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Περίληψη
Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας µε τη µορφή που 
λαµβάνει αυτή τη στιγµή κάθε άλλο παρά αµβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες. Το 
φαινόµενο του ψηφιακού χάσµατος (digital divide) και γενικότερα όλων των ανι-
σοτήτων που σχετίζονται µε τις νέες τεχνολογίες είναι φαινόµενο οικονοµικό, κοι-
νωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό. Στην εκπαίδευση εντοπίζεται µια ανισότητα µεταξύ 
αγοριών και κοριτσιών µε τα αγόρια να έχουν το προβάδισµα στην πρόσβαση, την 
εξοικείωση, τη χρήση και τις επιδόσεις στις νέες τεχνολογίες και γενικότερα να 
έχουν θετική στάση. Το εκπαιδευτικό σύστηµα πρέπει να συµβάλλει στην αλλαγή 
αυτών των στάσεων και στην αλλαγή των στερεοτύπων που θέλουν το φύλο να 
είναι σηµαντικός παράγοντας στη διαµόρφωση αυτών των στάσεων.

Λέξεις Κλειδιά
Εκπαίδευση και ΤΠΕ, φύλο, στάσεις.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης που αποτελεί φαινόµενο οικο-
νοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυ-
ξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) παρατη-
ρούνται κοινωνικές ανισότητες και αντιθέσεις οι οποίες οφείλονται κατά ένα 
µεγάλο ποσοστό σε αυτή την ανάπτυξη των ΤΠΕ. 

Ένα από τα βασικά φαινόµενα αυτών των νέων κοινωνικών αντιθέσεων και 
ανισοτήτων είναι αυτό του ψηφιακού χάσµατος (digital divide) χάσµα όσον 
αφορά την ικανότητα των πολιτών να χρησιµοποιήσουν την Τεχνολογία της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, όπως εκτιµάται από τις δεξιότητες και 
που αποκτούν. Μεταξύ των κοινωνικών αντιθέσεων και ανισοτήτων παρατη-
ρείται και η διαφοροποίηση των στάσεων των δυο φύλων απέναντι στους Ηλε-
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κτρονικούς Υπολογιστές µε τους άνδρες να έχουν θετικότερες στάσεις από τις 
γυναίκες.

Στην εργασία αυτή γίνεται µια προσπάθεια παρουσίασης στοιχείων και µε-
λετών του φαινοµένου αυτού. 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Στην εποχή µας οι άντρες ασχολούνται περισσότερο από τις γυναίκες µε τους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και θεωρείται πιο φυσιολογικό για τους άντρες 
από ότι για τις γυναίκες να σπουδάζουν πληροφορική1 τόσο σε προπτυχιακές, 
όσο και προπτυχιακές σπουδές.

Αν και οι γυναίκες µε την εµπειρία τους ως δακτυλογράφοι και τηλεφω-
νήτριες, είχαν επαφή µε τον κόσµο των υπολογιστών από τις αρχές του 19ου 
αιώνα, πολλοί πιστεύουν ότι οι άντρες είναι πιο ικανοί να χρησιµοποιούν υπο-
λογιστή από ότι οι γυναίκες και οι γυναίκες επιστήµονες της πληροφορικής 
έχουν αντιµετωπιστεί και πολλές φορές ακόµη αντιµετωπίζονται ως κατώτε-
ροι επιστήµονες, ιδιαίτερα όταν συνεργάζονται µε άντρες.2

Η µη συµµετοχή τους θα µπορούσε να ερµηνευτεί σε σχέση µε την ανη-
συχία ( computer anxiety ) την οποία προκαλούν οι υπολογιστές και η οποία 
είναι «µια παράλογη αναµονή φόβου που προκαλείται από τη σκέψη της χρη-
σιµοποίησης των υπολογιστών, τα αποτελέσµατα της οποίας οδηγούν στην 
αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση της χρήσης των υπολογιστών»3.

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η ανησυχία των υπολογιστών παρατηρείται σε 
µεγαλύτερα επίπεδα στις γυναίκες από ότι στους άντρες γεγονός το οποίο 
δηµιουργεί το ερώτηµα µήπως αυτή η ανησυχία είναι η αιτία που οι γυναίκες 
δεν ενδιαφέρονται για σπουδές στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ακόµη κι 
όταν ενδιαφερθούν να εκπαιδευτούν σε θέµατα Η/Υ και στα µαθήµατα µικρής 
χρήσης των Η/Υ αλλά και στα µαθήµατα υψηλότερου επιπέδου, οι άντρες 
φαίνεται να γνωρίζουν πολύ περισσότερα για τους υπολογιστές. Οι δυνατό-
τητες όµως των γυναικών, όταν συµµετέχουν σε µαθήµατα προγραµµατισµού 
Η/Υ, είναι κατά µέσο όρο ίδιες και σε ορισµένες περιπτώσεις καλύτερες από 
αυτές των αντρών4. 

Οι δυνατότητες όµως αυτές γίνονται αντιληπτές µετά την εµπλοκή των 
γυναικών µε τον κόσµο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών η οποία γίνεται συ-
νήθως από τη νεαρή ηλικία και όπως διαµορφώνονται τα αναλυτικά προγράµ-
µατα στην εποχή µας, στο χώρο του σχολείου. 
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Στην εκπαίδευση εντοπίζεται µια ανισότητα µεταξύ αγοριών και κοριτσιών 
σε σχέση µε τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα η εισα-
γωγή της πληροφορικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
δηµιούργησαν ένα νέο πεδίο στο οποίο τα αγόρια πήραν ένα ξεκάθαρο προ-
βάδισµα στην πρόσβαση, την εξοικείωση, τη χρήση και τις επιδόσεις τις νέες 
τεχνολογίες. Σαν αποτέλεσµα στις Η.Π.Α., την πλέον τεχνολογικά προηγµένη 
χώρα όπου ήδη από το 1996 το 65% των δηµόσιων σχολείων έχει αποκτήσει 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και χρήση του στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επί-
δραση των νέων τεχνολογιών στα έσοδα των δύο φύλων έχει ήδη αρχίσει να 
διερευνάται συστηµατικά5. 

Από τη µελέτη Gender Gaps – Where Schools Still Fail Our Children (1999) 
προέκυψαν τα εξής :
• Ένα µικρό ποσοστό των µαθητών που εγγράφονται σε µαθήµατα ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών είναι κορίτσια.
• Τα εκπαιδευτικά λογισµικά που χρησιµοποιούνται στο σχολείο συχνά ενι-

σχύουν τα στερεότυπα των φύλων και τις διακρίσεις κατά των κοριτσιών. 
Σπάνια συναντώνται θετικά, ενεργά γυναικεία πρότυπα στα λογισµικά 
αυτά. 

• Τα κορίτσια χρησιµοποιούν τους υπολογιστές πολύ λιγότερο έξω από το 
σχολείο µε αποτέλεσµα µεταξύ άλλων να έρχονται στη σχολική τάξη µε 
λιγότερη εµπειρία και περισσότερες αναστολές σε σχέση µε την πρόσβαση 
και χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Τα ίδια τα κορίτσια συστηµατικά αξιολογούν τους εαυτούς τους ως λιγό-
τερο ικανά από τα αγόρια στις δεξιότητες χρήσης των υπολογιστών ενώ 
αντίθετα τα αγόρια έχουν υψηλότερη αυτοεκτίµηση και θετικότερη αντι-
µετώπιση σε σχέση µε τους υπολογιστές και τη χρήση τους.

• οι εκπαιδευτικοί έχουν λίγη η καθόλου εκπαίδευση στο πως να χρησιµο-
ποιούν την τεχνολογία για να διαµορφώσουν περιβάλλοντα µάθησης που 
να προωθούν ισότιµα µαθητές και των δύο φύλων 

Όλες οι παραπάνω συνθήκες στοιχειοθετούν την εµφάνιση ενός νέου χά-
σµατος µεταξύ των δύο φύλων καθώς η πληροφορική γίνεται το «νέο κλαµπ» 
των αγοριών γεγονός που κινδυνεύει να αφήσει τα κορίτσια απλούς παρατη-
ρητές στις εξελίξεις του νέου αιώνα και της νέας χιλιετίas.
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