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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Με την είσοδο στον 21ο αιώνα, η παγκόσµια κοινωνία µετασχηµατίζεται σε κοινωνία 

της πληροφορίας (ΚτΠ), ως αποτέλεσµα της ραγδαίας ανάπτυξης των νέων εφαρµογών της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών, σηµατοδοτώντας ριζικές αλλαγές στον επιστηµονικό, τεχνολογικό, 
οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτισµικό τοµέα. Η σύγκλιση του τοµέα της πληροφορικής και των 
τηλεπικοινωνιών είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προηγµένων εργαλείων και την προσφορά 
χρηστικών υπηρεσιών, µε τη διαµόρφωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε). 
Η ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. – που συνέβαλαν στην εντατικοποίηση της συµπύκνωσης του χώρου και του χρόνου 
στην κοινωνική ζωή (McGrew, 2003) - οδήγησε σε διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και 
επέβαλε την προσαρµογή και αναπροσαρµογή του εργατικού δυναµικού στις µεταβολές της οικονοµίας 
και της απασχόλησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η γνώση της νέας τεχνολογίας και της πληροφορικής, είναι απαραίτητη και 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη µετεξέλιξη των ατόµων στον εργασιακό χώρο. Η ικανότητα χρήσης 
των υπολογιστών, αποτελεί πλεονέκτηµα σε µία ανταγωνιστική αγορά εργασίας, ενώ αντίθετα η 
αδυναµία χρήσης αυτών, έχει επιπτώσεις στην προσαρµογή στη σύγχρονη κοινωνία. Έτσι, η έλλειψη 
τεχνολογικής γνώσης και η αδυναµία πρόσβασης στον υπολογιστή, µπορεί να απειλήσει κατηγορίες 
ανθρώπων µε κοινωνικό αποκλεισµό, διαµορφώνοντας πολλές φορές εστίες περιθωριοποίησης ή 
αποµόνωσης και συνθήκες συνεχούς αναζήτησης εργασίας. Η ελλειπής εκπαίδευση και κατάρτιση στις νέες 
τεχνολογίες και εφαρµογές των υπολογιστών, ενισχύει φαινόµενα κοινωνικών αντιθέσεων, ανισοτήτων και 
διευρύνει το ψηφιακό χάσµα (digital divide), ανάµεσα σε κοινωνικές οµάδες.  

Έρευνες αναδεικνύουν, ότι το φύλο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη τέτοιων φαινοµένων, 
ενώ διαφαίνεται ότι κοινωνικά στερεότυπα διαµορφώνουν µία “απειλή στον αέρα”, µε  αποτέλεσµα  να διαχέονται 
διαφοροποιηµένες αντιλήψεις, ψυχολογικές αντιδράσεις και στάσεις απέναντι στο νέο τεχνολογικό 
περιβάλλον. Αυτή η απειλή στη συνέχεια, διαβρώνει και παγιδεύει τους ανθρώπους σε κοινωνικές 
ανισοκατανοµές και διακρίσεις στον εκπαιδευτικό και κατ’ επέκταση εργασιακό τοµέα, διευρύνοντας το 
ψηφιακό χάσµα.  

Η παρούσα µελέτη, εξετάζει το θέµα της περιορισµένης ενασχόλησης των κοριτσιών µε τις ΤΠΕ, 
αφού προκύπτει µείζον ζήτηµα αποκλεισµού, που αφορά γενικότερα όλη την κοινωνία και ειδικότερα την 
ΚτΠ (Παντούλη, 2005). Έτσι, προσεγγίζονται και αναλύονται παράγοντες που διαµορφώνουν το ρόλο 
του φύλου στη χρήση και την αξιοποίηση των υπολογιστών. Ο συσχετισµός τους, µε πρόσφατα 
ερευνητικά δεδοµένα, µπορεί να εξηγήσει την ανάπτυξη διαφορετικών στάσεων και επιδόσεων κοριτσιών 
και αγοριών σε σχέση µε τους υπολογιστές, που στο εκπαιδευτικό περιβάλλον ξεκινούν από την 
πρωτοβάθµια εκπαίδευσης. Παράλληλα προτείνονται παρεµβάσεις για τη διαµόρφωση θετικών στάσεων 
απέναντι στους υπολογιστές και από τα δύο φύλα. 

 
 
 

 
Θεωρητική Ανασκόπηση 
 

Στον 21ο αιώνα, ο χώρος εργασίας βασίζεται στους εκπαιδευµένους πολίτες που νιώθουν άνετα µε 
τους υπολογιστές και την ΚτΠ. Τα παιδιά εισάγονται στους υπολογιστές από µικρή ηλικία µε στόχο να 
µάθουν να τους χρησιµοποιούν και να προετοιµαστούν να πάρουν µία θέση στην τεχνολογικά προηγµένη 
κοινωνία. Μία υποχρέωση της σηµερινής εκπαιδευτικής και ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής λοιπόν, είναι 
η ισότιµη προώθηση για την εκπαίδευση και κατάρτιση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες, ανεξαρτήτως 
φύλου, καταγωγής ή εισοδήµατος για την αποφυγή της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισµού 
(OECD, 1995, σελ. 215). 

Οι υπολογιστές θεωρούνται ότι ανήκουν µαθησιακά στην περιοχή των µαθηµατικών και της 
επιστήµης, στις περιοχές δηλαδή που για πολλά χρόνια υπήρχαν και υπάρχουν υποψίες για έµφυλες 
διαφορές και κατ΄ επέκταση παρατηρούνταν παρόµοιες διαφορές στη στάση των µαθητών/τριών 
απέναντι στους υπολογιστές. Οι νέες Τ.Π.Ε. µε την ραγδαία εξέλιξη και εξάπλωσή τους δηµιούργησαν 
έναν ακόµη χώρο στο οποίο φαινόταν ότι τα αγόρια πήραν ένα ξεκάθαρο προβάδισµα στην πρόσβαση, 
την εξοικείωση, τη χρήση, και τις επιδόσεις στις νέες τεχνολογίες (Βιτσιλάκη, Μαράτου-Αλιπράντη και 
Καπέλλα, 2001).  

Πλήθος ερευνών κα αναλύσεων (Ηartman, 1986. Miltter & Rowbotham, 1995) επιβεβαιώνουν 
ότι ο «τεχνολογικός αναλφαβητισµός» των γυναικών ξεκινάει από την παιδική και εφηβική ηλικία µέσα 
από διαδικασίες κοινωνικοποίησης στο στενό πλαίσιο αρχικά της οικογένειας και αργότερα του σχολείου 
(Βιτσιλάκη, 2004). Το ενδιαφέρον παρόµοιων ερευνών - κυρίως στις δύο τελευταίες δεκαετίες - 
επικεντρώνεται στο ψηφιακό χάσµα που παρατηρείται, µε επίκεντρο τη γυναίκα, αφού οι πολιτικές  
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προσφοράς ισότιµων ευκαιριών πρόσβασης τόσο στα πανεπιστηµιακά τεχνολογικά ιδρύµατα, όσο και 
στους τεχνολογικούς χώρους εργασίας, δεν φαίνεται να αποδίδουν. Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει έναν 
αριθµό παραγόντων, που οι έρευνες παρουσιάζουν ως καθοριστικούς στη διαµόρφωση διαφορετικών 
στάσεων και συµπεριφορών των ατόµων για τους υπολογιστές. 

Αρκετά στοιχεία αναδεικνύουν, διαφοροποιήσεις φύλων, µε τη γυναίκα να βιώνει σε µεγαλύτερο 
βαθµό την τεχνοφοβία ή κοµπιουτεροφοβία - ή ψυχολογική φοβία που οδηγεί στην αρνητική διάθεση 
απέναντι στην τεχνολογία - από τον άνδρα, να σχηµατίζει περισσότερες αρνητικές στάσεις για τους 
υπολογιστές από αυτόν και να αναπτύσσει χαµηλές προσδοκίες για την επίδοσή της στους υπολογιστές, 
ενώ διαφαίνεται ότι σε συγκεκριµένα πλαίσια, αναδεικνύει χαµηλή αυτοπεποίθηση και έχει µειωµένη 
απόδοση στη χρήση τους (Cooper and Weaver, 2003. Christensen, Knezek and Overall, 2005. Broos, 
2005).  

Η βιολογική προσέγγιση προσπαθεί να εξηγήσει τέτοιες διαφορές στα δύο φύλα µε βάση τις 
βιοσωµατικές διαφορές που εντοπίζονται στο σώµα και στον εγκέφαλο. Αν και η διαφορετικότητα στα 
βιολογικά χαρακτηριστικά είναι εµφανής και αναντίρρητη, αυτή η διαφορετικότητα διαχρονικά και 
διαπολιτισµικά έχει µεταλαχθεί σε ανωτερότητα/κατωτερότητα. Η βιολογική διαφορά µεταξύ των δυο 
φύλων θεωρήθηκε ως «φυσική ανισότητα» µεταξύ ανδρών και γυναικών και χρησιµοποιήθηκε για να 
νοµιµοποιήσει και να θεσµοθετήσει τις κοινωνικές ανισότητες µεταξύ των δυο φύλων. Έτσι, οι 
παρατηρούµενες ανισότητες ανάµεσα στα δύο φύλα θεωρούνταν - και σε µεγάλο βαθµό ακόµη και 
σήµερα θεωρούνται - δεδοµένες και γίνονται αποδεκτές ως «φυσικές», µε βάση το επιχείρηµα ότι η 
«φύση» έχει «πλάσει» τα δυο φύλα διαφορετικά, το καθένα προορισµένο για διαφορετικές λειτουργίες 
µέσα στην κοινωνία.  

Για παράδειγµα, τονίζεται ότι οι προγεννητικές ορµόνες φύλου θέτουν τα θεµέλια για τη 
µελλοντική συµπεριφορά των φύλων, πιθανού προσανατολισµού τους και διαφοροποιηµένων στάσεων 
για τους υπολογιστές (Golombok και Fivush, 1994). Ο Shashaani, αναφερόµενος σε µελέτη του Halpern 
(1986) τόνισε ότι “βιολογικοί παράγοντες αποτελούν σηµαντικά στοιχεία στον καθορισµό των διαφορών 
φύλου στις γνωστικές ικανότητες” (Morritt, 1997, σελ.23). Ιδιαίτερα, η διαφορά στην εξειδίκευση των 
ηµισφαιρίων του εγκεφάλου ανάµεσα στα δύο φύλα, τονίζεται ότι µπορεί να συνεισφέρει στις 
διαφοροποιηµένες γνωστικές επιδόσεις, στην οµιλία ή στην αντίληψη χώρου (Τσαούσης, 2006), κάτι που 
ίσως επηρεάζει τις γνωστικές ικανότητες ανάµεσα στα δύο φύλα. 

Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για να αποδείξουν βιολογική 
κατωτερότητα των γυναικών στις γνωστικές ικανότητες, κυρίως σε σχέση µε τη διαµόρφωση στάσεων 
για τους υπολογιστές (Morritt, 1997). Ακόµη και η πιθανή συσχέτιση της διαφοροποιηµένης επίδοσης 
ανδρών και γυναικών - λόγω ορµονικών διακυµάνσεων - σε σχέση µε τους µαθηµατικούς υπολογισµούς, 
πράξεις ή τη λεκτική ικανότητα, (Oakley, 1978. Halpern, 1986. Fennema and Leder, 1990), δεν 
επιβεβαιώνεται από µετααναλύσεις της Hyde (2005), ενώ µοιάζει περισσότερο αυτές οι διαφορές να 
προέρχονται από επιδράσεις κοινωνικοπολιτισµικών στερεότυπων που περιορίζονται µε το πέρασµα των 
χρόνων (Αηδονοπούλου, 2006). 
 

 

 

Παράγοντες ∆ιαµόρφωσης Στάσεων: Οικογένεια, ΜΜΕ, Σχολείο και Εκπαιδευτικοί 

 
Πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι “το χάσµα των υπολογιστών αρχίζει νωρίς, από τα 

παιδικά χρόνια, καθώς παιδιά, δάσκαλοι και γονείς επιδρούν στην αντίληψη των υπολογιστών ως έναν 
ανδρικό χώρο” (Young, 2000, σελ.2). Οι διαφοροποιηµένες στάσεις των φύλων, απέναντι στους 
υπολογιστές, επιδέχονται µιας κοινωνικής ερµηνείας, που αποδίδει την αιτία διαµόρφωσης διαφορετικών 
σχέσων µε τους υπολογιστές στην οικογένεια, το σχολείο, το είδος της προγενέστερης εµπειρίας και την 
κοινωνική κουλτούρα (Σχήµα 1).  

Είναι εµφανές ότι οι επιρροές που ευνοούν τα αγόρια, ξεκινούν από την παιδική ηλικία µε εύνοια 
των γονέων και συνεχίζονται στα χρόνια του σχολείου µε τα προγράµµατα πληροφορικής και την 
µονόπλευρη αντιµετώπιση των αγοριών από τους εκπαιδευτικούς που δηµιουργούν καθοριστικές 
πρακτικές για το µέλλον των κοριτσιών. Κάτι τέτοιο ενισχύει την άποψη ότι το το σχολείο συµβάλλει 
καθοριστικά στη δηµιουργία µιας κακής σχέσης των κοριτσιών µε τους υπολογιστές. (Tsagala & Kordaki, 
2005). 
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Σχήµα 1: Ένα  µοντέλο παραγόντων που είναι ικανοί να επηρεάσουν τις ατιλήψεις των παιδιών για τους 
υπολογιστές, σε σχέση µε το φύλο. Τα τόξα αναπαριστούν επιρροές των κοινωνικών παραγόντων. Οι 
επιρροές αυτές διαµορφώνουν τις στάσεις ανδρών και γυναικών µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. 

 
Αυτό που θεωρείται βέβαιο, είναι ότι µέσα από την εξελικτική διαδικασία εκπαίδευσης και 

προσαρµογής των ατόµων στην τεχνολογία, αναπτύσσονται εξωτερικές δυνάµεις που επηρεάζουν τον 
ψυχισµό του ατόµου και τη σχέση του µε τους υπολογιστές. Έτσι, η γυναίκα – σε συγκεκριµένα κοινωνικά 
πλαίσια - πρέπει να τα βγάλει πέρα µε τα κοινωνικά στερεότυπα που επιδρούν στην ταυτότητα φύλου και 
κοινωνικής θέσης, µε τις προσδοκίες που υιοθετεί και καλλιεργούνται, όπως στην εκπαίδευση και στην 
οικογένεια, µε το άγχος που της προκαλούν οι υπολογιστές, και τη χαµηλή αυτοπεποίθηση που βιώνει και 
που – σύµφωνα µε αρκετές έρευνες – µειώνει την απόδοσή της στη χρήση τους (Σχήµα 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 2: Παράγοντες που επιδρούν στον ψυχισµό του ατόµου και συντελούν στη διαµόρφωση 
στάσεων για τους υπολογιστές, σε σχέση µε το φύλο 

 
 
Στη σηµερινή ΚτΠ ο γραµµατισµός των υπολογιστών δεν αποτελεί πλέον επιλογή. “Οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιµάσουν τους µαθητές να λειτουργήσουν σε ένα κόσµο όπου η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και οι τηλεπικοινωνίες είναι τώρα προσβάσιµες” (Morritt, 1997, σελ.157). Αυτή 
η τεχνολογική επανάσταση θα αλλάξει το µέλλον της διδασκαλίας και της µάθησης. Είναι αντιληπτή 
συνεπώς η σηµασία της προσέγγισης των µαθητών από τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής.  

Ταυτότητα φύλου, 
ρόλου και 

κοινωνικής θέσης 

Προσδοκίες για  
τον εαυτό του/της 

 
Κοµπιουτεροφοβία 

∆ιαµόρφωση 
στάσεων 
για τους 

Αυτοπεποίθηση και 
απόδοση στους 

υπολογιστές 

Το τρίγωνο των επιρροών 

 Η Κοινωνική ∆οµή 
Το Μοντέλο της Παραγωγής 

Η Θέση της Γυναίκας στην Κοινωνία 

 

Εκπαιδευτικό 
Σύστηµα 

A T O M O  

Οικογενειακά 
Πρότυπα 
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Έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο χώρο της πληροφορικής δείχνουν ότι “οι θετικές ή αρνητικές 
στάσεις των δασκάλων για την τεχνολογία, επηρεάζουν τις στάσεις των µαθητών για τους υπολογιστές” 
(Young, 2000, σελ.205). Έτσι, ο προσανατολισµός των µαθητριών στην τεχνολογία και τους υπολογιστές 
επηρεάζεται πολύ από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τους ως προς τη σχέση των µαθητριών αυτών 
µε τους υπολογιστές και την τεχνολογία, διαµορφώνοντας µία διδακτική προσέγγιση βασισµένη σε 
διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις του φύλου στη γνώση (Hartman, 1987. Pryor, 1994. Cooper and 
Weaver, 2003). Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης των δασκάλων “οδηγεί σε έλλειψη της αυτοπεποίθησης 
στην προσπάθεια να εισάγουν [τους µαθητές]...στη διδασκαλία τους” (Ρούσσος, 2004, σελ.2) κάνοντας 
αδύνατη την επαφή και γνωριµία των µαθητών µε τους υπολογιστές και αφήνοντας το πλεονέκτηµα της 
µέγιστης επαφής µε αυτούς στα σγόρια, αφού τα τελευταία, έχουν συχνότερη επαφή και αλληλεπίδραση 
µε τους υπολογιστές στο εξωσχολικό ή οικογενειακό περιβάλλον.  

Η συχνή χρήση παραδειγµάτων και υλικού µελέτης που χρησιµοποιούνται στις τάξεις, σχετίζονται 
µε τα ενδιαφέροντα των αγοριών, κάτι που µπορεί να οδηγήσει στην αδιαφορία του άλλου φύλου για το 
µάθηµα των υπολογιστών, ιδίως όταν “η πλειοψηφία των δασκάλων εµφανίζεται να είναι άρρενες” 
(Cooper και Weaver, 2003, σελ.26). Με την απουσία γυναικών εκπαιδευτικών, σηµατοδοτείται η απουσία 
προτύπων για µαθήτριες και φοιτήτριες, που τις οδηγεί στην έλλειψη αυτοπεποίθησης που εκδηλώνουν 
τα κορίτσια για τις νέες τεχνολογίες. 

Η ουσιαστική ενίσχυση του ψηφιακού χάσµατος στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς – άθελά 
τους, όπως υποστηρίζεται – επιτελείται µε την επιλογή ακατάλληλων λογισµικών για διδασκαλία ή 
υποβοήθηση έργου, αφού τα περισσότερα προγράµµατα υπολογιστών περιέχουν  

 
“χαρακτηριστικά που εµφανίζονται στα αγόρια: ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες…σπορ, διάστηµα ή πόλεµο. Τα κορίτσια προσκαλούνται 
να µάθουν από αυτό το λογισµικό αλλά αυτά βέβαια δεν αισθάνονται 
ευπρόσδεκτα.” (Cooper και Weaver, 2003, σελ.117).  

 
Επιπλέον, αναδεικνύεται η µικρή συµµετοχή των γυναικών στις λογισµικές εφαρµογές, αφού πριν από 
λίγα χρόνια, στa clip art των υπολογιστών Macintosh, στο 52,2% των παραστάσεων, υπήρχαν άνδρες 
και µόνο στο 25,3% υπήρχαν γυναίκες (Morritt, 1997, σελ.31). Αυτή ακριβώς η έλλειψη ταυτοποίησης 
µε τους χαρακτήρες των λογισµικών ή περιεχοµένων βιβλίων, οδηγεί τα κορίτσια να βιώνουν 
µεγαλύτερη ανησυχία για τους υπολογιστές, έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτούς και φτωχή επίδοση, 
προκαλώντας αρνητικές στάσεις για τους υπολογιστές και όπως επιχειρηµατολογείται τα κορίτσια θα 
βιώσουν τη κοµπιουτεροφοβία “περισσότερο από τα αγόρια, οι γυναίκες θα µεγαλώσουν αισθανόµενες 
άγχος για τους υπολογιστές και θα είναι πιο απρόθυµες από τους άνδρες να αλληλεπιδράσουν” µε αυτούς 
(Cooper και Weavor, 2003, σελ.25). Όπως διαπιστώνει η έρευνα, οι οµάδες που απαρτίζονται από άτοµα 
του ίδιου φύλου λειτουργούν καλύτερα από ότι οι µικτές οµάδες (οι ίδιοι). 

Γι αυτό το λόγο προτείνονται µία σειρά από παρεµβατικές δράσεις που έχουν σκοπό την παροχή 
ίσων δυνατοτήτων αξιοποίησης των υπολογιστών και ανάπτυξης θετικών στάσεων για αυτούς και από τα 
δύο φύλα, όπως: 

 
� Ενθάρρυνση της γυναικείας συµµετοχικότητας σε προγράµµατα πληροφορικής, που προάγουν 

την οµαδική εργασία, συνυπευθυνότητα και εκµηδενίζουν το ανταγωνιστικό πνεύµα, που - όπως 
οι έρευνες δείχνουν - µειώνει την απόδοση των γυναικών (βλ. Cooper and Weaver, 2003). 

� Οι δάσκαλοι να δώσουν ευκαιρίες ίσης πρόσβασης στους υπολογιστές και στα δύο φύλα, 
προκαλώντας συνεχώς το ενδιαφέρον των κοριτσιών, µειώνοντας τον κίνδυνο στερεότυπης 
απειλής και να κάνουν επιλογή των κατάλληλων λογισµικών διδασκαλίας, που δεν εµπεριέχουν 
σεξιστικά πρότυπα. 

� Ο σχεδιασµός των εκπαιδευτικών λογισµικών να σέβεται τις αρχές της ισότητας των φύλων και 
της ίσης συµµετοχής τους σε όλους τους κοινωνικούς θεσµούς, όπως και στο περιεχόµενο των 
νέων λογισµικών, εξαλείφοντας τα κοινωνικά στερεότυπα φύλου. 

� Να αναδιαµορφωθεί το Α.Π. σπουδών, σε σχέση µε τη διδασκαλία υπολογιστών, ώστε να 
ενσωµατωθούν σε αυτό αρχές που στηρίζουν τη γυναικεία συµµετοχικότητα σε κάθε διάσταση 
της πληροφορικής.  

� Να αυξηθεί ο αριθµός των εξειδικευµένων  γυναικών πληροφορικής στο χώρο της εκπαίδευσης 
ώστε να υπάρξει ισότιµη συµµετοχή προσωπικού ανάλογα µε το φύλο στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η συνεργασία και αλληλεπίδραση µε γυναίκες που ασχολούνται µε Η/Υ, θα περιορίσει 
την αντίληψη των κοριτσιών περί στερεότυπων τεχνολογικών µέσων και θα εκµηδενίσει την 
αποµόνωση που πολλά κορίτσια τώρα αισθάνονται, διαµορφώνοντας µια κουλτούρα γύρω από 
τους υπολογιστές που θα είναι οικεία αλλά και συµβατή µε τις αξίες των γυναικών για την 
κοινωνική συνεισφορά (Παντούλη, 2006).  
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� Υιοθέτηση νέων µεθοδολογικών προσεγγίσεων στον τοµέα εκµάθησης πληροφορικής στα 
σχολεία, µε την εισαγωγή καινοτόµων τρόπων διδασκαλίας. Καθοριστική κρίνεται η παρουσία 
γυναικών εκπαιδευτικών µε ειδίκευση στη πληροφορική, που δίνουν έµφαση στην ίδια την 
µαθησιακή διαδικασία στην τάξη και όχι µόνο και αποκλειστικά στο αποτέλεσµά της. 

 
Εάν δε ληφθούν ριζικά µέτρα για την αµεσότερη και µεγαλύτερη συµµετοχή των κοριτσιών στην 

πληροφορική και εάν δεν εκµηδενιστούν ενδεχόµενες αρνητικές στάσεις που διαµορφώνονται σε σχέση 
µε το φύλο, τότε οι γυναίκες θα συνεχίσουν να οδηγούνται σε µονοπάτια απόµακρα από τις τεχνολογικές 
σχολές και ιδρύµατα, και κατ’ επέκταση στην ανισοκατανοµή θέσεων στο εργατικό δυναµικό. Κοινωνικά 
στερεότυπα, οικογενειακές προσδοκίες, εκπαιδευτικές εφαρµογές προγραµµάτων και αναλυτικά 
προγράµµατα, συνδράµουν στη διαµόρφωση διαφοφοροποιηµένων στάσεων από άνδρες και γυναίκες, µε 
τις γυναίκες -όπως πρόσφατα δεδοµένα δείχνουν- να παλεύουν για εξίσωση και κοινωνική δικαίωση, 
αψηφώντας οποιαδήποτε στερεότυπη τεχνολογική απειλή που αιωρείται στην ατµόσφαιρα.   

 
� Εκείνο που φαίνεται ότι χρειάζεται είναι περισσότερη έρευνα στο θέµα, που θα οδηγήσει σε 

ουσιαστικές παρεµβατικές πολιτικές και ρυθµίσεις, µε στόχο την ισότιµη συµµετοχή στην 
τεχνολογική γνώση. Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να εκµηδενίζει τις διαφοροποιήσεις στις 
αντιλήψεις των δύο φύλων σε σχέση µε τους υπολογιστές, ενώ οι δάσκαλοι/ες, µε επιπλέον 
κατάρτιση θα µπορέσουν να επιβεβαιώσουν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα θα λειτουργήσει 
καλύτερα για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες.  

� Εκείνο που φαίνεται ότι δε χρειάζεται, είναι διχοτοµικές αντιλήψεις, που υποθάλπουν νέες 
διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στα δύο φύλα, σαν αυτές που άρχισαν να εµφανίζονται 
πρόσφατα και αναζητούν το διαχωρισµό τµηµάτων πληροφορικής ή και σχολείων ακόµη, 
ανάλογα µε το φύλο (βλ. Cooper and Weaver, 2003), µε στόχο την µείωση της 
ανταγωνιστικότητας που επιδρά αρνητικά τόσο στην αυτοπεποίθηση των κοριτσιών για τις νέες 
τεχνολογίες όσο και στην επίδοσή τους σε αυτές. 

� Εκείνο που απαιτείται είναι η πίστη ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι ένα εργαλείο του 
µέλλοντος που χρειάζεται να παραδοθεί εξίσου στους άνδρες και τις γυναίκες για να 
πραγµατοποιηθεί η κοινωνική αλλαγή και να προωθηθεί η ισότητα. 
 
Όσο και αν υποστηρίζεται ότι οι διαφορετικές στάσεις ανδρών και γυναικών για τους υπολογιστές 

δεν είναι µεγάλες - ή κατ’ άλλους υπαρκτές - εκείνο που έχει σηµασία είναι ότι η εµπλοκή των παιδιών 
στις Τ.Π.Ε., από µικρή ηλικία, µπορεί να εκτοπίσει τη φοβία ή εξάρτηση. Επειδή οι τεχνολογίες 
µεταµορφώνουν την κοινωνία δεν πρέπει να αφήσουµε έξω από αυτό το µισό πληθυσµό της γης, αλλά 
πρέπει και τα κορίτσια να γίνουν µέρος αυτής της µετασχηµατισµένης κοινωνίας (Margolis, Fischer & 
Miller 2000). Τα σχολεία χρειάζεται να προτετοιµάσουν µαθητές και µαθήτριες, για τα τεχνολογικά 
επαγγέλµατα της χιλιετίας. Η εκπαιδευτική κοινότητα µπορεί να φέρει τους υπολογιστές κοντά στον 
κόσµο και να κάνει την εκπαίδευση πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική για ολοένα και περισσότερους 
µαθητές, ανεξαρτήτως φύλου. 
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