
 

 
Το πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από την ΕΕ κατά 80% και από Εθνικούς πόρους κατά 20% 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 H προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στο χώρο της εκπαίδευσης 
αναβαθµίζει τον κοινωνικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου 
βοηθώντας τους εφήβους να αναθεωρήσουν τα παραδοσιακά στερεότυπα 
και να δουν τις σχέσεις των δύο φύλων κάτω από µία νέα οπτική, η οποία 
επιτρέπει την ισότιµη εξέλιξή τους σε ατοµικό και επαγγελµατικό 
επίπεδο. 
Eφέτος µας δόθηκε η ευκαιρία, στα πλαίσια του Προγράµµατος 
«Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών και Παρεµβατικά Προγράµµατα για 
την προώθηση της Ισότητας των Φύλων» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Γ΄Κοινοτικό 
πλαίσιο , Κατηγορία Πράξης 4.1.1α του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευµάτων, το οποίο υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για θέµατα 
Ισότητας) να συνεργαστούµε µε συναδέλφους από άλλα Σχολεία του 
Νοµού Τρικάλων και να εκπονήσουµε ένα Παρεµβατικό Πρόγραµµα µε 
κύριο στόχο τη διεύρυνση των πνευµατικών οριζόντων των µαθητών και 
τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης στερεότυπων αντιλήψεων για τις 
γυναίκες και τους άνδρες.  
 
2. ΕΡΕΥΝΑ 
2.1 ∆είγµα 
Το Σχολείο µας, το 2ο Γυµνάσιο Καλαµπάκας, ανήκει στο ∆ήµο 
Καλαµπάκας του νοµού Τρικάλων. Φοιτούν σ’ αυτό συνολικά 241 
µαθητές από τους οποίους τα 129 είναι αγόρια και τα 112 κορίτσια. Το 
Σχολείο έχει 11 τµήµατα. Από αυτά επιλέξαµε το Β3. 
Το θέµα για εργασία που επέλεξε η οµάδα µας και πιο συγκεκριµένα το 
3ο τµήµα της Β΄ τάξης του 2ου Γυµνασίου Καλαµπάκας είναι: 
«Μαθηµατικά και φύλο- Γυναίκες µαθηµατικοί της αρχαιότητας».  
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

1) Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές-τριες σε θέµατα ισότητας των 
δύο φύλων. 

2) Να διερευνηθούν τα στερεότυπα-αντιλήψεις που υπάρχουν σχετικά 
µε τις επιδόσεις αγοριών και κοριτσιών στα µαθηµατικά. 

3) Να γίνει µία µικρή έρευνα σχετικά µε το αν υπήρχαν γυναίκες που 
ασχολήθηκαν µε τα µαθηµατικά και πέτυχαν στον τοµέα αυτό 
στην αρχαιότητα. 

Για την επιλογή του θέµατος σηµαντικό ρόλο έπαιξε ένα παλιότερο 
άρθρο της εφηµερίδας Καθηµερινή (13 Μαρτίου 2005) που βρήκε 
κάποιος µαθητής στο Internet και θέλησε να το συζητήσουµε µέσα στην 
τάξη. Συγκεκριµένα το άρθρο µε τίτλο: « Μπορεί τελικά µια γυναίκα να 
γίνει Αϊνστάιν;» µεταξύ των άλλων έγραφε: Είναι άραγε αλήθεια ότι οι 
άνδρες είναι καλύτερα προικισµένοι από τις γυναίκες για επιστηµονική 



 

διάκριση; Mήπως οι γυναίκες υστερούν βιολογικά στα Μαθηµατικά; 
Μήπως είναι γελοίο ή και ολέθριο να τίθεται ένα τέτοιο ερώτηµα στη 
σηµερινή εποχή; Kι όµως, η εικόνα στις HΠA υποχρεώνει σε ανάλογα 
ερωτήµατα. Για παράδειγµα, ενώ οι γυναίκες κατέχουν στις 
πανεπιστηµιακές σχολές Kοινωνιολογίας και Ψυχολογίας το 35% των 
θέσεων διδασκόντων, στις σχολές Μαθηµατικών και Φυσικής διατηρούν 
µόλις το 8%. 
Το άρθρο αυτό έσκασε σα βόµβα µέσα στην τάξη. Άρχισε µια ζωηρότατη 
συζήτηση µε τα αγόρια να υποστηρίζουν ότι φυσικά τα κορίτσια δεν τα 
καταφέρνουν τόσο καλά όσο εκείνα στα µαθηµατικά. Τα κορίτσια από 
την άλλη πλευρά υποστήριζαν το αντίθετο. Τελικά καταλήξαµε όλοι στο 
συµπέρασµα ότι το πιο σωστό ήταν να  διερευνήσουµε το συγκεκριµένο  
ζήτηµα. 
  
2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 
Αφού ορίστηκε ακριβώς το θέµα µε το οποίο θα ασχολούνταν οι 
µαθητές-τριες του Β3 χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες. 
Η 1η οµάδα θα ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε το 
πρώτο σκέλος της εργασίας (Μαθηµατικά και φύλο), από το διαδίκτυο 
και από διάφορα βιβλία,  
Η 2η οµάδα θα συγκέντρωνε στοιχεία για το 2ο σκέλος της εργασίας 
(Γυναίκες µαθηµατικοί της αρχαιότητας). 
Η 3η οµάδα θα ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή στοιχείων σχετικών µε την 
επίδοση στο µάθηµα των µαθηµατικών των αγοριών και κοριτσιών της 
Β΄ Γυµνασίου κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου- Ιουνίου 2007. 
Η 4η οµάδα ανέλαβε να διεξάγει µία µικρή έρευνα σχετική µε το πόσοι 
άνδρες και πόσες γυναίκες µαθηµατικοί εργάζονται στα σχολεία της 
περιοχής Καλαµπάκας.  
 
2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ                                                                                 
  
Το γεγονός ότι οι γυναίκες υπο-αντιπροσωπεύονται στις θετικές και 
πολυτεχνικές επιστήµες  τοµείς που όχι µόνο συµβάλλουν στην ανάπτυξη 
της οικονοµίας, αλλά και διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην 
επίλυση κρίσιµων κοινωνικών προβληµάτων - αποτελεί θέµα 
προβληµατισµού, εδώ και κάποιο διάστηµα τόσο στις δυτικές κοινωνίες 
αλλά και παγκοσµίως. 
Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει πραγµατοποιηθεί σειρά ερευνών 
οι οποίες στοχεύουν να διερευνήσουν ή να ανιχνεύσουν την επίδοση των 
κοριτσιών και των αγοριών στα σχολικά µαθηµατικά καθώς και την 
συµµετοχή τους στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση ή την επιλογή τους για 
επαγγελµατική εργασία ή καριέρα στο χώρο των θετικών επιστηµών. 



 

Ενώ οι ποσοτικές αναλύσεις δείχνουν ότι η ανισότητα στα δύο φύλα 
σχετικά µε την επίδοση σε συγκεκριµένες µαθηµατικές περιοχές είναι 
πλέον µηδαµινές, η πραγµατικότητα, µέσα από τον αφηγηµατικό λόγο 
κοριτσιών και αγοριών, δείχνει ότι έµφυλες διαφορές συνεχίζουν να 
υπάρχουν και να προδιαγράφουν έντονα τις επιλογές των µαθητών και 
των µαθητριών για ενασχόληση ή όχι µε τα µαθηµατικά ως 
αντικείµενο ψυχαγωγίας, µελέτης ή σπουδών. 
 Οι Πρόεδροι τριών κορυφαίων αµερικανικών πανεπιστηµίων 
(Στάνφορντ, MIT και Princeton) έκαναν πρόσφατα µια κοινή δηµοσίευση 
σε ένα έγγραφο θέσης (position paper) στο οποίο δηλώνουν: "Το έθνος 
µας αντιµετωπίζει αυξανόµενο ανταγωνισµό από το εξωτερικό στην 
τεχνολογική καινοτοµία ... ενώ η ακαδηµαϊκή επίδοση των µαθητών µας 
στα µαθηµατικά και στις φυσικές επιστήµες υπολείπεται πολλών χωρών. 
Για την αντιµετώπισή του είναι επιτακτικό να αξιοποιήσουµε το ταλέντο 
και την προοπτική τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού µισού του 
(αµερικανικού) πληθυσµού µας. Έως ότου µπορέσουν οι γυναίκες να 
αισθανθούν τέτοια οικειότητα µε τα µαθηµατικά, τις φυσικές και 
πολυτεχνικές επιστήµες όση και οι άνδρες, το έθνος µας [ΗΠΑ] θα είναι 
σηµαντικά υποδεέστερο από το άθροισµα των µερών του..." (Έκθεση 
Στάνφορντ, 11 Φεβρουαρίου 2005, σελ.1).  
 
Εγκεφαλικές διαφορές  
Σήµερα γνωρίζουµε ότι υπάρχουν όντως σηµαντικές διαφορές µεταξύ 
του εγκεφάλου της γυναίκας και του άνδρα. Eπίσης οι γυναίκες 
χρησιµοποιούν περισσότερα τµήµατα του εγκεφάλου για να εκτελέσουν 
κάποια καθήκοντα. Oι άνδρες σκέφτονται µε πιο συγκεκριµένες περιοχές 
του εγκεφάλου. «O αρσενικός εγκέφαλος έχει διαφορετική αρχιτεκτονική 
από τον θηλυκό, αλλά δεν ξέρουµε τι σηµαίνει αυτό», λέει ο Richard 
Haier, καθηγητής Ψυχολογίας. H ερευνητική οµάδα του Haier πρόσφατα 
ανακάλυψε ότι οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται µε την ευφυΐα 
είναι διαφορετικές σε άνδρες και γυναίκες. 
 Aλλά όπως παρατηρούν και πολλοί  άλλοι µελετητές, αυτές οι διαφορές 
δεν είναι στατικές. «Kάθε απλοϊκή θεωρία είναι καταδικασµένη να 
αποτύχει», λέει ο Yu Xie, καθηγητής Kοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
του Mίτσιγκαν. «H Bιολογία µπορεί να δώσει εξηγήσεις.  Aλλά γνωρίζω 
ότι οι βιολογικοί παράγοντες δεν παίζουν ρόλο εάν δεν ενεργοποιηθούν 
από τις κοινωνικές συνθήκες».  
Mπορεί να εξηγηθεί έτσι το γιατί οι άνδρες είναι πιο ικανοί στο να 
κατανοήσουν ένα τρισδιάστατο σχήµα, ενώ οι γυναίκες στο να κλίνουν 
ένα ρήµα ή στο να µάθουν πιο εύκολα µία ξένη γλώσσα; Mάλλον οι πιο 
εντυπωσιακές διαφορές βρίσκονται εκτός εγκεφάλου. O Leonard Sax, 
φυσικός και ψυχολόγος, τονίζει ότι «η γυναίκα µπορεί να ακούσει, να 
µυρίσει και να δει πράγµατα που ο άνδρας δεν µπορεί». Αλλά καθώς τα 



 

µάτια, τα αφτιά και η µύτη είναι οι πύλες του εγκεφάλου, επηρεάζουν την 
ανάπτυξή του. Oι διαφορετικές αυτές δυνατότητες είναι αποτέλεσµα της 
µακραίωνης πάλης για επιβίωση. 
Ο ρόλος της εκπαίδευσης 
Τεράστιο ρόλο παίζει πάντως και η εκπαίδευση. Ο Sax τονίζει ότι «στην 
ηλικία των 12 ετών υπάρχουν κορίτσια που δεν τους ελκύει η επιστήµη 
και αγόρια που απεχθάνονται το διάβασµα. O λόγος που το γυναικείο 
φύλο υποαντιπροσωπεύεται στον τοµέα της πληροφορικής δεν είναι γιατί 
δεν µπορούν, αλλά γιατί έτσι έχουν διδαχθεί». H ικανότητα του 
εγκεφάλου να αλλάζει και να βελτιώνεται είναι µάλλον αυτό που µπορεί 
να κάνει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο. Πρόσφατο πείραµα που έγινε σε 
γυναίκες στο πανεπιστήµιο Temple απέδειξε ότι παίζοντας τέτρις µόλις 
δύο ώρες την εβδοµάδα, ύστερα από δέκα εβδοµάδες, απέκτησαν πολύ 
καλύτερη αίσθηση του χώρου! 
Φυσικά, υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Στην Iσλανδία και στη Σουηδία 
τα κορίτσια έχουν υπερκεράσει τα αγόρια στα Mαθηµατικά και στη 
Φυσική. Aυτό παρατηρείται ειδικά στο Bορρά. O λόγος είναι ότι τα 
κορίτσια θέλουν να κατέβουν στις µεγάλες πόλεις, ενώ τα αγόρια 
προσανατολίζονται να µείνουν στην ύπαιθρο. Aλλά και στις HΠA το 
γενετικό χάσµα κλείνει σιγά σιγά. Σήµερα το 50% των πτυχίων Xηµείας 
και το 60% της Bιολογίας δίνονται σε γυναίκες. 
Πρόσφατες έρευνες σε επίπεδο σχολικών πρακτικών δείχνουν ότι 
διαφορετικές διδακτικοί µέθοδοι και συµπεριφορές των καθηγητών προς 
το κορίτσι που µαθαίνει µαθηµατικά µπορούν να οδηγήσουν τα αγόρια 
και τα κορίτσια σε συγκρίσιµες µαθηµατικές επιδόσεις.  
 

Γυναίκες µαθηµατικοί της αρχαιότητας 
 
Από  στοιχεία που συγκεντρώσαµε από το διαδίκτυο προκύπτει ότι 
σήµερα ο αριθµός των ανδρών και γυναικών µαθηµατικών τείνει να γίνει 
ίσος. Αναρωτηθήκαµε όµως τι να συνέβαινε άραγε στην αρχαιότητα; 
Υπήρχαν γυναίκες µαθηµατικοί που προσέφεραν στην επιστήµη; Είναι 
γνωστές; 
Ψάχνοντας ανακαλύψαµε ότι: 
 
Άρωµα γυναίκας είχαν τα µαθηµατικά στην αρχαία Ελλάδα, όπως 
αποδεικνύει έρευνα του µαθηµατικού Ευ. Σπανδάγου. 
 Μπορεί να έµεινε στην Ιστορία ως η µητέρα του Θησέα, αλλά πόσοι 
γνωρίζουν πως η Αίθρα ήταν δασκάλα λογιστικής; Και πως στη 
σύντροφο του σπουδαίου µαθηµατικού Πυθαγόρα, Θεανώ, φέρεται ότι 
οφείλεται η θεωρία της χρυσής τοµής;  



 

  Είναι δύο µόλις από τις 40 άγνωστες αρχαίες Ελληνίδες µαθηµατικούς, 
που αν και συνέβαλαν στην εξέλιξη της επιστήµης βυθίστηκαν στη λήθη 
της Ιστορίας.  
 
Η πιο γνωστή µαθηµατικός της αρχαιότητας και η πρώτη γυναίκα 
επιστήµονας της οποίας η ζωή έχει καταγραφεί µε λεπτοµέρειες, η 
Υπατία  η «Γεωµετρική» (4ος αι. µ.Χ.), ασχολήθηκε µε τα µαθηµατικά, 
την αστρονοµία και τη µηχανική. Κατακρεουργήθηκε από χριστιανούς 
που έκαψαν το νεκρό σώµα της.  
 
 
 Στη συνέχεια αναρωτηθήκαµε πόσοι άνδρες και πόσες γυναίκες 
µαθηµατικοί εργάζονται στα Σχολεία της περιφέρειας Καλαµπάκας. 
Αρχίσαµε τη µικρή µας έρευνα επισκεπτόµενοι τα Σχολεία της πόλης µας 
και επικοινωνώντας τηλεφωνικά µε τα περιφερειακά. Τα στοιχεία που 
συγκεντρώσαµε είναι τα εξής: 
 
 
 
 
        Πίνακας 1. 

Σχολείο Άνδρες 
µαθηµατικοί 

Γυναίκες 
µαθηµατικοί 

1ο Γυµν. Καλ/κας 2 1 

2ο Γυµν. Καλ/κας 0 3 

Γενικό Λύκειο Καλ/κας 6 0 

Ε.Π.Α.Λ Καλ/κας 1 2 

Γυµν. Αµπελίων 1 0 

Γυµν. Οξύνειας 1 0 

Σύνολο 11 6 
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Εποµένως παρατηρούµε ότι το 65% των µαθηµατικών που εργάζονται 
στα σχολεία της περιφέρειας Καλ/κας είναι άνδρες και µόλις το 35% 
είναι γυναίκες.  
 
Ακόµη και σήµερα όµως γυναίκες και µαθηµατικά µοιάζουν µε έννοιες 
ασύµβατες. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Χάρβαρντ Λόρενς Σάµερς 
αναγκάστηκε ύστερα από σκληρή κριτική που του ασκήθηκε να 
παραιτηθεί λίγο καιρό µετά τη δήλωσή του πως «οι γυναίκες δεν είναι 
φτιαγµένες για µαθηµατικά!».  
 
 
Εξετάσαµε τη γραπτή βαθµολογία στο µάθηµα των µαθηµατικών των 
µαθητών της Β΄γυµνασίου του σχολείου µας κατά την εξεταστική 
περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2007 και θεωρώντας ότι βαθµός  

Ø κάτω του 10 είναι πολύ κακή επίδοση 
Ø Από 10-12 είναι κακή 
Ø Από 12-14 είναι µέτρια  
Ø Από 14-16 είναι καλή  
Ø Από 16-18 είναι πολύ καλή και  
Ø Από 18-20 είναι άριστη πήραµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 



 

Πίνακας 2 
 
 Αγόρια Κορίτσια 

Επίδοση στα 
µαθηµατικά 

Συχνότητα Σχετική 
συχνότητα 

% 

Συχνότητ
α 

Σχ. Συχνότητα% 

Πολύ κακή 21 49 16 33 

Κακή 3 7 6 13 

Μέτρια 3 7 8 16 

Καλή 1 2 2 4 

Πολύ καλή 4 9 6 13 

Άριστη 11 26 10 21 

Σύνολο 43 100 48 100 
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Όµως ούτε από αυτό τον πίνακα καταλήξαµε σε κάποιο συµπέρασµα. Γι’ 
αυτό υπολογίσαµε το ποσοστό των αγοριών και των κοριτσιών που 
έγραψαν πολύ καλά έως άριστα στις εξετάσεις αυτές.  
 
Έτσι βρήκαµε ότι στα αγόρια το ποσοστό  ήταν 35% και στα κορίτσια 
33%. Βλέπουµε εποµένως ότι το ποσοστό αγοριών και κοριτσιών που 
έγραψαν πολύ καλά έως άριστα είναι περίπου ίδιο. 
 
3. ΣΧΟΛΙΑ- ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος σε τι συµπέρασµα καταλήξαµε µετά από 
όλα αυτά τα στοιχεία που συγκεντρώσαµε είτε από το διαδίκτυο (από 
έρευνες διακεκριµένων επιστηµόνων) είτε από τη µικρή έρευνα που 
κάναµε εµείς οι ίδιοι. Η απάντηση είναι ότι ακριβές συµπέρασµα δε 
µπορούµε να βγάλουµε. Εξ’ άλλου δεν ήταν  αυτός ο βασικός στόχος 
µας.  
 
Εµείς θελήσαµε µέσα από αυτό το πρόγραµµα που έκανε η οµάδα µας να 
ευαισθητοποιηθούν όλοι όσοι συµµετείχαν σ’ αυτό άµεσα ή έµµεσα. 
Αρχίζοντας πρώτα από εµάς τους ίδιους, το φιλικό και οικογενειακό µας 
περιβάλλον και κατ’ επέκταση τον κοινωνικό µας περίγυρο. 
 
 
 
4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Έρευνα του Ευγγέλου Σπανδάγου για τις Γυναίκες µαθηµατικούς 
της αρχαιότητας. 

• Έρευνα (έργο) Prema (PremotingEquality in Maths Achievments) 
που συγχρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα Socrates                                       

(2005-2417/001-001,SO2- 610BGE). 
• Εφηµερίδα Καθηµερινή (13 Μαρτίου 2005) 
• http://www.global-society-dialogue.org 
• http://prema.iacm.forth.gr 
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