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1. Εισαγωγή
Η Ισότητα των Φύλων ή αλλιώς Έμφυλη Ισότητα αποτέλεσε υπόθεση του κράτους μετά το 1981, όταν
θεσπίστηκαν σχετικά μέτρα στον τομέα της εργασίας. Στην εκπαίδευση, αντίστοιχα μέτρα άρχισαν να
εφαρμόζονται από το 2000 και εξής, αλλά οι προσπάθειες δεν ήταν ολιστικές, με αποτέλεσμα οι
ανάλογες δράσεις να εξακολουθούν να είναι ακόμη και σήμερα αποσπασματικές.
Το φύλο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης και αυτό μπορεί να διαπιστωθεί σε πολλές
και διάφορες εκφάνσεις της. Για παράδειγμα, τα κορίτσια καλούνται να υιοθετήσουν έμφυλους ρόλους
εντός του σχολικού χώρου στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που στην
πλειονότητά τους καταρτίζονται από άνδρες και κατά συνέπεια, απηχούν τις απόψεις τους. Παράλληλα
ωθούνται από τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών, ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά μέσω των
αθλημάτων με τα οποία επιλέγουν να ασχοληθούν και των εργασιών που αναλαμβάνουν. Πιο
συγκεκριμένα, αν και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να ενστερνίζονται την αξία της ισότητας, οι
καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζουν δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις απόψεις
τους. Για παράδειγμα, φαίνεται να αποθαρρύνουν τα κορίτσια από την ανάληψη πρωτοβουλιών,
επειδή τη θεωρούν ως ένδειξη ανυπακοής, γεγονός που δεν ισχύει για τα αγόρια. Επιπλέον, οι
εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να ταυτίζουν την ακαδημαϊκή επιτυχία των κοριτσιών με τη σκληρή
δουλειά, ενώ για τα αγόρια πιστεύουν ότι η ακαδημαϊκή επιτυχία οφείλεται στα ατομικά
χαρακτηριστικά που διαθέτουν ως χαρισματικά παιδιά. Εκτός από αυτό, τα ίδια τα παιδιά, επειδή
συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση της προσωπικής τους ταυτότητας, επιλέγουν να αναλάβουν εργασίες
που ανταποκρίνονται στους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί λόγω του φύλου τους, γεγονός που
ενισχύει ακόμη περισσότερο τα έμφυλα στερεότυπα και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων (Frosi,
Kouimtzi, & Papadimou, 2001). Επομένως, οι στοχευμένες δράσεις που επικεντρώνονται τόσο στο
εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων συνιστούν ένα
θεμελιώδες ζήτημα που κρίνεται σκόπιμο να αντιμετωπιστεί.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος
συνεργάζονται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “Ed.G.E – Educating girls and boys for
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Gender Equality”/Εκπαίδευση κοριτσιών και αγοριών για την Έμφυλη Ισότητα (REC-AG2018/REC-RPAP-GBV-AG-2018). Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της
έμφυλης ευαισθητοποίησης των κοριτσιών και των αγοριών μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικών
πρακτικών που συνδυάζουν τις τέχνες και τον πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται ότι τα
κορίτσια και τα αγόρια θα είναι σε θέση να αμφισβητούν κοινωνικές νόρμες και έμφυλα
στερεότυπα που ενθαρρύνουν ή δικαιολογούν τη βία και συγχρόνως θα μάθουν να προωθούν
την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό προς τους άλλους.

Μεθοδολογία
Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου, διεξήχθη πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα,
η οποία περιλάμβανε έρευνα γραφείου και έρευνα πεδίου. Ειδικότερα, τα ποιοτικά δεδομένα
συλλέχθηκαν μέσω συνεντεύξεων με γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά που φοιτούν στην
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Έρευνα δευτερογενών στοιχείων (Έρευνα Γραφείου)
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο τη χαρτογράφηση της
υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την έμφυλη ισότητα στην Ελλάδα, προκειμένου αφενός να
επανεξεταστούν τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών και το πλαίσιο πολιτικής και αφετέρου να
προσδιοριστούν οι τρέχουσες ανάγκες και τα κενά που εντοπίζονται στη χώρα μας. Απώτερος
σκοπός ήταν να αξιολογηθούν τα κενά των γνώσεων των κοριτσιών και των αγοριών σχολικής
ηλικίας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις έμφυλες νόρμες, την ισότητα
των φύλων και τις διακρίσεις και τη βία με βάση το φύλο καθώς και να παρατηρηθούν οι στάσεις
και τα στερεότυπα που υιοθετούν για την έμφυλη βία.

Συνεντεύξεις
Έπειτα, για την έρευνα πεδίου συγκεντρώθηκαν 48 συμμετέχοντες/ουσες συνολικά (16 γονείς,
16 εκπαιδευτικοί και 16 παιδιά). Λόγω της τρέχουσας κατάστασης με την πανδημία Covid-19,
δεν ήταν εφικτή η πραγματοποίηση έξι (6) ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) και
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για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαίο να τροποποιήσουμε την εν λόγω ερευνητική μέθοδο. Ως
εκ τούτου, προσαρμόσαμε κατάλληλα τις ερωτήσεις της ομάδας εστιασμένης συζήτησης, ώστε
να ενταχθούν σε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, και κατόπιν, αναπτύξαμε έναν οδηγό
συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου προκειμένου να διεξαγάγουμε ημιδομημένες συνεντεύξεις
με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες. Συνολικά, διενεργήσαμε: (α) 16 συνεντεύξεις με παιδιά (2 δια
ζώσης και 14 μέσω Skype), (β) μία (1) συνέντευξη με έναν γονέα μέσω Skype και (γ) δύο (2)
συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου και τέσσερις (4) συνεντεύξεις μέσω Skype με εκπαιδευτικούς. Οι
υπόλοιποι/ες συμμετέχοντες/ες (12 εκπαιδευτικοί και 13 γονείς) προτίμησαν να συμπληρώσουν
το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Η διαδικασία των συνεντεύξεων και της συμπλήρωσης των
διαδικτυακών ερωτηματολογίων διήρκεσε από τις 4 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2020.
Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η καλύτερη δυνατή χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης,
των αναγκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι γονείς
και τα παιδιά, αλλά και ο εντοπισμός καταλοίπων έμφυλων στερεοτύπων, ώστε να είμαστε σε
θέση να παρουσιάσουμε καλύτερες εναλλακτικές προτάσεις.
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2. Βασικά Ευρήματα της Έρευνας Γραφείου
Υφιστάμενη Κατάσταση σε θέματα Έμφυλης Ισότητας
στην Ελλάδα
Προηγούμενες/πρόσφατες έρευνες και μελέτες για την έμφυλη ισότητα
Το ζήτημα της ισότητας των φύλων στην Ελλάδα είναι σχετικά νέο, καθώς άρχισαν να εφαρμόζονται
σχετικά μέτρα κυρίως μετά το 1981. Ένα σημείο καμπής ήταν το νέο Σύνταγμα του 1975 στο οποίο
γινόταν ρητή αναφορά ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις
(Lempesi, 2010).
Τα μέτρα που ελήφθησαν εκείνη την εποχή επικεντρώνονταν κυρίως στην αντιμετώπιση δύσκολων
προβλημάτων στον χώρο εργασίας, όπως η παροχή άδειας μητρότητας για τις γυναίκες. Στην
εκπαίδευση, τέτοια μέτρα άρχισαν να εφαρμόζονται στις αρχές του 21ου αιώνα, αλλά δυστυχώς ακόμη
και στις μέρες μας συνεχίζουν να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα.
Η δεκαετία του 1980 ήταν η δεκαετία κατά την οποία ιδρύθηκαν οι πρώτοι δημόσιοι οργανισμοί για
την παρακολούθηση της ισότητας των φύλων. Οι οργανισμοί αυτοί μπορεί να στηρίζονταν σε κρατικές
πρωτοβουλίες, όμως άρχισαν να αποδίδουν σε μετέπειτα χρόνο λόγω της ένταξής τους σε διαδικασίες
και προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Οι βασικοί κρατικοί οργανισμοί που
εξακολουθούν να λειτουργούν είναι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και το Κέντρο
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), τα οποία ιδρύθηκαν το 1985 και το 1989 αντίστοιχα. Εκτός από
αυτούς, συστάθηκαν και άλλοι οργανισμοί σε δήμους, οι οποίοι στόχευαν στην ενημέρωση των
κατοίκων της περιοχής σχετικά με την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, οι εν λόγω οργανισμοί ξεκίνησαν
να λειτουργούν μετά το 1994 (Gappa, 2008; Lempesi, 2010).
Η ισότητα των φύλων, αν και απέχει πολύ από το να επιτευχθεί πλήρως, επηρεάζει τις ζωές
εκατομμυρίων ανθρώπων. Για την ακρίβεια, το 2019, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων (EIGE) δημοσίευσε τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων. Η Ελλάδα, βρίσκεται στην τελευταία θέση
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στον συγκεκριμένο Δείκτη μεταξύ των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ η βαθμολογία της αυξήθηκε
μόνο κατά 1% από το 2017 (CNN Greece, 2019).
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους σημερινούς ρυθμούς, το χάσμα μεταξύ των
φύλων παγκοσμίως προβλέπεται να κλείσει τα επόμενα 107 χρόνια, ενώ αναμένεται να χρειαστούν 201
χρόνια για την επίτευξη πλήρους ισότητας μεταξύ των δύο φύλων στον χώρο εργασίας (Varouni, 2019).

Πίνακας 1. Δείκτης Ισότητας των Φύλων1

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι σήμερα τα κορίτσια έχουν πρόσβαση
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και ότι οι επιδόσεις τους είναι πολύ υψηλές (Deligianni- Kouimtzi,
et al., 2008). Ωστόσο, αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Στις δεκαετίες του '70 και του '80, τα κορίτσια
εμφάνιζαν συστηματικά χειρότερες επιδόσεις από τα αγόρια, ενώ η περιθωριοποίησή τους στην τάξη
σε συνδυασμό με την υποβάθμιση της συμβολής τους στο μάθημα και της απόδοσής τους αποτελούσε
πολύ συχνό φαινόμενο (Damianoglou, 2011). Εντούτοις, από τη δεκαετία του '90 η κατάσταση αυτή

1

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019/EL
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φάνηκε να αλλάζει. Τα κορίτσια άρχισαν όχι μόνο να αποδίδουν καλύτερα από τα αγόρια αλλά και να
σημειώνουν υψηλότερες βαθμολογίες στις πανελλαδικές εξετάσεις για την είσοδό τους στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008), γεγονός που εξακολουθεί να συμβαίνει
ακόμη και σήμερα. Για παράδειγμα, το 2015 στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ποσοστό των φοιτητριών
ήταν 55%, ενώ το ποσοστό των ανδρών φοιτητών δεν ξεπερνούσε το 45%2.
Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα στο σχολικό
περιβάλλον. Τα κορίτσια φαίνεται να προτιμούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ενώ τα
αγόρια τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες (Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008), ακολουθώντας τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις που συσχετίζουν τις θεωρητικές επιστήμες με τη θηλυκότητα και τις θετικές
επιστήμες με την αρρενωπότητα (Damianoglou, 2011). Κατά συνέπεια, υπάρχει εμφανής διαχωρισμός
των φύλων στην επιλογή των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016, το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών είχε 84,06% άνδρες φοιτητές, ενώ το ίδιο έτος το
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης είχε μόλις 2,39% άνδρες φοιτητές (General Secretariat for Gender
Equality, 2018).
Σε ό,τι αφορά την έμφυλη βία στους νέους και τις νέες, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, τα περιστατικά
βίας και θυματοποίησης μπορούν να εκδηλωθούν από νωρίς στη διάρκεια της εφηβείας, ενώ το κρίσιμο
ζήτημα της παρέμβασης ενέχει πολλούς περιορισμούς (Iliopoulou, Nikolakakis, Diakoumanakou, &
Grammenidis, 2018). Η έρευνα που διεξήχθη σε εθνική κλίμακα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το 2001
επιβεβαιώνει ότι η βία στα σχολεία είναι έμφυλη και τα αγόρια εμπλέκονται συχνότερα σε περιστατικά
σωματικής βίας (Mpouna, 2018). Συνεπώς, είναι μείζονος σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτό το
πρόβλημα στο σχολείο, το οποίο είναι το κύριο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου τα παιδιά και οι έφηβοι/ες
περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, καθώς και χώρος έμφυλης κοινωνικοποίησης (Pana &
Lesta, 2012).

2

https://eurogender.eige.europa.eu/posts/gender-disaggregated-data-status-girls-and-education-greece
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Συνεχίζοντας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το μη κερδοσκοπικό σωματείο Colour Youth το 2017
σχετικά με τις εμπειρίες των ΛΟΑΤ μαθητών/ριών σε δείγμα 3.747 ατόμων, διαπιστώθηκε ότι το 74,2%
από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες έχει ακούσει ομοφοβικά σχόλια από άλλους/ες μαθητές/ήτριες στο
σχολείο, ενώ το 58,1% έχει ακούσει τέτοια σχόλια και από καθηγητές/ήτριες. Από τους/τις
εφήβους/έφηβες που έχουν υποστεί βία λόγω φύλου στο σχολείο, το 27,9% δεν το έχει αναφέρει ποτέ
στους/στις καθηγητές/ήτριες, ενώ εκείνοι/ες που το είχαν αναφέρει, δεν αισθάνονταν ότι το θέμα είχε
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Επίσης, από τα 944 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα, το 74,7% εξ
αυτών δήλωσε ότι ακούει πολύ συχνά σεξιστικά σχόλια στο σχολικό περιβάλλον, ενώ το 53,4% ανέφερε
ότι έχει δεχθεί κάποιας μορφής βία ή επίθεση στο σχολείο λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού,
ταυτότητας ή έκφρασης φύλου (Iliopoulou, Nikolakakis, Diakoumanakou, & Grammenidis, 2018).
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα απουσιάζει από το
πρόγραμμα σπουδών όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής
(Iliopoulou, Nikolakakis, Diakoumanakou, & Grammenidis, 2018). Πιο συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση υπάρχουν αναφορές στο ανθρώπινο σώμα ως προς τα όργανα αναπαραγωγής και την
προσωπική υγιεινή, ενώ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η πατρότητα αντιπροσωπεύεται μόνο από
παραδοσιακά στερεότυπα χωρίς να γίνεται ουδεμία αναφορά στην έννοια της αντισύλληψης (The Safe
Project, 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή στερεοτύπων σχετικά με τις έμφυλες
ταυτότητες.

2.2 Προγράμματα σπουδών, σχέδια δράσης και εκπαιδευτικές
πολιτικές για την ισότητα των φύλων
Αρμόδια αρχή για την εθνική πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης είναι το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Προτείνει τη θέσπιση νομοθεσίας για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και παράλληλα
παρακολουθεί εάν εφαρμόζονται οι σχετικοί νόμοι στις σχολικές μονάδες (Voudouri, et al., 2008). Από
το 1951 έως το 1975 δεν υπήρχε καμία ειδική διάταξη σχετικά με την ισότητα των φύλων στην
εκπαίδευση. Τα έμφυλα ζητήματα εξετάστηκαν με έναν νόμο του 1929, σύμφωνα με τον οποίο τα
αγόρια και τα κορίτσια έπρεπε να φοιτούν σε χωριστά σχολεία στη μέση (δευτεροβάθμια) εκπαίδευση,
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γεγονός που όπως διαπιστώθηκε αργότερα συνέβαλε στην περαιτέρω αύξηση των έμφυλων
διακρίσεων3. Από το 1975, γυναικείες οργανώσεις στην Ελλάδα άρχισαν να διεκδικούν ίσα δικαιώματα
στην εκπαίδευση ανεξαρτήτως φύλου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατάργηση της σχολικής ποδιάς,
την καθιέρωση μικτών σχολείων, την εκπαίδευση των νέων σε θέματα

σεξουαλικής και

αναπαραγωγικής υγείας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στην παραγωγή νέων σχολικών
εγχειριδίων που θα ήταν απαλλαγμένα από έμφυλα στερεότυπα. Η καθολική εφαρμογή της
συνεκπαίδευσης, δηλαδή η ίδρυση μικτών σχολείων στην πρωτοβάθμια και κυρίως στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε το 1985. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, καταργήθηκαν οι
σχολικές ποδιές, καθιερώθηκε η ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και για τα δύο φύλα,
τα σχολικά εγχειρίδια αναδιαμορφώθηκαν (κυρίως στο δημοτικό σχολείο) και η παρακολούθηση του
μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας κατέστη υποχρεωτική τόσο για τα αγόρια όσο και για τα κορίτσια
(Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008; Gappa, 2008).
Βέβαια, από το 1985 παρατηρείται μείωση του ενδιαφέροντος για την ισότητα των φύλων στην
εκπαίδευση. Για του λόγου το αληθές, η ισότητα των φύλων δεν συμπεριλήφθηκε σε νόμους ή
προεδρικά διατάγματα παρά μόνο προς το τέλος της δεκαετίας του 1990. Μία πιθανή εξήγηση για αυτό
θα μπορούσε να ήταν ότι τα κορίτσια έδειχναν να τα καταφέρνουν στο σχολείο και μερικές φορές
μάλιστα οι επιδόσεις τους ήταν υψηλότερες από εκείνες των αγοριών, γεγονός που έδινε την
εσφαλμένη εντύπωση ότι η ισότητα των φύλων είχε καθιερωθεί. Παράλληλα, το ερευνητικό
ενδιαφέρον από τις ακαδημαϊκές κοινότητες ολοένα και αυξανόταν, ενώ άρχισαν να
πραγματοποιούνται ορισμένες πρωτοβουλίες μεταξύ των οποίων και επιμορφωτικά σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς (Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008).
Η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει μετά από παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έδωσε
εντολή το 10% της χρηματοδότησης για Ενταξιακές Πολιτικές (mainstreaming) να προορίζεται για την

3

Ωστόσο, στην ελληνική επαρχία ήταν σύνηθες φαινόμενο τα κορίτσια να φοιτούν σε σχολεία αρρένων, καθώς δεν
ήταν εφικτό να ιδρυθούν αμιγή Γυμνάσια θηλέων λόγω των ανεπαρκειών σε επίπεδο σχολικών υποδομών
(Damianoglou, 2011).
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ισότητα των φύλων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής (Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008). Έτσι, από
το 2000, με το Στρατηγικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (20012006), το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων για τη βελτίωση της πρόσβασης των
γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής επαγγελματικού προσανατολισμού. Το μέτρο αυτό
άρχισε να εφαρμόζεται στα σχολεία της χώρας και είχε ως στόχο να ωθήσει τα κορίτσια να επιλέγουν
επαγγέλματα που στερεοτυπικά επιλέγονταν μόνο από αγόρια. Κατά τα επόμενα έτη, υλοποιήθηκε μία
σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού σε ζητήματα ταυτότητας φύλου και έμφυλων ανισοτήτων, καθώς και την
προώθηση θετικών δράσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής των κοριτσιών στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα (Gappa, 2008). Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των πολιτικών για τη συμφιλίωση της
οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, καθιερώθηκαν τα ολοήμερα δημοτικά σχολεία στα οποία
δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/ήτριες να παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τις 16:00 (Lempesi,
2010). Πέραν αυτού, το ζήτημα της ισότητας των φύλων άρχισε να απασχολεί και να σημειώνει πρόοδο
και στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς εισήχθησαν νέα μαθήματα στα προγράμματα
σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τμημάτων όπως επίσης, καθιερώθηκαν τα προγράμματα
γυναικείων σπουδών και η παροχή υποτροφιών σε φοιτήτριες (Deligianni- Kouimtzi, et al., 2008).
Κατά τη διετία 2015-2016, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) συμφώνησαν να εκπονήσουν από κοινού ένα πρόγραμμα με στόχο την
ευαισθητοποίηση και την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού προσχολικής και
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων4.
Το 2016, θεσπίστηκε μία νέα πολιτική για την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο). Για
μία εβδομάδα κάθε σχολικού έτους, οι εκπαιδευτικοί θα είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με
τους/τις μαθητές/ήτριές τους μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: α) Διατροφή, β) Ποιότητα

4

https://kethi.gr/program/eyaisthitopoiisi-ekpaideytikon-kai-paremvatika-programmata-gia-tin-proothisi-tisisotitas-ton-fylon/
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Ζωής και γ) Έμφυλες Ταυτότητες. Η εν λόγω πολιτική είχε ως αποτέλεσμα να εισαχθούν οι έμφυλες
ταυτότητες για πρώτη φορά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Το μέτρο αυτό προκάλεσε πολλές επικρίσεις
από συντηρητικές ομάδες της κοινωνίας και την εκκλησία. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά στο
σχολικό έτος 2018-2019, συμμετείχαν στη θεματική εβδομάδα 1.656 γυμνάσια από τα 1.700 της χώρας
και μάλιστα 876 από αυτά εστίασαν το ενδιαφέρον τους στη θεματική των έμφυλων ταυτοτήτων5.

Ποιες υποθεματικές της θεματικής "Έμφυλες ταυτότητες
" υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019;
Επιλέξτε μία ή περισσότερες επιλογές από τις
παρακάτω:
Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο
Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δικαιώματα Γυναικών
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Ποιες υποθεματικές της θεματικής "Έμφυλες Ταυτότητες" υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος
2018-2019; Επιλέξτε μία ή περισσότερες επιλογές από τις παρακάτω:

Πίνακας 1. Αποτίμηση της Θεματικής Εβδομάδας για τις Έμφυλες Ταυτότητες6

Το 2020, η νέα κυβέρνηση προέβη στην κατάργηση της θεματικής εβδομάδας στα γυμνάσια της χώρας7.

3. Καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της
ισότητας των φύλων

5

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Grafeia/Graf_Ereynas_A/Thematiki_Evdomada_20182019/2019-09-09_Parartima_Apotimissi_Thematikis_Evdomadas_2018-2019.pdf
6
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Grafeia/Graf_Ereynas_A/Thematiki_Evdomada_20182019/2019-09-09_Parartima_Apotimissi_Thematikis_Evdomadas_2018-2019.pdf
7
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/146-ekpaidevtikh-klimaka/3194-thematikh-ebdomada
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Στην Ελλάδα, οι καλές πρακτικές που αποσκοπούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην
εκπαίδευση είναι ολιγάριθμες. Παρακάτω, περιγράφονται συνοπτικά ορισμένες από αυτές τις
αξιόλογες πρωτοβουλίες.

Καλή Πρακτική/Πρωτοβουλία 1
Μία καλή πρακτική είναι το Εγχειρίδιο Youth4Youth8 (2012). Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος “Empowering Young People in Preventing Gender-based Violence through Peer
Education” («Ενδυνάμωση των Νέων για την Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής
Προσέγγισης») με συντονιστή το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS) και
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Daphne ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Oι χώρες που συμμετείχαν
στο εν λόγω πρόγραμμα ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Ιταλία και η Λιθουανία. Το εγχειρίδιο
περιλαμβάνει ορολογία για την έμφυλη βία και το κοινωνικό φύλο, πληροφορίες για τις συνέπειες
αυτής της μορφής βίας στους νέους, καθώς και μία σειρά δραστηριοτήτων και εργαλείων αξιολόγησης
που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ομάδα στην οποία
απευθύνεται είναι μαθητές/ήτριες ηλικίας 14-18 ετών και οι Συναντήσεις Αλληλοδιδακτικής έχουν
σχεδιαστεί για ομάδες έως και 30 ατόμων. Λειτουργούν καλύτερα σε ομάδες που δεν υπερβαίνουν τα
22 άτομα και που περιλαμβάνουν περίπου τον ίδιο αριθμό αγοριών και κοριτσιών.
Οι δραστηριότητες της πρώτης συνάντησης έχουν ως θέμα τα έμφυλα στερεότυπα και τους κοινωνικά
κατασκευασμένους ρόλους προκειμένου οι μαθητές (α) να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ
κοινωνικού φύλου και βιολογικού φύλου, (β) να αμφισβητήσουν τα έμφυλα στερεότυπα και τις
«κοινωνικά αποδεκτές» αντιλήψεις περί ανδρισμού και θηλυκότητας και (γ) να συνειδητοποιήσουν με
ποιον τρόπο τα εν λόγω στερεότυπα επηρεάζουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους συνολικά.
Η θεματολογία της δεύτερης συνάντησης σχετίζεται με την έμφυλη βία στο σχολικό περιβάλλον. Οι
δραστηριότητες που περιλαμβάνει έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ήτριες: (α) να

8

http://www.antiviolence-net.eu/Manual_Youth4Youth.pdf
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κατανοήσουν καλύτερα την έννοια της έμφυλης βίας και τις επιπτώσεις της κακοποίησης, (β) να
ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν ενσυναίσθηση για τα άτομα που την έχουν υποστεί και (γ) να
συνειδητοποιήσουν τη δυναμική της ισχύος και τη σχέση της με την έμφυλη βία.
Η τρίτη συνάντηση έχει ως θεματική την έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις. Οι δραστηριότητές της
στοχεύουν να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/ήτριες: (α) να εντοπίζουν και να αποδομούν μύθους για
την έμφυλη βία, (β) να αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημάδια μίας τέτοιας κακοποιητικής
συμπεριφοράς, (γ) να κατανοήσουν πώς μερικές φορές αποδίδεται μία «ρομαντική» χροιά στη βία στο
πλαίσιο των προσωπικών σχέσεων και (δ) να ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να
προστατεύσουν τον εαυτό τους ή άλλα άτομα που βρίσκονται κοντά τους χωρίς να διακινδυνεύουν την
ασφάλειά τους.

Καλή Πρακτική/Πρωτοβουλία 2
Μία άλλη καλή πρακτική είναι η "Gear against IPV: Gender Equality Awareness Raising against Intimate
Partner Violence” («Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών
Συντρόφων»)9. Πρόκειται για μία συντονισμένη δράση με στόχο την πρόληψη της βίας μεταξύ ερωτικών
συντρόφων στις σχέσεις των εφήβων μέσω παρεμβάσεων κυρίως στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από
ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, αποσκοπούσε στην προώθηση της δημιουργίας υγιών
σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και την ευαισθητοποίηση σε θέματα, όπως τα χαρακτηριστικά των
υγιών σχέσεων, η επίδραση των έμφυλων ρόλων στις σχέσεις των εφήβων, η άνιση κατανομή ισχύος
μεταξύ των δύο φύλων και η συσχέτισή της με την κακοποίηση και η πρόληψη της έμφυλης βίας. Το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατά της Βίας στην Ελλάδα ανέλαβε τον συντονισμό του έργου και παράλληλα
συμμετείχαν στην υλοποίησή του φορείς από την Κύπρο, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.
Χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε
διάρκεια από το 2014 έως το 2016. Απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (ηλικίας άνω των 12 ετών), εκπαιδευτικούς και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό. Κατά τη

9

http://www.gear-ipv.eu/
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διάρκεια της υλοποίησης του έργου, δημιουργήθηκαν τρία εγχειρίδια, ένα για άτομα που
ενδιαφέρονται να διοργανώσουν σεμινάρια με εκπαιδευτικούς και εργαστήρια (workshops) με
μαθητές/ήτριες, ένα άλλο με χρήσιμες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς και ένα τελευταίο με
δραστηριότητες για μαθητές και μαθήτριες
Η ελληνική έκδοση του Gear against IPV δημιουργήθηκε αρχικά το 2010. Δοκιμάστηκε πιλοτικά σε 13
γυμνάσια και κατόπιν, αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε το 2015.

Καλή Πρακτική/Πρωτοβουλία 3
Μια άλλη κρατική πρωτοβουλία ήταν το «Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης Μαθητών/ριών
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

σε

Θέματα

Αναπαραγωγικής

Υγείας»

(2017-2018)

που

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του δημόσιου νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου και του
Γραφείου Αγωγής Υγείας. Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν 21 γυμνάσια με 2.538 μαθητές συνολικά
(General Secretariat for Gender Equality, 2018).
Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είχε διενεργήσει στο παρελθόν σεμινάρια με τίτλο
«Βία στις Ερωτικές Σχέσεις των Νέων» και «Φύλο και Εκπαίδευση», τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε
Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σύρο, Καρδίτσα και Λάρισα. Η εν λόγω πρωτοβουλία είχε ως στόχο να επεκταθεί
και σε άλλες περιοχές έως το 2019 (General Secretariat for Gender Equality, 2018).

Καλή Πρακτική/Πρωτοβουλία 4
Το διετές πρόγραμμα με τίτλο “Building Relationships through Innovative Development of Gender Based
Violence Awareness in Europe-BRIDGE” («Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης
για το θέμα της ευαισθητοποίησης της έμφυλης βίας στην Ευρώπη»-ΓΕΦΥΡΑ) στοχεύει στην
ενδυνάμωση των εκπαιδευτών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και των νέων που
μετακινούνται σε συνδυασμό με την ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έμφυλης βίας. Χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ
υλοποιείται σε πέντε χώρες: Βέλγιο, Ελλάδα, Ουγγαρία, Μάλτα και Ρουμανία. Για την επίτευξη των
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στόχων του προγράμματος, δημιουργήθηκαν δύο εγχειρίδια εκπαίδευσης10, τα οποία περιλαμβάνουν
δραστηριότητες και αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε θέματα όπως η έμφυλη βία στα
παιδιά και τους νέους σε κίνηση, η ταυτότητα φύλου, η ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ζωής, τα
δικαιώματα των νέων, τα σημάδια της έμφυλης βίας και η κατάλληλη ανταπόκριση σε αυτά.

4. Ευρήματα της Έρευνας Πεδίου
4.1 Συνοπτική Παρουσίαση
Στις επόμενες ενότητες, θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου.
Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες εκτιμούν την έμφυλη ισότητα,
αν και δεν δείχνουν να εμβαθύνουν ιδιαίτερα επί του θέματος.
Όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των παιδιών, το εν λόγω ζήτημα συζητείται στην τάξη μόνο
σε σποραδικές περιπτώσεις και περιλαμβάνεται ως κεφάλαιο στα σχολικά εγχειρίδια μόνο σε
ορισμένες τάξεις. Ωστόσο, τα παιδιά εκφράζουν την ανάγκη να συμπεριληφθούν σε επίπεδο
συζητήσεων, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την προθυμία τους να κατανοήσουν και να μάθουν
περισσότερα για την ισότητα των φύλων.
Σε ό,τι αφορά τους γονείς, παρόλο που δηλώνουν ότι θεωρούν το ζήτημα αυτό σημαντικό, δεν
του αποδίδουν τη δέουσα προσοχή αλλά είναι διατεθειμένοι/ες να το αντιμετωπίσουν μόνο εάν
εκδηλωθεί μία ανησυχητική συμπεριφορά.
Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη πλευρά, φαίνεται να πιστεύουν ότι δίνουν τον καλύτερό τους
εαυτό στην επεξεργασία του εν λόγω ζητήματος στην τάξη, αλλά οι υπάρχουσες υποδομές του
σχολείου, ο συντηρητισμός της κοινωνίας και των γονέων και η έλλειψη πνεύματος συνεργασίας
μεταξύ των συναδέλφων τους δημιουργούν εμπόδια που τους δυσκολεύουν να επιτύχουν τον
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στόχο τους. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε ότι η πλειονότητα των δραστηριοτήτων
που ισχυρίζονται ότι διεξάγουν στην τάξη περιλαμβάνουν καινοτόμες μεθοδολογίες που είναι
ιδιαίτερα ελκυστικές και ενδιαφέρουσες για τους/τις μαθητές/ήτριες.

4.2 Μεθοδολογία
Κατά την υλοποίηση του έργου Educating girls and boys for Gender Equality, εντοπίσαμε 48
συμμετέχοντες/ουσες προκειμένου να διενεργήσουμε ημιδομημένες συνεντεύξεις, ενώ
παρείχαμε και ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, σε όσους/ες
δεν μπορούσαν να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις. Η όλη διαδικασία διήρκεσε έναν μήνα και
πιο συγκεκριμένα, από τις 4 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου.
Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τα κύρια εκπαιδευτικά κενά και τις τρέχουσες ανάγκες, τις
βέλτιστες πρακτικές τέχνης και πολιτισμού που μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση: (α) της
ποιότητας της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης των κοριτσιών και των αγοριών, ούτως
ώστε να είναι σε θέση να αμφισβητήσουν τις κοινωνικές νόρμες, τα έμφυλα στερεότυπα και τους
έμφυλους ρόλους και (β) της αποτελεσματικότητας των εργαλείων που χρησιμοποιούν οι
επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά και νέους/ες με στόχο την προώθηση της ισότητας των
φύλων.
Αναφορικά με τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, πραγματοποιήθηκαν δύο (2)
συνεντεύξεις δια ζώσης και 14 συνεντεύξεις μέσω Skype. Από αυτά, εννέα (9) ήταν κορίτσια
(τρία εκ των οποίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και επτά (7) ήταν αγόρια (πέντε εκ των
οποίων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ένα στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ένα
στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Από το σύνολο των παιδιών που έλαβαν μέρος στην
έρευνα, δεν ηχογραφήθηκαν/βιντεοσκοπήθηκαν οι συνεντεύξεις 11 μαθητών/ριών και αντ’ αυτού
προτιμήθηκε να καταγραφούν γραπτώς οι απαντήσεις τους από τους/τις ερευνητές/ήτριες υπό
τη μορφή σημειώσεων. Από τους γονείς που δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα,
δεκατρείς (13) συμπλήρωσαν το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο, ένα/μία (1) έδωσε συνέντευξη
μέσω Skype και δύο (2) προτίμησαν τηλεφωνική συνέντευξη χωρίς όμως να επιθυμούν να
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ηχογραφηθούν. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4)
συνεντεύξεις μέσω Skype και παράλληλα συμπληρώθηκαν δώδεκα (12) διαδικτυακά
ερωτηματολόγια. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ανέφεραν ότι διδάσκουν στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων/ουσών προερχόταν από την πρωτεύουσα της
Ελλάδας, την Αθήνα, εκτός από δύο (2) παιδιά και έναν (1) γονέα που διέμεναν σε πόλεις της
επαρχίας.
Οι περιορισμοί της έρευνας, σχετίζονται από τη μία πλευρά με το γεγονός ότι η έρευνα είναι
ποιοτική και ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις στον πληθυσμό. Ένας ακόμη
λόγος για τον οποίο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί γενίκευση είναι ότι η ομάδα-στόχος είχε
βρεθεί μέσω δειγματοληψίας ευκολίας (convenient sampling) και μέσω της τεχνικής της
χιονοστιβάδας (snowballing technique). Από την άλλη, τα ποιοτικά αποτελέσματα μας παρέχουν
τη δυνατότητα να επεκτείνουμε ορισμένες γενικεύσεις σε θεωρητικές προτάσεις και να
προσδιορίσουμε καλύτερα τις ανάγκες που έχει η εν λόγω ομάδα-στόχος. Επιπλέον, λόγω της
υφιστάμενης κατάστασης, η αδυναμία διεξαγωγής ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus
groups) δια ζώσης αλλάζει εντελώς τη δυναμική, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
δεδομένων, που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να είχαν αντληθεί. Ωστόσο, το κενό αυτό
καλύφθηκε μέσω της διατήρησης του ίδιου αριθμού συμμετεχόντων/ουσών, προκειμένου να
υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Αυτό συνέβη όντως,
δεδομένου ότι στις τελευταίες δύο συνεντεύξεις αναφέρθηκαν τα ίδια στοιχεία στις απαντήσεις
των συνεντευξιαζόμενων, γεγονός που έδειχνε ότι η έρευνα πεδίου είχε φτάσει σε ένα σημείο
κορεσμού.
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4.3 Αποτελέσματα
Απόψεις και Γνώσεις των Συμμετεχόντων/ουσών σχετικά με την Έμφυλη Ισότητα
Απόψεις και γνώσεις των παιδιών σχετικά με την Έμφυλη Ισότητα
Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνεται να είναι εξοικειωμένα ως έναν βαθμό με
την έννοια της έμφυλης ισότητας ή πιο απλά, με την έννοια της ισότητας των φύλων. Ορίζουν
την ισότητα με το σκεπτικό ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα ανεξαρτήτως φύλου.
Ωστόσο, περιορίζουν τον ορισμό που δίνουν για την ισότητα στο δίπολο των δύο βιολογικών
φύλων χωρίς να αναφέρονται σε άλλα κοινωνικά φύλα. Όπως γίνεται φανερό, τα παιδιά δεν
έχουν επεξεργαστεί ιδιαίτερα το εν λόγω ζήτημα, γεγονός που καθίσταται ακόμη πιο προφανές
στα παιδιά μικρότερων ηλικιών. Πέραν αυτού, όμως, τα παιδιά θεωρούν την ισότητα ως ένα
πολύ σημαντικό ζήτημα και όλα υποστηρίζουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να
αντιμετωπίζονται ισότιμα «απλώς και μόνο επειδή όλοι είναι άνθρωποι» και «δεν είναι δίκαιο»
να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, για να ενισχύσουν την άποψή τους,
ανέφεραν ότι, αν δεν υπάρχει ισότητα, τότε η κοινωνία θα έμοιαζε «σαν να βρίσκεται σε
καθεστώς χούντας» και ο κόσμος θα ήταν πολύ χειρότερος. Παράλληλα, πρόσθεσαν ότι οι
άνθρωποι αξίζουν να «έχουν τη δυνατότητα να είναι ο εαυτός τους» και τη «δυνατότητα να
εκπαιδεύονται».
Όταν κλήθηκαν να μιλήσουν για θέματα ισότητας, όλοι/ες οι μαθητές/ήτριες φάνηκαν να έχουν
επίγνωση των ανισοτήτων που επικρατούσαν κατά το παρελθόν ή εκείνων που υπάρχουν σε
άλλες χώρες, αν και δεν αναγνώριζαν τέτοιου είδους ανισότητες στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα,
εξέφρασαν γενικά την άποψη ότι «σε παλαιότερες εποχές οι άνδρες συνήθιζαν να λαμβάνουν
όλες τις αποφάσεις για λογαριασμό των γυναικών» ενώ σήμερα «οι άνδρες και οι γυναίκες είναι
ίσοι στις χώρες του δυτικού κόσμου». Οι δηλώσεις αυτές μαρτυρούν ελλιπή επεξεργασία και
εμβάθυνση στο ζήτημα της έμφυλης ισότητας, διότι τα παραδείγματα αυτά είναι τα πλέον
συνηθισμένα που είναι εμφανή σε καθημερινές καταστάσεις. Μόνο τέσσερα παιδιά από την
κατώτερη και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναγνώρισαν ότι η ανισότητα εξακολουθεί να
επικρατεί στις μέρες μας. Για παράδειγμα, αναφέρθηκαν σε διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των
φύλων στον τομέα της εργασίας, όπως ότι ορισμένα επαγγέλματα «απευθύνονται σχεδόν
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αποκλειστικά στους άνδρες (όπως το επάγγελμα του πιλότου ή του μηχανικού)» ή ότι «οι
γυναίκες αντιμετωπίζουν ανισότητες, όταν θέλουν να καταλάβουν διοικητικές θέσεις». Εκτός από
αυτό, εξέφρασαν μερικές καθιερωμένες απόψεις της ελληνικής κοινωνίας όπως ότι «οι γυναίκες
δεν μπορούν να οδηγήσουν καλά» ή ότι «τα αγόρια είναι πιο δυνατά και μόνο εκείνα μπορούν
να παίξουν συγκεκριμένα αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ». Σύμφωνα με όσα
δήλωσε μία μαθήτρια γυμνασίου, αν και στην αρχή πίστευε ότι η ισότητα των φύλων είναι
διαδεδομένη στις μέρες μας και δεν είχε διαπιστώσει καμία κατάσταση αδικίας, αργότερα
αναθεώρησε αυτή την άποψη, διότι οι γονείς της δεν της έδειξαν «αρκετή εμπιστοσύνη» και δεν
της επέτρεψαν να φοιτήσει σε ένα σχολείο μακριά από το σπίτι της, παρόλο που το επέτρεψαν
στους αδελφούς της.
Στο σχολικό περιβάλλον των παιδιών, μπορούμε να διακρίνουμε διάφορα μοτίβα συμπεριφοράς
των εκπαιδευτικών ως προς τη ίση μεταχείριση των μαθητών και των μαθητριών. Γενικά, τα
παιδιά δεν ένιωθαν ότι οι δάσκαλοι/άλες ή οι καθηγητές/ήτριές τους μεταχειρίζονται με
διαφορετικό τρόπο τα αγόρια από τα κορίτσια. Ωστόσο, ιδιαίτερα διαδεδομένες είναι ορισμένες
αντιφατικές συμπεριφορές εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά, μερικές μαθήτριες των
τελευταίων τάξεων του δημοτικού και του γυμνασίου ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν
από εκείνες να είναι πιο ήσυχες, ενώ όταν «προκαλούν κάποιο πρόβλημα ή κάνουν κάποια
ανοησία», «τις αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα σε σχέση με τα αγόρια, λέγοντάς
τους ότι δεν περίμεναν τέτοια συμπεριφορά από κορίτσια». Από την άλλη πλευρά, τέσσερα (4)
κορίτσια και τρία (3) αγόρια ανέφεραν ότι οι δάσκαλοι φαίνεται να παίρνουν περισσότερο το
μέρος των κοριτσιών και να επιπλήττουν περισσότερο τα αγόρια. Στην προκειμένη περίπτωση,
αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι δικαιολογούν ένα έμφυλο στερεότυπο για τα αγόρια λέγοντας
ότι τα αγόρια στην τάξη τους είναι πολύ πιο ζωηρά και προκαλούν περισσότερα προβλήματα
(π.χ. δεν κάνουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το σπίτι, ουρλιάζουν και μιλούν στη
διάρκεια του μαθήματος, κοροϊδεύουν τους/τις συμμαθητές/ήτριές τους κτλ.). Ωστόσο, η
ακαδημαϊκή βιβλιογραφία έχει συνδέσει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών με τις στάσεις των
παιδιών αναφέροντας ότι τα αγόρια αναμένεται να είναι πιο ανυπάκουα και ζωηρά, ενώ τα
κορίτσια αναμένεται να είναι πιο ήσυχα και συγκεντρωμένα (Georgiadou, 2018). Αναφορικά με
τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα αγόρια και τα κορίτσια, τα παιδιά υποστηρίζουν ότι
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τα αντιμετωπίζουν ισότιμα, με εξαίρεση έναν μαθητή γυμνασίου, ο οποίος δήλωσε ότι ο
καθηγητής της φυσικής αγωγής δεν επιτρέπει στα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο και
μπάσκετ, επειδή «δεν έχουν αρκετή δύναμη» και επομένως, «δεν μπορούν να παίξουν καλά».
Οι πιο έντονες διαφορές που ανέφεραν τα παιδιά αφορούσαν τις σχέσεις τους με αγόρια και
κορίτσια. Για παράδειγμα, όπως τόνισαν, τα αγόρια πιστεύουν ότι τα κορίτσια είναι πιο
«εύθραυστα», «κλαίνε πολύ» και επίσης, διαφέρουν στα αθλήματα που επιλέγουν, καθώς τα
αγόρια παίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ενώ τα κορίτσια παίζουν περισσότερο
βόλεϊ και ασχολούνται με την κολύμβηση. Μία άλλη διαφορά που εντοπίζουν έγκειται στις
σχέσεις που αναπτύσσουν τα αγόρια και τα κορίτσια, όπου παρατηρούνται σχεδόν αποκλειστικά
φιλίες του ίδιου φύλου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Στην ερώτηση αν συζητείται το θέμα της ισότητας των φύλων στην τάξη, οι μαθητές/ήτριες
απάντησαν ότι δεν γίνεται καμία συζήτηση για αυτό το θέμα με τους εκπαιδευτικούς. Ορισμένα
παιδιά δημοτικού ανέφεραν ότι συζήτησαν αυτό το θέμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος της
«Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής» αλλά μετά από δεύτερη σκέψη, κατέληξαν ότι οι
δάσκαλοί/άλες τους έθιξαν αυτό το θέμα μόνο σποραδικά και όχι πάνω από δύο φορές στη
διάρκεια ενός σχολικού έτους. Ένα παιδί συμπλήρωσε ότι συζήτησαν αυτό το θέμα στην τάξη
στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεματική Εβδομάδα», το οποίο όμως, όπως προαναφέρθηκε,
έχει πλέον καταργηθεί. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ένα άλλο παιδί: «Γενικά, δεν
εμβαθύνουμε σε τέτοια θέματα με τους καθηγητές μας, εστιάζουμε περισσότερο στα μαθήματα».
Βέβαια, όσες φορές έτυχε να λάβουν μέρος σε συζητήσεις για αυτό το θέμα στην τάξη, τα παιδιά
ανέφεραν ότι τους άρεσε να ανταλλάσσουν απόψεις και να αποκομίζουν νέες γνώσεις για την
ισότητα των φύλων. Μόνο δύο κορίτσια και ένα αγόρι ανέφεραν ότι οι συμμαθητές τους δεν
δείχνουν να ενδιαφέρονται αρκετά, διότι «δεν πιστεύουν ότι έχει ουσιαστικό νόημα αυτή η
συζήτηση». Τα παιδιά που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία στο παρελθόν να συζητήσουν για το
θέμα αυτό δήλωσαν ότι θα το ήθελαν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να το
κατανοήσουν καλύτερα και συγχρόνως θα μπορούσαν να επιλυθούν πολλές από τις απορίες
τους.
Στις προτάσεις που ανέφεραν σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να διδάσκεται αυτό το ζήτημα
στην τάξη, η πλειονότητα των παιδιών θεωρεί ότι ο καταλληλότερος τρόπος είναι η παράθεση
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παραδειγμάτων. Άλλα παιδιά πρότειναν την αξιοποίηση βιβλίων και ταινιών που δείχνουν
σημαντικές προσωπικότητες που αγωνίζονται για την ισότητα. Μερικά παιδιά πρότειναν επίσης,
την έναρξη συζήτησης στην τάξη για την έμφυλη ισότητα στο πλαίσιο των ήδη καθιερωμένων
μαθημάτων ή ακόμη και να δημιουργηθεί ένα ειδικό μάθημα για τον σκοπό αυτό. Δεν έλειψαν,
βέβαια, και οι μαθητές/ήτριες που τόνισαν ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τους θα έπρεπε να
αντιμετωπίζουν ισότιμα τα αγόρια και τα κορίτσια, ενώ όταν βλέπουν ένα περιστατικό αδικίας ή
δικαιοσύνης καλό θα ήταν να τους το εξηγούν (π.χ. θα μπορούσαν να κάνουν κάτι που οι
μαθητές/ήτριες δεν περιμένουν, όπως να τους πουν: «Αυτό είναι ισότιμη/άνιση μεταχείριση».).
Όπως συμπλήρωσαν, τα παιδιά θα ήθελαν να συζητούν πιο συχνά τέτοια θέματα στην τάξη ή
να τα συζητούν με ειδικούς σε θέματα ισότητας των φύλων που θα επισκέπτονται μία φορά την
εβδομάδα το σχολείο τους. Ένα από τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρθηκε στη
σημασία της χρήσης κατάλληλης ορολογίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «[οι εκπαιδευτικοί]
πρέπει να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες λέξεις για να εξηγήσουν στους εφήβους το ζήτημα της
έμφυλης ισότητας, επειδή [οι έφηβοι/ες] αδυνατούν να το κατανοήσουν, όπως μπορεί ένας
άνθρωπος στα τριάντα του [χρόνια]».
Τέλος, όταν οι μαθητές/ήτριες ρωτήθηκαν πώς μπορούν να μάθουν μόνοι τους περισσότερα για
την έμφυλη ισότητα, σχεδόν όλοι τους ανέφεραν την αναζήτηση στο διαδίκτυο. Εκτός από αυτό,
ανέφεραν ότι θα ρωτούσαν μερικούς ανθρώπους που εμπιστεύονται, όπως κάποιοι/ες
συγκεκριμένοι/ες εκπαιδευτικοί, οι γονείς τους ή ειδικοί που έχουν μελετήσει αυτό το ζήτημα και
κατά συνέπεια, διαθέτουν περισσότερες γνώσεις. Ορισμένα παιδιά απάντησαν ότι θα
συζητούσαν με άλλους και θα αντάλλασσαν απόψεις ή ότι διάβαζαν σχετικά βιβλία.

Απόψεις και γνώσεις των γονέων σχετικά με την Έμφυλη Ισότητα
Κατά παρόμοιο τρόπο με τον ορισμό που έδωσαν τα περισσότερα παιδιά για την έμφυλη
ισότητα, όλοι οι γονείς συμφώνησαν ότι πρόκειται για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
Όπως ανέφεραν, εκλαμβάνουν την έννοια της ισότητας με τον ίδιο τρόπο για όλους τους
ανθρώπους, δηλαδή να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Σε αυτό το σημείο, έχει
ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι οι γονείς, στην πλειονότητά τους, δεν συμπεριέλαβαν στον ορισμό
τους άλλα φύλα εκτός από τους άνδρες και τις γυναίκες. Για την ακρίβεια, μόνο ένας γονέας
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απάντησε ότι κατά τη γνώμη του, η έμφυλη ισότητα αναφέρεται σε «ίδια δικαιώματα, ίδιες
ευκαιρίες, ενδυνάμωση των γυναικών, των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων στον τομέα
της εργασίας, στην οικογένεια και σε κάθε τομέα της ζωής».
Οι περισσότεροι από τους γονείς δήλωσαν ότι θεωρούν την έμφυλη ισότητα ως ένα πολύ
σημαντικό ζήτημα, ενώ μόλις δύο εξέφρασαν την άποψη ότι είναι μικρής σημασίας. Κατά τη
γνώμη εκείνων που το θεωρούν σημαντικό, τα παιδιά τους έχουν ανάγκη να μάθουν «να
σέβονται το ένα το άλλο», «να αποδομούν τα έμφυλα στερεότυπα» και «πώς να
ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις αδικιών που οφείλονται σε έμφυλα ζητήματα». Επιπλέον, μία
μητέρα κοριτσιών υπογράμμισε ότι οι κόρες της θα πρέπει να μάθουν την «ιστορία του
φεμινιστικού κινήματος, να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες υφίστανται
έμφυλη βία και να έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν πέρα από αυτό και να ζήσουν ειρηνικά,
με αυτοσεβασμό και αλληλεγγύη».
Οι περισσότεροι από τους γονείς συζητούν θέματα έμφυλης ισότητας με τα παιδιά τους μέσα
από παραδείγματα της καθημερινότητας, όπως οι προτιμήσεις χρωμάτων και δραστηριοτήτων
(π.χ. παιχνίδια με κούκλες, ποδόσφαιρο κλπ.), τηλεοπτικές εκπομπές, εκδηλώσεις στο σχολείο
και κατά την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ή παραμυθιών. Τρεις από αυτούς ανέφεραν
επίσης ότι προσπαθούν να μεταφέρουν το μήνυμα της ισότητας των φύλων κατανέμοντας δίκαια
τις δουλειές του νοικοκυριού ή ακόμη και παροτρύνοντας τα παιδιά τους να συμμετέχουν ισότιμα
στις καθημερινές υποχρεώσεις του σπιτιού.
Αναφορικά με τις ανάγκες που έχουν οι γονείς, πολλοί ανέφεραν ότι θα ήθελαν να είναι καλύτερα
προετοιμασμένοι σε θέματα ορολογίας ή ακόμη και να έχουν στη διάθεσή τους ορισμένες
βοηθητικές πρακτικές και αντίστοιχα εργαλεία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς
επικεντρώθηκαν στην ανάγκη ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το περιβάλλον
τους χειρίζεται αυτό το ζήτημα (π.χ. πώς μιλούν οι φίλοι τους στα παιδιά τους για την ισότητα
των φύλων, πώς προσεγγίζει το σχολείο την έμφυλη ισότητα κλπ.) και στο καλό παράδειγμα
που οι ίδιοι θέτουν στην καθημερινή τους ζωή. Στην ερώτηση για τον φορέα που θα μπορούσε
να τους βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου, ανέφεραν κατά κύριο λόγο το σχολείο, επειδή
είναι ο «πρώτος φορέας που γνωρίζουν και εμπιστεύονται τα παιδιά». Δεν παρέλειψαν,
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ασφαλώς, να αναφέρουν τις τοπικές ΜΚΟ και τα μουσεία, καθώς και διάφορες ομάδες της
τοπικής κοινότητας που συνεργάζονται με τα σχολεία.

Απόψεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την Έμφυλη Ισότητα
Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους όρισαν την έμφυλη ισότητα ως την παροχή των ίδιων
δικαιωμάτων και ευκαιριών στους ανθρώπους. Υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι να μην
υπερεκτιμώνται ή να υποτιμώνται οι ικανότητες ενός ατόμου λόγω του φύλου του. Αν
συγκρίνουμε τις απόψεις τους με αυτές των γονέων, φαίνεται να διευρύνουν την κατανόησή τους
σχετικά με την ισότητα στον χώρο εργασίας, καθώς αναφέρουν ζητήματα όπως το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών και το παράδειγμα των «ανδρικών» και «γυναικείων»
επαγγελμάτων. Επιπρόσθετα, ένας/μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι η έμφυλη ισότητα επεκτείνεται
στο επίπεδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ δεν αρκεί απλώς η διασφάλιση αυτών των
δικαιωμάτων, αλλά κρίνεται απαραίτητη η ουσιαστική εφαρμογή τους στην κοινωνία.
Οι εκπαιδευτικοί, κατά γενική ομολογία, συμφώνησαν ότι έχει μεγάλη σημασία να εισαχθεί η
έννοια της έμφυλης ισότητας στο σχολικό περιβάλλον, δεδομένου ότι «η παιδική ηλικία
επηρεάζει και διαμορφώνει τον χαρακτήρα των μελλοντικών ενηλίκων». Συγκεκριμένα,
απέδωσαν στο σχολείο την ανάληψη αυτής της ευθύνης, γιατί ένας από τους σημαντικότερους
ρόλους του είναι η «καλλιέργεια κοινωνικών αξιών και η ανάπτυξη αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης
και ισότητας μεταξύ των ανθρώπων καθώς και σε έμφυλα ζητήματα». Ωστόσο, δεν εξέφρασαν
την επιθυμία να διδαχθεί η έμφυλη ισότητα ως ξεχωριστό μάθημα στο σχολείο. Αντιθέτως,
δήλωσαν ότι τη θεωρούν ως μία από τις γενικές αρχές του σχολείου. Ακόμη και ένας/μία
εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποτελέσει
ξεχωριστό μάθημα, διευκρίνισε ότι δεν χρειάζεται να βαθμολογείται η επίδοση των
μαθητών/ριών, αλλά να λειτουργεί ως μία θεματική ενότητα για επεξεργασία από τους/τις
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί από τους/τις εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι η
έμφυλη ισότητα δεν αποτελεί θέμα συζήτησης που θίγεται στο σχολείο, για διάφορους λόγους,
όπως ο συντηρητισμός της κοινωνίας, η έλλειψη συγκεκριμένων κατευθυντήριων οδηγιών από
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών και οι αντιστάσεις
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που ενδέχεται να προβάλλουν ορισμένοι γονείς. Οι εκπαιδευτικοί που συζητούν αυτό το ζήτημα
στην τάξη με τους/τις μαθητές/ήτριές τους, ξεκινούν συνήθως μία τέτοια συζήτηση λαμβάνοντας
ως αφόρμηση ένα σχετικό περιστατικό. Για παράδειγμα, εάν τα παιδιά αναφέρουν ότι κάποια
από τις ασχολίες τους απευθύνεται μόνο σε αγόρια ή κορίτσια, οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν λίγο
χρόνο για να το συζητήσουν περισσότερο με τους/τις μαθητές/ήτριές τους.
Επιπλέον, χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους για να προσεγγίσουν το ζήτημα της έμφυλης
ισότητας στην τάξη, όπως το παιχνίδι ρόλων, ο διάλογος, η παρουσίαση σημαντικών ιστορικών
προσωπικοτήτων και ιδιαίτερα εκείνων που τόλμησαν να καταρρίψουν στερεότυπα. Με
μαθητές/ήτριες μεγαλύτερων ηλικιών, αξιοποιούν το μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας για
να συγκρίνουν τις απόψεις που ίσχυαν για τη θέση της γυναίκας σε παλαιότερες εποχές ή άλλες
φορές τους ζητούν να γράψουν ένα απόσπασμα από την οπτική γωνία ενός προσώπου της
ιστορίας (π.χ. μίας καταπιεσμένης γυναίκας). Όπως φαίνεται, οι εκπαιδευτικοί δίνουν ιδιαίτερη
έμφαση στην ομαδική εργασία. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ένας εκπαιδευτικός, «η ομαδική
εργασία αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να εκφραστούν τα στερεότυπα. Όταν οι
μαθητές/ήτριες εκφράζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις, δημιουργείται μία ιδανική ευκαιρία να
συζητήσουμε για αυτά χωρίς να προκαλέσουμε ενοχές στο παιδί που τα εξέφρασε. Γιατί αν του
δημιουργήσεις ενοχές, το πιο πιθανό είναι ότι θα αγκιστρωθεί σε αυτό το στερεότυπο για
ασφάλεια». Όπως πρόσθεσε ο ίδιος εκπαιδευτικός, ακόμη και αν δεν βρεθεί ποτέ η κατάλληλη
περίσταση για μία τέτοια συζήτηση, αν αναγνωρίσει ένα έμφυλο στερεότυπο θα προσαρμόσει
το υλικό της διδασκαλίας με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να συζητήσουν μαζί του το θέμα του
μαθήματος που προσπαθεί να διδάξει. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των φύλων,
χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο για να μιλήσει για τη μουσική, όπου στους
ήρωες αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι από αυτούς που συνηθίζονται (π.χ. ο πατέρας πλένει τα
πιάτα), γεγονός που ξενίζει πάντοτε τους/τις μαθητές/ήτριές του.
Οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε κανένα πρόγραμμα
επιμόρφωσης σχετικά με την έμφυλη ισότητα, ενώ όσοι/ες δήλωσαν ότι έχουν συμμετάσχει,
τόνισαν ότι η εν λόγω επιμόρφωση είχε μία γενικότερη θεματική με μία σύντομη αναφορά στην
ισότητα των φύλων. Ανεξάρτητα, όμως, από τον γενικό χαρακτήρα αυτών των επιμορφώσεων,
όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν θετικά σχόλια, όπως ότι τους βοήθησαν να αλλάξουν τον
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τρόπο προσέγγισης αυτού του ζητήματος και συγχρόνως τους εφοδίασαν με ορισμένες
χρήσιμες εκπαιδευτικές τεχνικές που θα μπορούσαν κάλλιστα να εφαρμόσουν στην τάξη.
Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, όλοι/ες δήλωσαν ότι θα ήθελαν να υπάρχει ένα
περισσότερο υποστηρικτικό πλαίσιο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να υλοποιήσουν σχετικές
δραστηριότητες. Ανέφεραν επίσης ότι θα ήθελαν να συνεργάζονται καλύτερα με τους/τις
συναδέλφους τους και ότι έχουν ανάγκη να στηρίζει αυτή τους την προσπάθεια το σχολείο στο
οποίο εργάζονται καθώς και να τους παρέχει κατάλληλα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Τέλος,
ένας/μία εκπαιδευτικός ανέφερε ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει γίνει σημείο προορισμού
για ανθρώπους με πολλούς και διαφορετικούς πολιτισμούς, τα σχολεία θα πρέπει να αρχίσουν
να εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν τη θέση των γυναικών και στον τρόπο με τον οποίο θα
πρέπει να αντιμετωπίζεται σε όλους τους τομείς.

5. Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων
Μεθοδολογίες
Οι απαντήσεις τόσο από τους γονείς όσο και από τους/τις εκπαιδευτικούς κατέδειξαν ότι στην
πλειοψηφία τους δεν εφαρμόζουν καμία συγκεκριμένη μεθοδολογία για την προσέγγιση του
ζητήματος των έμφυλων ανισοτήτων.
Ειδικότερα, οι γονείς πιστεύουν ότι θα πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό το θέμα
μόνο εάν παρατηρήσουν κάποια προβληματική συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού τους. Κατά
συνέπεια, προτιμούν να αναφέρονται στο ζήτημα της ανισότητας σε αποσπασματικές κυρίως
περιπτώσεις. Κατά τη γνώμη τους, η συζήτηση είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να
προσεγγίσουν ζητήματα έμφυλης ισότητας με τα παιδιά τους και ιδίως θέματα που τα
επηρεάζουν και τα ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν παραδείγματα από
μαθητές/ήτριες που συναντούν στην καθημερινότητά τους τα παιδιά στο σχολείο, από
τηλεοπτικές εκπομπές που αρέσουν στα παιδιά, από βιβλία ή ακόμα και απλώς ενεργώντας οι
ίδιοι οι γονείς ως πρότυπο με τη στάση που υιοθετούν.
Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, αν και δείχνουν να έχουν πολλές ιδέες για το πώς να
διδάξουν το εν λόγω θέμα στην τάξη τους, φαίνεται ότι δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο σε αυτό.
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Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στις πολύ αυστηρές χρονικές προθεσμίες που έχουν οι
εκπαιδευτικοί για να ολοκληρώσουν τη διδακτέα ύλη κάθε σχολικού έτους. Ωστόσο,
παρατηρούνται ορισμένες μικρές διαφορές στο δημοτικό σχολείο, όπου πραγματοποιούνται
περισσότερες σχετικές δράσεις, καθώς και σε εκείνους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν δευτερεύοντα μαθήματα στο σχολείο (π.χ. εικαστικά). Όπως υποστηρίζουν, οι
κατάλληλες μέθοδοι για την εισαγωγή του θέματος της έμφυλης ισότητας στην τάξη είναι η
ομαδική εργασία και η συζήτηση.

Εργαλεία-Δραστηριότητες
Αναφορικά με τα εργαλεία και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τόσο οι γονείς όσο και οι
εκπαιδευτικοί για να διδάξουν το θέμα της έμφυλης ισότητας στα παιδιά, παρατηρήθηκε ότι
αναφέρθηκαν συγχρόνως και στις δύο κατηγορίες και όχι χωριστά.
Από τη μία πλευρά, οι γονείς δήλωσαν ότι εφαρμόζουν μία σειρά δραστηριοτήτων για να
επιμορφώσουν τα παιδιά τους πάνω στο θέμα της έμφυλης ισότητας. Για παράδειγμα, επιλέγουν
συχνά τα παιχνίδια ρόλων, την παρακολούθηση σχετικών θεατρικών παραστάσεων και
κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων. Βέβαια, ανέφεραν
ότι, τις περισσότερες φορές, απλώς συζητούν και αναλύουν συναφή υποθετικά σενάρια ή
θέματα που προβάλλονται στα δελτία ειδήσεων.
Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι αξιοποιούν ορισμένα εργαλεία όπως
βιβλία, βίντεο, πίνακες ζωγραφικής, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια ή ακόμα και παραδοσιακά
τραγούδια που περιγράφουν τη θέση των γυναικών, με στόχο να γίνουν έναυσμα για συζητήσεις
σχετικά με την αμφισβήτηση εδραιωμένων στερεοτύπων. Ωστόσο, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί
φαίνεται να ασχολούνται περισσότερο ενεργά με το θέμα της έμφυλης ισότητας ενθαρρύνοντας
τους/τις μαθητές/ήτριές τους να συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων, θεατρικές παραστάσεις,
μαθησιακές δραστηριότητες με τη μέθοδο project, συζητήσεις και τη δημιουργία πινάκων
ζωγραφικής. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε όλα τα παραπάνω είναι ότι οι εκπαιδευτικοί
έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές παρά σε παραδοσιακές
τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.
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6. Προκλήσεις και Περιορισμοί
Οι γονείς σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ανέφεραν ότι συχνά δυσκολεύονται
να βρουν τις κατάλληλες λέξεις ή ακόμα και την κατάλληλη ευκαιρία για να μιλήσουν για την
έμφυλη ισότητα με τα παιδιά τους. Ορισμένοι από τους γονείς συμπλήρωσαν μάλιστα ότι τα
παιδιά τους μπορεί να δυσκολεύονται να εστιάσουν και να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους
αμείωτο στις συζητήσεις αυτές. Κάποιοι άλλοι γονείς εξέφρασαν αμφιβολίες σχετικά με τον
βαθμό στον οποίο τα παιδιά τους μπορούν να κατανοήσουν στην πραγματικότητα όχι μόνο τα
αποτελέσματα των έμφυλων ανισοτήτων αλλά και τις αιτίες στις οποίες οφείλεται αυτό το
φαινόμενο. Μία ιδιαίτερη δυσκολία που έθεσαν οι γονείς σχετιζόταν με τη συμπερίληψη των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη συζήτηση για τις ανισότητες των φύλων, καθώς γνωρίζουν ότι τα παιδιά
τους πρόκειται να προβάλουν ισχυρότερη αντίσταση στην αποδοχή αυτών των διαφορών.
Παράλληλα, ένας γονέας δήλωσε ότι τα παιδιά του δείχνουν να δυσκολεύονται αφενός να
αποδεχθούν ότι μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις εντός και εκτός σπιτιού και
αφενός να επιλέξουν ποια από τις δύο είναι η σωστή.
Συνεχίζοντας, οι προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί, όταν
αποφασίζουν να διδάξουν την έμφυλη ισότητα στην τάξη τους, αφορούν διάφορα ζητήματα.
Πρώτον, θεωρούν ότι δύο σοβαρά εμπόδια είναι ο συντηρητισμός της κοινωνίας και η αντίσταση
που προβάλλουν οι γονείς απέναντι στη συζήτηση έμφυλων και ιδιαίτερα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητημάτων.
Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι γονείς δεν ενδιαφέρονται αρκετά για τέτοια ζητήματα αλλά το μόνο
που τους νοιάζει είναι οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών τους. Δεύτερον, σύμφωνα με τα
λεγόμενά τους, η συνεργασία με τους/τις συναδέλφους τους είναι σπάνιο φαινόμενο, γεγονός
που σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν ενθαρρύνει αυτού του είδους τη
συνεργασία έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί να έχουν χάσει πλέον το
ενδιαφέρον τους για περαιτέρω προσπάθειες.
Τέλος, ορισμένοι/ες από τους/τις εκπαιδευτικούς επισήμαναν ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους τα
κατάλληλα εργαλεία και συγχρόνως δεν αισθάνονται επαρκώς καταρτισμένοι/ες για να διδάξουν
αυτή τη θεματική ενότητα στην τάξη.
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7. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, εύλογα γίνεται κατανοητό από την παρούσα έρευνα ότι τόσο οι γονείς όσο και οι
εκπαιδευτικοί, αν και έχουν μία γενική ιδέα για την έμφυλη ισότητα, δεν φαίνεται να εμβαθύνουν
επί του θέματος ούτε να του αποδίδουν τη δέουσα σημασία. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε δύο
λόγους. Καταρχάς, ο ορισμός του φύλου συσχετίστηκε μόνο με την ισότητα ανδρών και
γυναικών, γεγονός που δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχουν λιγότερες
ανισότητες από αυτές που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Ακόμη, φαίνεται να θεωρούν ότι οι
ανισότητες υπάρχουν κατά κύριο λόγο σε πιο επουσιώδη ζητήματα, όπως στην κατανομή των
οικιακών εργασιών, όπου παραδοσιακά οι γυναίκες αναλαμβάνουν περισσότερες ευθύνες. Λίγοι
μόνο γονείς εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη συμπερίληψη διαφορετικών ταυτοτήτων
φύλου στη συζήτηση για την έμφυλη ισότητα, ενώ μόνο ένας/μία δάσκαλος/άλα μίλησε για τη
σημασία της αυτοδιάθεσης των κοριτσιών και του σώματός τους. Επιπλέον, μόλις δύο άτομα
από το δείγμα μας συσχέτισαν το ζήτημα της έμφυλης ισότητας με την έμφυλη βία.
Βέβαια, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι φαίνεται να υπάρχει μία ασυνέπεια σχετικά με την
πραγματική προσέγγιση του εν λόγω ζητήματος από τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα.
Αν και τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί διατείνονται ότι εμβαθύνουν στο ζήτημα της
έμφυλης ισότητας με διάφορους τρόπους, και ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι
χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων
στις τάξεις τους, τα παιδιά ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν συζητούν ιδιαίτερα το
συγκεκριμένο θέμα μαζί τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να επιδεχθεί διάφορες εξηγήσεις. Είτε τα
παραδείγματα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι προσεγγίζουν δεν εκλαμβάνονται από τα
παιδιά ως «διδασκαλία» είτε η εν λόγω ασυνέπεια σχετίζεται με το συγκεκριμένο δείγμα. Τα
παιδιά που έλαβαν μέρος στην έρευνα φοιτούν σε διαφορετικά σχολεία από αυτά που διδάσκουν
οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Εκτός από αυτό, οι εκπαιδευτικοί που δέχθηκαν να
συμμετάσχουν στην έρευνα είναι ενδεχομένως εκείνοι/ες που ενδιαφέρονται για το υπό εξέταση
ζήτημα και είναι πιο πιθανό να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές μεθόδους για την προώθηση της
έμφυλης ισότητας στα σχολεία που εργάζονται. Ιδιαίτερη έκπληξη προξένησε το γεγονός ότι
παρόλο που οι γονείς δήλωσαν ότι θεωρούν σημαντική την έμφυλη ισότητα, δεν

30

επικεντρώνονται σε τρόπους για να την εμφυσήσουν στα παιδιά τους, αλλά θα το έκαναν μόνο
εάν τα παιδιά τους εξέφραζαν μία ανησυχητική συμπεριφορά.
Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το εν λόγω ζήτημα φαίνεται να συζητείται και τα παιδιά δείχνουν
να είναι πιο εξοικειωμένα με αυτό, έστω και σε επιφανειακό επίπεδο. Για παράδειγμα, από τις
συνεντεύξεις κατέστη σαφές ότι τα παιδιά παρατηρούν διαφορές μεταξύ των φύλων (δηλαδή ότι
έχουν περισσότερες καθηγήτριες σε σχέση με καθηγητές, ότι τα κορίτσια παίζουν διαφορετικά
αθλήματα από τα αγόρια και είναι πιο ήσυχα κλπ.), αλλά δεν προβληματίζονται περαιτέρω και
τις θεωρούν ως θέμα ατομικής επιλογής. Εξίσου ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι λόγω της
ποικιλίας του δείγματος των παιδιών μπορούμε να παρατηρήσουμε πώς εξελίσσεται η
διαδικασία της σκέψης τους σε αυτό το θέμα. Παραδείγματος χάριν, στις μικρότερες τάξεις, τα
παιδιά επικεντρώνονται περισσότερο στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αγοριών και
κοριτσιών στις αθλητικές δραστηριότητες και θεωρούν το θέμα της ανισότητας ως ένα θέμα που
δεν τα αφορά. Αντίθετα, στις μεγαλύτερες τάξεις, τα παιδιά καταλήγουν να συνδέουν τις
ανισότητες με τον τομέα της εργασίας και την έμφυλη βία, γεγονός που δείχνει ότι εξετάζουν σε
μεγαλύτερο βάθος το θέμα αυτό, καθώς μεγαλώνουν.
Σε επίπεδο προτάσεων, κατέστη εμφανές ότι τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί έχουν
ανάγκη να τους παρασχεθεί η κατάλληλη ορολογία προκειμένου να είναι σε θέση να εξηγήσουν
καλύτερα στα παιδιά περιπτώσεις αδικιών. Επιπρόσθετα, θεωρούν απαραίτητη την
παρακολούθηση κατάλληλων επιμορφωτικών σεμιναρίων προκειμένου να είναι σε θέση να
διακρίνουν τα έμφυλα στερεότυπα που έχουν υιοθετήσει άκριτα οι ίδιοι και να εκφράζουν την
προσωπική τους στάση στην τάξη απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις.
Τα παιδιά, από την πλευρά τους, δείχνουν να είναι πολύ θετικά διακείμενα στο ενδεχόμενο της
εισαγωγής ενός μαθήματος για την κοινωνία στο υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. Όπως
φαίνεται, αισθάνονται ανασφάλεια, επειδή οι εκπαιδευτικοί τους διδάσκουν μόνο μεμονωμένα
διδακτικά αντικείμενα που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που έχουν ως μελλοντικοί
ενήλικες. Επομένως, θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμη μία διαθεματική προσέγγιση των
σχολικών μαθημάτων, η οποία προσφέρει μία ποικιλία θεματικών που θα μπορούσαν
συγχρόνως να διασυνδεθούν με την κοινωνία. Μία άλλη αξιόλογη πρωτοβουλία για την επίτευξη
του σκοπού αυτού θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι προγραμματισμένες επισκέψεις στις
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σχολικές μονάδες από εκπαιδευτές/εύτριες και ειδικούς επαγγελματίες σε συνεργασία με τη
διεύθυνση και το διδακτικό προσωπικό του εκάστοτε σχολείου.
Κλείνοντας, από τις απαντήσεις των παιδιών γίνεται εύκολα κατανοητό ότι το διαδίκτυο έχει
εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο και πολύτιμο εργαλείο στη ζωή τους. Ως εκ τούτου, είναι πολύ
σημαντικό να μάθουν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί τους, τρόπους
ορθής αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέγουν τις
πηγές πληροφόρησης και να μην εξαπατώνται από όσες δεν είναι έγκυρες.
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