνικές αναπαραστάσεις του υλικού µας πολιτισµού καθώς και του φύλου, 

προκειµένου να υπάρξει µια εµπειρική προσέγγιση όλων των παραπάνω απόψεων 
αποφασίσθηκε να ερευνηθούν τα παρακάτω βιβλία Πληροφορικής : 

Α) Bιβλία Γυµνασίου του ΟΕ∆Β 
1. Αλεξανδρής,  Ν. και συν., Πληροφορική Γ΄ Γυµνασίου, α΄ τεύχος, 1994 

2. Αγγελής, Α. και συν., Πληροφορική Β΄ Γυµνασίου, 1996 

3. Βουτυράς, Γ.  και συν., Πληροφορική Γυµνασίου, Βιβλίο µαθητή, 2000 

4. Βουτυράς, Γ.  και συν., Πληροφορική Γυµνασίου, Τετράδιο µαθητή, 2000     

5. ∆αµιανάκης, Α. και συν., Πληροφορική Γυµνασίου, Βιβλίο µαθητή, 2000  
6. Αράπογλου, Α. και συν., Πληροφορική Α΄Β΄Γ΄ Γυµνασίου 2007 

Β) Βιβλία  Λυκείου του ΟΕ∆Β 
7. Γιακουµάκης, Ε. και συν., Εφαρµογές Πληροφορικής Η/Υ  Λυκείου, 2002 

8. Γεωργίου, Θ. και συν., Πολυµέσα ∆ίκτυα, 1999 

9. Καραµάνης, Μ. και συν., Εφαρµογές Η/Υ Β΄, Γ΄, τάξη Ενιαίου Λυκείου χρήση  
      Η/Υ Α΄ τάξη 1ου  κύκλου ΤΕΕ εφαρµογές Η/Υ Α τάξη 2ου  κύκλου ΤΕΕ  

      Τετράδιο εργασιών µαθητή, 2000 

Γ) Βιβλία ιδιωτικών εκδοτικών οίκων 

10. Μπιέλλερ, Ρ. και συν., Μαθαίνω να χρησιµοποιώ τον Η/Υ, Πατάκη, 2005 
11. Ζάππα-Κασαπίδη, Μ., Μαθήµατα Πληροφορικής για όλους, Γκιούρδας, 2006 

12. Heathcote, F. R., Τα πρώτα βήµατα στην Ελληνική Access,Κλειδάριθµος, 2004 
13. Φιλιππούσης, Γ., Γράφω και µαθαίνω µε τον Η/Υ , Κλειδάριθµος, 2005  

∆)Βιβλίο του ΥΠΕΠΘ-Π.Ι.-ΕΑΙΤΥ  

14. Παπαδάκης, Χ. και συν., Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ, 2005 



 3 

Η µέθοδος έρευνας που επιλέχθηκε είναι η ανάλυση περιεχοµένου και σαν 
κατηγορίες ανάλυσης καθορίσθηκαν οι συγγραφείς των βιβλίων,  η εµφάνιση και η 

συχνότητα των ανδρικών και γυναικείων εικόνων, το γλωσσικό περιεχόµενο, οι 

δραστηριότητες, τα επαγγέλµατα και τα χαρακτηριστικά συµπεριφοράς που 

αποδίδονται στα δύο φύλα.   

2.1 Οι συγγραφείς των βιβλίων 

Από το σύνολο των συγγραφέων των βιβλίων του ΟΕ∆Β οι άνδρες είναι 38 και οι 

γυναίκες είναι 5. Οι επιτροπές κρίσεις αποτελούνται περισσότερο από άνδρες ενώ την 
φιλολογική επιµέλεια έχουν κατά κύριο λόγο γυναίκες. Οι συγγραφείς των βιβλίων 

των ιδιωτικών οίκων είναι 3 γυναίκες και 2 άνδρες.  

2.2 Η εµφάνιση και η συχνότητα των ανδρικών και γυναικείων εικόνων 

Παρατηρούµε ότι  στα βιβλία της Πληροφορικής του ΟΕ∆Β ο µεγαλύτερος αριθµός 

των εικόνων και σκίτσων αναφέρονται στο αρσενικό φύλο. Συγκεκριµένα, σε όλα τα 

βιβλία που εξετάσθηκαν υπάρχουν 487 εικόνες µε ανδρικές φιγούρες και 90 εικόνες 
µε γυναικείες φιγούρες (αναλυτικά Πίν. 1).  

Πίνακας 1:  Αριθµός εικόνων 
Βιβλίο Ανδρικές Γυναικείες 

Βιβλίο 1 19 1 

Βιβλίο 2 3 1 

Βιβλίο 3 72 2 

Βιβλίο 4 6 0 

Βιβλίο 5 31 5 

Βιβλίο 6 115 2 

Βιβλίο 7 38 9 

Βιβλίο 8 20 7 

Βιβλίο 9 4 0 

Βιβλίο 10 21 6 

Βιβλίο 11 41 21 

Βιβλίο 12 45 21 

Βιβλίο 13 66 14 

Βιβλίο 14 6 1 

 

Ειδικότερα, οι εικόνες δείχνουν άνδρες επιστήµονες να χρησιµοποιούν Η/Υ σε 
διάφορες εφαρµογές ή να είναι οι άνδρες αυτοί που ιστορικά έχουν ασχοληθεί µε τις 

εφευρέσεις και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Οι εικόνες που περιέχουν γυναικείες 

φιγούρες παριστάνουν γυναίκες που µπορεί να είναι ταµίες σε εµπορικά 

καταστήµατα, να κάνουν χρήση των ΑΤΜ τραπεζών, να κάνουν χρήση του Η/Υ 

αποκλειστικά στο ρόλο γραµµατέων, να µιλάνε στο τηλέφωνο, ή να είναι νοσοκόµες. 
Tα σκίτσα που χρησιµοποιούνται σε όλα τα βιβλία αναπαριστούν ανδρικές µορφές, 

και όλες οι φωτογραφίες που εµφανίζουν χέρια να ακουµπούν πλήκτρα του Η/Υ είναι 

ανδρικά. Τα βιβλία δίνουν την εντύπωση στους µαθητές/τριες ότι οι νέες τεχνολογίες 
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έχουν εξελιχθεί από το ανδρικό φύλο και ότι οι εφαρµογές τους, σε επίπεδο χρήστη, 
είναι και για το γυναικείο φύλο. 

2.3 Το γλωσσικό περιεχόµενο 

Οι αρσενικές αντωνυµίες (π.χ. όλους αυτούς, οποιοσδήποτε, κανείς, αυτός που, 

πολλοί, κάποιοι, άλλος, ο καθένας κ.α)  κυριαρχούν και το αρσενικό άρθρο 
χρησιµοποιείται  αποκλειστικά ακόµα και όταν τα δύο φύλα εµπεριέχονται στο 

νόηµα. Οι λέξεις παιδί, µαθητής, µαθητές, συµµαθητής, καθηγητής, δάσκαλος, 

λογιστής, χρήστης, παραγωγός, επιστήµονες, πολίτης, άνθρωπος αναφέρονται και 

στα δύο φύλα αλλά η εικόνα που αποτυπώνεται στα βιβλία είναι έντονα αρσενική. Η 
σεξιστική γλώσσα που χρησιµοποιείται έχει σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µε 

άνισο τρόπο το γυναικείο φύλο . 

Πίνακας 2: Γλωσσικό περιεχόµενο 
Βιβλίο Αρσενικό 

φύλο 

Μερικά Χαρακτηριστικά 

Βιβλίο 1 104 ∆ιαβάζοντας το βιβλίο  οι µαθητές- µαθήτριες, θα µείνουν µε την εντύπωση ότι όλες οι 

δραστηριότητες εκτελούνται από άντρες ή αναφέρονται σε άντρες. 

Βιβλίο 2 30 Συνεχή χρήση του αρσενικού γένους και των λέξεων ο χρήστης, ο άνθρωπος,  ο πολίτης 

Βιβλίο 3 31 Συνεχή χρήση της λέξης «ο χρήστης» 

Βιβλίο 4 29 Χρήση µόνο ανδρικών ονοµάτων 

Βιβλίο 5 122 Το   γυναικείο  φύλο  απουσιάζει  εντελώς  και  από  τα  -λιγοστά-  σκίτσα   του  βιβλίου  

και  ιδιαίτερα  από  τα  σκίτσα  που  παρουσιάζουν  κάποια  πρόσωπα  να  
χρησιµοποιούν  υπολογιστές. 

Βιβλίο 6 58 Γίνεται προσπάθεια παρουσίασης  του γυναικείου φύλου στο κείµενο και στις εικόνες 

αλλά πάντα τα αγόρια υπερτερούν στην χρήση των Η/Υ  

Βιβλίο 7 65 Συνεχή χρήση των λέξεων ο χρήστης, ο άνθρωπος,  ο πολίτης 

Βιβλίο 8 29 Στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου 45 άρθρα που παρουσιάζουν απόψεις και άρθρα 
σηµαντικών επιστηµόνων,  συγγραφέων και δηµοσιογράφων , για τις νέες τεχνολογίες 

µόνο τα 5 από αυτά ανήκουν σε γυναίκες  

Βιβλίο 9 29 Αναφορά στις λέξεις που θα µπορούσαν να είναι και θηλυκού γένους γιατί η χρήση του 
αρσενικού γένους είναι συνεχής. Ακόµα και όταν µιλάει για οµάδα αντί για 

«συντονίστρια οµάδα», αναφέρεται  «η οµάδα – συντονιστής» στο αρσενικό γένος 

Βιβλίο 10 26 Συνεχή χρήση αρσενικού γένους . Από τις 21 εικόνες  που υπάρχουν στο βιβλίο οι 15 
δείχνουν αγόρια και οι 6 µόνο κορίτσια 

Βιβλίο 11 19 Μετρήθηκαν οι λέξεις που νοηµατικά παραπέµπουν σε αρσενικό και παραλείπεται η 

εκδοχή του θηλυκού αν και σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ικανοποιητική εµφάνιση του 

γυναικείου φύλου  

Βιβλίο 12 3 Κυριαρχούν τα ρήµατα σε έγκλιση προστακτική και το β΄ πληθυντικό πρόσωπο και έτσι 
δεν εντοπίστηκαν στερεότυπα του ρόλου των φύλων στη γλώσσα. Οι αναφορές στα 

στερεότυπα που ακολουθούν γίνονται στις εικόνες του βιβλίου 

Βιβλίο 13 9 Ο συγγραφέας που είναι άντρας κάνει µια πολύ σπουδαία προσπάθεια να ανατρέψει τα 
στερεότυπα των φύλων και το καταφέρνει µε επιτυχία στις πρώτες σελίδες του βιβλίου 

του, όµως στην συνέχεια αυτό αλλάζει 

Βιβλίο 14 21 Σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων στελεχών του Π.Ι. στη θέση των γραµµατέων, ζητούν 

µόνο γυναίκες 

Όπως αναφέρει η Φραγκουδάκη (1978) στα βιβλία το αρσενικό εκπροσωπεί το 

θηλυκό, το περιέχει και το υποκαθιστά, δηλαδή το αποσιωπάει. Το σηµαντικότερο 

είναι ότι αυτή η σύγχυση της ταυτότητας , η αναγνώριση και η αυτό-αναγνώριση των 
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γυναικών στο επικρατέστερο αρσενικό γένος γίνεται ασυνείδητα και περνάει 
απαρατήρητα καθώς διαβάζουµε. Μέσα στις λέξεις και σε ολόκληρη τη γλώσσα η 

ανισότητα είναι προϊόν της παράδοσης και αποτέλεσµα ιδεών για τα φύλλα.  

2.4 ∆ραστηριότητες-Επαγγέλµατα-Συµπεριφορές 

Σε όλα τα βιβλία στους άνδρες αποδίδονται δραστηριότητες και επαγγέλµατα  όπως 

αρχαιολόγος, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, υπεύθυνοι επιχειρήσεων,  λογιστής, 

προγραµµατιστής, γραφίστας, αναλυτής,  µηχανικός Η/Υ, κατασκευαστής Η/Υ, 

σκηνοθέτης, σεναριογράφος, µουσικός, ηθοποιός, µαέστρος, ζωγράφος. Οι χρήστες 
των υπολογιστών είναι άνδρες µε δύναµη στο µυαλό, νοήµονες, που κατέχουν 

στρατηγικές επίλυσης προβληµάτων. Αντίθετα οι γυναίκες αναφέρονται  σαν 

γραµµατείς, ή δασκάλες τόσο λεκτικά όσο και σαν αναπαράσταση στις εικόνες  που 

υπάρχουν. Η επίδειξη µυϊκής δύναµης, οι διαφωνίες, η έκρηξη οργής και θυµού είναι 
χαρακτηριστικά των ανδρών. Αντίθετα η γυναίκα παρουσιάζεται να φροντίζει, να 

κατανοεί, να δείχνει στοργή, και να κάνει υποµονή. Στο Βιβλίο 12 σελ. 45 τα αγόρια 

είναι ζωηρά, απρόσεχτα, αδιάφορα ενώ τα κορίτσια ανταποκρινόµενα στους 

στερεότυπους ρόλους είναι φρόνιµα και ακούν µε προσοχή την δασκάλα που είναι 

ενδεδυµένη µε τρόπο που παραπέµπει σε στερεότυπη αντίληψη για την ενδυµασία των 
εκπαιδευτικών. Ακόµη και όταν οι εικόνες δείχνουν τα δύο φύλα να συνεργάζονται 

µπροστά σε ένα υπολογιστή οι άνδρες είναι αυτοί που δείχνουν την λειτουργία του 

υπολογιστή στις γυναίκες.  

∆ιαπιστώνεται, λοιπόν ένας συντηρητισµός ως προς την προβολή της πολλαπλότητας 

και της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζουν σήµερα την παρουσία και τη δράση του 

γυναικείου φύλου. Εξακολουθούν να κυριαρχούν βιώµατα παραδοσιακών ρόλων, 

αξιών και αντιλήψεων για τους άνδρες και τις γυναίκες. Παρά το ότι διευρύνονται οι 

ανδρικές δραστηριότητες σε ασχολίες παραδοσιακά γυναικείες, η παρουσία των 
τελευταίων συνεχίζει να είναι υποτονική, ιδιαίτερα στον επαγγελµατικό χώρο 

(∆εληγιάννη-Κουϊµτζή 1993, Κανατσούλη 1997, Κανταρτζή 1991, Λούβρου 1994). 

2.5 Χρήση ονοµάτων 

Στα βιβλία εµφανίζονται µόνο ανδρικά ονόµατα(Βιβλίο 2) ή σε  πίνακες εφαρµογών 

η αναλογία είναι 3 ανδρικά και 1 γυναικείο. Επίσης η συνεισφορά των γυναικών στην 

επιστήµη και η ενασχόλησή τους µε την τεχνολογία φαίνεται να αγνοείται ή 

αναφέρεται ελάχιστα. Στα  βιβλία που µελετήθηκαν υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές 

σε άνδρες επιστήµονες και µόνο 2 φωτογραφίες επιστηµόνων γυναικών (αυτών της 

Ada de Lovelac και της Murray Grace Hopper) όπου γίνεται αναφορά στο έργο τους 

το οποίο έχει συντελέσει στην εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Αναφέρονται σχεδόν 

αποκλειστικά άνδρες καλλιτέχνες όπως: Πικάσο, Dali, Χατζηδάκης, Γκάτσος. Στο 
βιβλίο 8 (Πολυµέσα ∆ίκτυα Λυκείου 1999) σελ 5-25, µια εικόνα παρουσιάζει  

σηµαντικές µορφές της αρχαίας Ελλάδας.  Όλες  οι µορφές είναι ανδρικές. 
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3. Συµπεράσµατα 

∆ιαπιστώνουµε ότι τα σχολικά βιβλία, παρά τις προσπάθειες που έγιναν  δεν έχουν 
απαλλαχτεί από τα στερεότυπα του ρόλου των φύλων, αντίθετα πολλές φορές 

συµβάλλουν έµµεσα στη διαιώνιση και αναπαραγωγή τους µε αποτέλεσµα να µην 

συντελούν στην αλλαγή νοοτροπίας για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων 
που είναι περισσότερο θέµα αντιλήψεων παρά νοµοθετικών ρυθµίσεων. Οι γυναίκες 

αν και αντιµετώπισαν αρχικά και ακόµη συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

στην πρόσβαση στις ΤΠΕ για κοινωνικούς λόγους εντούτοις δεν υστερούν σε σχέση 

µε τους άνδρες όταν κάνουν χρήση αυτών. Όταν όµως η µαθήτρια δεν βλέπει τον 

εαυτό της να αντικατοπτρίζεται στα βιβλία µειώνεται η αυτοπεποίθηση της στο να 
επιδιώξει την εµπλοκή της µε τις ΤΠΕ και την συµµετοχή της στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας και της Γνώσης. Τα παραπάνω ευρήµατα καταδεικνύουν ότι χρειάζεται 

ενηµέρωση των συγγραφέων και των εκδοτών για να παρέχουν στα παιδιά βιβλία 

µέσα στα οποία οι ρόλοι των δύο φύλων είναι παράλληλοι  όπως απαιτεί µία 

σύγχρονη κοινωνία. 
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