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Εισαγωγή
Η παρούσα εθνική έκθεση αποτελεί μαρτυρία για την κατάσταση της ισότητας των φύλων στο
νησί της Κύπρου, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου Ed.G.E. – Educating Children and
young children on gender education [Εκπαίδευση παιδιών και νέων για την ισότητα των φύλων]
[REC-AG-2018/ REC-RDAP-GBV-AG-2018]. Αποτελείται από δύο μέρη, την έρευνα γραφείου
και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Μετά από μια ανασκόπηση προηγούμενων/ πρόσφατων ερευνών σχετικά με την ισότητα των
φύλων στην Κύπρο, το πρώτο μέρος, η έρευνα γραφείου, επιχειρεί μια επισκόπηση των
προγραμμάτων σπουδών, των στρατηγικών σχεδίων δράσης και των βασικών εκπαιδευτικών
πολιτικών για την ισότητα των φύλων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. Το δεύτερο μέρος,
η έρευνα πεδίου, αποκαλύπτει ανάγκες και κενά στην ισότητα των φύλων στο σπίτι, στο σχολείο
και πέρα από αυτά τα περιβάλλοντα, εξετάζοντας τις γνώσεις και τις απόψεις 29 παιδιών, 24
γονέων/ φροντιστών και 24 εκπαιδευτικών, σχετικά με την ισότητα των φύλων, καθώς και τις
καλές πρακτικές σε μεθοδολογίες, δραστηριότητες και εργαλεία για την προσέγγιση του θέματος,
στο πλαίσιο ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων, υπό το πρίσμα ποιοτικής έρευνας.
Σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ανισότητας των
φύλων, των στερεοτύπων, των διακρίσεων κ.λπ., η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των
νέων γενεών σχετικά με την ισότητα των φύλων θεωρείται ως κλειδί στο πλαίσιο του έργου
Ed.G.E. Αν και η παρούσα κατάσταση καταδεικνύει τα χαμηλά ποσοστά προσοχής που δίδονται
στην Κύπρο σε σχέση με την ισότητα φύλων, η ανάγκη για έμφαση στο ζήτημα τονίζεται στην
έρευνα πεδίου, δημιουργώντας βάσεις για το έργο Ed.G.E, που συμβάλλει στο άνοιγμα του
δρόμου στην εκπαίδευση των νέων γενεών στη βάση κανόνων, συμπεριφορών και καλών
πρακτικών σε σχέση με την ισότητα των φύλων στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινωνία.
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Μέρος 1. Έρευνα γραφείου
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1.1. Περίληψη των κυριότερων σημείων
Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζεται η κατάσταση της ισότητας των φύλων στην Κύπρο.
Γίνεται αναφορά σε προηγούμενες και πρόσφατες έρευνες για την ισότητα των φύλων καθώς
και σε εκπαιδευτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές.
Η Κύπρος έχει χαμηλές επιδόσεις στην ισότητα των φύλων και κατατάσσεται 20η στην ΕΕ από
άποψη φύλου και 24η από την άποψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, στον τομέα της
εξουσίας (Δείκτης Ισότητας των Φύλων, 2019). Οι αριθμοί και τα δεδομένα επισημαίνουν το
υψηλό ποσοστό ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην Κύπρο. Οι δύο βασικοί παράγοντες
ισότητας των φύλων, το σχολείο και η οικογένεια, φέρονται να λειτουργούν περισσότερο ως
αναπαραγωγικοί μηχανισμοί ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, αντί για ως ισχυρά μέσα και
πλαίσια καταπολέμησης και απομάκρυνσής τους, με τις προσπάθειες καταπολέμησης της
ανισότητας των φύλων να παρουσιάζονται περιορισμένες.

1.2. Τρέχουσα κατάσταση στην ισότητα φύλων στην Κύπρο
1.2.1. Προηγούμενες/ πρόσφατες έρευνες για την ισότητα των φύλων
Η ισότητα των φύλων είναι βασικό ζήτημα στις σύγχρονες κοινωνίες. Το ζήτημα της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και κοριτσιών και αγοριών, στον τομέα της εκπαίδευσης,
αποτελεί σημαντική πτυχή των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και
των αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
προώθηση της ισότητας των φύλων, οι περιπτώσεις ανισότητας στην εκπαίδευση είναι μια
πραγματικότητα που χρειάζεται βελτίωση και αλλαγή.
Η διαμόρφωση των αντιλήψεων για τον ρόλο των φύλων λαμβάνει χώρα σε διάφορα
περιβάλλοντα, εντός και εκτός οικογένειας και σχολείου. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι η
κατασκευή ρόλων φύλου έχει τις ρίζες της στο οικογενειακό περιβάλλον και στη συνέχεια
ενισχύεται στο σχολικό περιβάλλον (Ellis at al., 2008; Drenogianni et al., 2007; Wyer, 2001;
κ.λπ.). Το πώς τα κορίτσια και τα αγόρια μαθαίνουν πώς να είναι και να συμπεριφέρονται ως
κορίτσια και αγόρια μαθαίνεται και διδάσκεται ενεργά, βιώνεται διαρκώς και έτσι κατασκευάζεται
άκαμπτα σε αυτές τις ρυθμίσεις (Kollmayer et at., 2016; Endendijk et al., 2014; del Rio &
Strasser, 2012 ; κ.λπ.). Όπως επισημαίνει η Κογίδου (2019), το σχολείο παράγει, διατηρεί και
αναπαράγει την ανισότητα και την ασυμμετρία των φύλων, μέσω διαφόρων διαδικασιών,
πρακτικών και αποτελεσμάτων: π.χ. αναλυτικά προγράμματα, οργάνωση και διαχείριση,
παιδαγωγική, κρυφό πρόγραμμα σπουδών, κ.λπ.
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Παρόλο που η διάκριση λόγω φύλου δεν επιτρέπεται θεσμικά, η έρευνα έδειξε ότι το
εκπαιδευτικό σύστημα περιορίζει τις ευκαιρίες μάθησης και επιτυχίας των κοριτσιών και ενισχύει
τα υπάρχοντα στερεότυπα φύλου. Το σχολείο περιορίζει τα παιδιά σε ένα πλαίσιο με σεξιστικούς
και ομοφυλοφιλικούς λόγους - που είναι επίσης στοιχεία της ευρύτερης κοινωνίας - που έχει
σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις, καθώς παράγει, διατηρεί και αναπαράγει την ανισότητα και την
ασυμμετρία των φύλων (Cimpian, 2018; Chapman, 2016; Aina και Cameron, 2011, κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων (2019), η Κύπρος έχει χαμηλή απόδοση στην
ισότητα των φύλων. Κατατάσσεται στην 20η θέση στην ΕΕ γενικά και στην 24η από την άποψη
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στον τομέα της εξουσίας. Σε μια πρόσφατη έκθεση για την
ισότητα των φύλων στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, επισημάνθηκε ότι στο σχολικό
περιβάλλον, οι μαθητές λαμβάνουν διάφορα μηνύματα ανισότητας μεταξύ των φύλων, όπως τα
ακόλουθα:











Η κοινωνική άποψη της καταλληλότητας της διδασκαλίας για γυναίκες, ειδικά τα
μικρά παιδιά
Η προσδοκία ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι πιο αποτελεσματικοί στην πειθαρχία
Οι διαφορές στην κατανομή ανδρών/ γυναικών σε διαφορετικά επίπεδα
εκπαίδευσης
Χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε όλες τις βασικές θέσεις στην έρευνα και
την επιστήμη
Υποεκπροσώπηση των γυναικών στη διοικητική ιεραρχία, σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των
συνδικάτων (από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των
σχολείων και των εκπαιδευτικών διευθύνσεων το 2009, φαίνεται ότι όσο
υψηλότερα πηγαίνουμε στην ιεραρχία της κυπριακής εκπαίδευσης, τόσο λιγότερες
γυναίκες συναντάμε).
Οι διαφορετικές αναπαραστάσεις ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στο ρόλο
τους, ως αποτέλεσμα των οποίων οι γυναίκες είναι πλειοψηφία στη μειονότητα και
στη διοίκηση, ή στην κοινωνική πρακτική που εξακολουθεί να επιβιώνει από την
πρόσληψη πρώτου βαθμού, κυρίως από γυναίκες.
Ο καταμερισμός των ευθυνών των εκπαιδευτικών στο σχολείο, που συχνά
βασίζεται στο φύλο (π.χ. εκδηλώσεις, δραστηριότητες)
Η ύπαρξη σεξουαλικής παρενόχλησης

Οι αριθμοί και τα δεδομένα επισημαίνουν το υψηλό ποσοστό των φυλετικών ανισοτήτων στην
Κύπρο και το εκπαιδευτικό της σύστημα. Τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια, ως βασικοί
παράγοντες ισότητας των φύλων, δεν θα πρέπει να λειτουργούν ως αναπαραγωγικός
μηχανισμός για τα στερεότυπα των φύλων, τη βία μεταξύ των φύλων και τις ανισότητες μεταξύ
των φύλων, αλλά μπορούν – και πρέπει – να είναι ισχυρά μέσα καταπολέμησης και εξάλειψής
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τους. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ισότητα των φύλων σε όλες
τις πρακτικές γραμματισμού της οικογένειας και του σχολείου, ως αξία, στάση και τρόπου ζωής
(Κογκίδου, 2019).

1.2.1. Αναλυτικά
προγράμματα,
σχέδια
δράσης
εκπαιδευτικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων

και

Κυπριακό αναλυτικό πρόγραμμα & Ισότητα των φύλων
Το 2016 εγκρίθηκε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης και
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ενσωματωμένους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας ως
αναδυόμενη ανάγκη και καινοτομία στη βελτίωση του περιεχομένου της εκπαίδευσης στην
Κύπρο.
Όπως δηλώνουν οι Κογκίδου και Γκασούκα (2010), το σχολείο είναι ένα κυρίαρχο πολιτιστικό
πλαίσιο στο οποίο οι έννοιες και οι πρακτικές κατασκευάζονται και αναπαράγονται,
διαμορφώνουν και αναπαράγουν τις ταυτότητες των φύλων των μαθητών, μέσω των
προγραμμάτων σπουδών, της οργάνωσης και της διοίκησης, της εκπαίδευσης, του κρυφού
αναλυτικού, κ.λπ.
Αν και το εκπαιδευτικό σύστημα στην Κύπρο δεν αφιερώνει κανένα συγκεκριμένο σχολικό θέμα
στην Ισότητα των Φύλων, αναφορές στο θέμα γίνονται γενικά στο αναλυτικό πρόγραμμα στην
περιγραφή των αρχών και αξιών στην εκπαίδευση στην Κύπρο και σε συγκεκριμένα σχολικά
μαθήματα, όπου η αγάπη και ο σεβασμός του άλλου, η κατανόηση, η αποδοχή, η ανοχή, η
δικαιοσύνη και η συνεργασία, είναι βασικές αξίες και στάσεις στην εκπαίδευση για την
πολιτότητα, τα θρησκευτικά, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τη γλώσσα και τη λογοτεχνία, τη
φυσική αγωγή, την αγωγή υγείας, κ.λπ. Αναφορά σε αυτές και σε άλλες αξίες που σχετίζονται
με την Ισότητα των Φύλων μπορούν επίσης να γίνουν στο πλαίσιο άλλων σχολικών μαθημάτων,
όταν δοθεί συγκεκριμένη ευκαιρία (Sánchez-Igual et al., 2018).
Αν και οι παραπάνω προσπάθειες είναι προφανείς, τα στερεότυπα του φύλου (π.χ. οι άντρες
είναι πιο ισχυροί, πιο ικανοί, κ.λπ.), ο γλωσσικός σεξισμός (δηλαδή η χρήση του αρσενικού
άρθρου αποκλειστικά), καθώς και οι ανδρικές αναπαραστάσεις, παραμένουν ένα ατυχές
γεγονός στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Κύπρου (Κογκίδου και Γκασούκα, 2010α,
2010β), γεγονώς που καλεί για περαιτέρω βελτιώσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων. Η
παρουσία και τα επιτεύγματα των γυναικών στις επιστήμες, στην κοινωνία και στις καθημερινές
πρακτικές θα πρέπει να αναφέρονται, ενώ η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες για τους
πολίτες, άνδρες και γυναίκες, ανεξάρτητα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εργασία, τον
σεξουαλικό προσανατολισμό, κ.λπ., θα πρέπει να προωθηθούν στο κυπριακό συγκείμενο (Ibid).

7

Σχέδια δράσης για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση της Κύπρου
Με βάση τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών για τα έτη 2018-2020
(2018) οι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι οι ακόλουθοι:
 Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων σε θέματα που σχετίζονται με τις δομές του
κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος
 Συμπερίληψη της ισότητας των φύλων στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση
 Ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας στην προώθηση του στόχου της ισότητας των
φύλων
Τα παραπάνω επισημαίνουν ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προτεραιότητα για το
Υπουργείο, γεγονός που μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τις βασικές πολιτικές για το θέμα,
όπως παρουσιάζονται παρακάτω.

Βασικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση της Κύπρου
Μια έκθεση σχετικά με την πολιτική για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο (Pavlou and
Christodoulou, 2012) εξετάζει τη νομοθεσία για την ισότητα των φύλων και τις εξελίξεις πολιτικής
στην Κύπρο σε σχέση με έξι βασικούς θεματικούς τομείς: οικονομική ανεξαρτησία, συμφιλίωση
ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη λήψη
αποφάσεων, μετριασμός κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών, εξάλειψη των στερεοτύπων των
φύλων και σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα των γυναικών.
Όπως προκύπτει, στην κυπριακή κοινωνία τα στερεότυπα των φύλων και οι κοινωνικές
συμπεριφορές έχουν αναγνωριστεί ως το σημαντικότερο εμπόδιο στην πρόοδο των γυναικών.
Ο ρόλος, οι δεξιότητες και οι δυνατότητες των γυναικών υποτιμούνται σε διάφορους τομείς (π.χ.
εκπαίδευση, εργασία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.), μερικές φορές, ακόμη και από τις ίδιες τις
γυναίκες. Σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση, από πολιτική άποψη, δίνεται
μεγάλη έμφαση στην εξάλειψη των στερεοτύπων στο πλαίσιο της τρέχουσας εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, με στόχο την ενσωμάτωση της πολυμορφίας, της πολυπολιτισμικότητας και της
ισότητας των φύλων. Αναγνωρίζονται προσπάθειες ενσωμάτωσης της εκπαίδευσης για τα φύλα
στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών (ιδίως στην εκπαίδευση για την υγεία) και σε υλικό για τη
βία κατά των γυναικών και την ισότητα των φύλων, ενώ έχουν ξεκινήσει διάφορες δράσεις που
στοχεύουν στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων των φύλων στην Κύπρο. Για παράδειγμα, η
Εθνική Μηχανική για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (National Machinery for Women's Rights –
NMWR) έχει ξεκινήσει δύο έργα με στόχο την πρόκληση στερεοτύπων φύλου. Το ένα στοχεύει
να ενθαρρύνει τα κορίτσια να ακολουθήσουν νέες καριέρες και το άλλο, έχει στόχο να ενθαρρύνει
τα αγόρια να ασχοληθούν περισσότερο με την οικογενειακή και ιδιωτική ζωή. Πρωτοβουλίες

8

πρόληψης, που προσφέρονται κυρίως από μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), (π.χ.
Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού Κύπρου, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών
Φύλου, ο Σύλλογος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, η Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, η Επιτροπή Διοίκησης
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ.λπ.) εφαρμόζονται σε μη συστηματική βάση, λόγω έλλειψης
χρηματοδότησης και πόρων, καθώς και λόγω της απουσίας πολιτικής βούλησης για την
εμβάθυνση σε αυτό το θέμα και τη λήψη σοβαρών αποφάσεων, αλλά και τις σχετικές δράσεις
(Safer, 2017, Mediterranean Institute of Gender Studies in Cyprus, 2017; Kaili & Pavlou, 2015,
Pavlou and Christodoulou, 2012, etc.).
Όλα τα παραπάνω, υπογραμμίζουν μια σοβαρή ανάγκη για αλλαγές στις κοινωνικές
συμπεριφορές και για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος. Τέτοιοι
τρόποι μπορεί να περιλαμβάνουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την εξάλειψη των
στερεοτύπων των φύλων, που να στοχεύουν στα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους
φορείς μέσων ενημέρωσης, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, κ.λπ. και τη θέσπιση κώδικα
δεοντολογίας σχετικά με την ισότητα των φύλων σε ιδρύματα, οργανισμούς, υπηρεσίες, κ.λπ.
Όπως αναφέρουν οι Pavlou και Christodoulou (2012):
«Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας μηχανισμός κοινωνικής αλλαγής και
μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην καλλιέργεια νοοτροπίας χωρίς
διακρίσεις και ισότητας των φύλων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί προωθώντας
και δίνοντας έμφαση στις θετικές συνεισφορές των γυναικών που
δραστηριοποιούνται στην πολιτική και οικονομική ζωή, διασφαλίζοντας
παράλληλα ίσες ευκαιρίες για αγόρια και κορίτσια στο σχολικό περιβάλλον,
αύξηση της ανοχής και της ποικιλομορφίας».
Πέρα από τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο και, επομένως, τον σχολικό γραμματισμό, η
οικογένεια και, συνεπώς, ο οικογενειακός αλφαβητισμός εμφανίζονται ως ένα πλαίσιο όπου
δημιουργούνται στερεότυπα και προβληματικές κοινωνικές συμπεριφορές. Έτσι, οι
προσπάθειες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών στάσεων που αλλάζουν
προς την ισότητα των φύλων, πρέπει, από πολιτική άποψη, να δίνουν έμφαση και στα δύο
πλαίσια, στον σχολικό και τον οικογενειακό γραμματισμό.
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1.2.2. Καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προώθηση της
ισότητας των φύλων
Καλές πρακτικές/ Πρωτοβουλία 1
Τίτλος:

AVAL - Added VALue Learning for Preschool Teachers & Pedagogical
Coordinators Project [Erasmus+/ Αριθμός έργου: 2017-1-ES01KA201-038113]

Στόχος:

Το έργο AVAL στόχευε στην προώθηση αρχών και αξιών στην εκπαίδευση
(ηθικός γραμματισμός). Τα μέσα/ υλικά που αναπτύχθηκαν αφορούν την
ισότητα φύλου, ανάμεσα σε πληθώρα αξιών (π.χ. αγάπη, σεβασμός,
δικαιοσύνη, συνεργασία, κ.λπ.)
Μεθοδολογία/
Ο κριτικός γραμματισμός προωθήθηκε ευρέως, τόσο στην τάξη όσο και στο
Προσέγγιση:
σπίτι, αλλά και πέρα από αυτά τα περιβάλλοντα.
Μέσα/ Υλικά:
Ιστορίες (αφηγηματικές ιστορίες σε παραδοσιακή και ψηφιακή μορφή
Δραστηριότητες: Οι βασικές δραστηριότητες προωθούσαν τις αφηγήσεις ιστοριών υπό το
πρίσμα του κριτικού γραμματισμού. Οι μαθητές καλούνταν να συγκρίνουν,
να διαπραγματευτούν, τα αναστοχαστούν/ προβληματιστούν, να δουν
σχέσεις εξουσίας, να πάνε πέρα από τις λέξεις και τις εικόνες, να
μετασχηματίσουν, να τροποποιήσουν, κ.λπ.
Ιστοσελίδα:
http://valueseducation.odl.org/

Καλές πρακτικές/ Πρωτοβουλία 2
Τίτλος:
Στόχος:

Μεθοδολογία/
Προσέγγιση:

Μέσα/ Υλικά:
Δραστηριότητες:

Ιστοσελίδα:

IDPBC - Identity and Diversity Picture Book Collections Project [Erasmus+/
Αριθμός έργου: 2015-1-LT01-KA201-013492]
Το έργο IDPBC στόχευε στην προώθηση της ταυτότητας και της
διαφορετικότητας στην εκπαίδευση, μέσω της παιδικής λογοτεχνίας
γενικότερα και των εικονοβιβλίων ειδικότερα. Οι πόροι που αναπτύχθηκαν
αφορούσαν την ισότητα φύλων σε εικονοβιβλία και πλαισιωμένες
δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο αυτής της συλλογής εικονοβιβλίων, που προώθησε οπτικές
ιστορίες με νεαρούς πρωταγωνιστές που αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα
καθώς και θέματα ταυτότητας και συμπερίληψης, η συμμετοχική προσέγγιση
υιοθετήθηκε, καλώντας τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες
που σχετίζονταν με τα ενδιαφέροντά τους, που τους έδιναν κίνητρα για
εμπλοκή και που ήταν ευχάριστες.
Εικονοβιβλία, εικόνες, φωτογραφίες.
Δραστηριότητες με εικόνες ενθάρρυναν τα παιδιά να περιγράφουν, να
επεξηγούν και να εκφράζουν τα συναισθήματα τους, τις σκέψεις και την
έμπνευσή τους με διαφορετικούς τρόπους (γράψιμο, τραγούδι, υπόδυση
ρόλων, ζωγραφική, κατασκευή, κ.λπ.).
http://diversitytales.com/en/
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Καλές πρακτικές/ Πρωτοβουλία 3
Τίτλος:

Ο εκπαιδευτικός οδηγός Youth4Youth για την ενδυνάμωση νέων στην
αντιμετώπιση φυλετικής βίας μέσω της εκπαίδευσης ομοτίμων
Στόχος:
Ο εκπαιδευτικός οδηγός είναι μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών που πήραν
διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο την ανάδειξη θεμάτων φυλετικής βίας
μεταξύ εφήβων.
Μεθοδολογία/
Αναστοχασμός/ αναστοχαστική σκέψη: μέσω αναστοχασμού οι μαθητές
Προσέγγιση:
καλούνται να ενδυναμώσουν ανώτερες δεξιότητες σκέψης και
προβληματισμού.
Μέσα/ Υλικά:
Σενάρια για συζήτηση, μαραθώνιος διαλόγων/ διαλογικές συζητήσεις
(debates) και επίλυση προβλήματος.
Δραστηριότητες: Οι μαθητές καλούνται, είτε ατομικά, είτε σε ομάδες, να συζητήσουν δηλώσεις
και σενάρια σε σχέση με την ισότητα φύλων.
Ιστοσελίδα:
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/isotita_fylou/ManualY4Y_GR.pdf
(ΕΛΛ)
https://medinstgenderstudies.org/wp-content/uploads/Y4YManual_digital_v12.pdf (ΑΓΓ)
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Μέρος 2. Έρευνα πεδίου
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2.1. Περίληψη κυριότερων σημείων
Η ποιοτική αυτή έρευνα διεξήχθη από το ερευνητικό κέντρο CARDET, στο πλαίσιο του έργου
Ed.G.E, το πρώτο εξάμηνο του 2020 και αποτελεί το δεύτερο μέρος της εθνικής έκθεσης της
Κύπρου, που έπεται της έρευνας γραφείου (πρώτο μέρος). Στη βάση μεικτής μεθόδου με
ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις και με έμφαση στη θεματική ανάλυση, η έρευνα εξετάζει τις
γνώσεις και τις απόψεις 29 παιδιών, 24 γονέων/ φροντιστών και 24 εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να
διαπιστωθούν οι ανάγκες και τα κενά στην ισότητα των φύλων στο σπίτι, στο σχολείο και στην
ευρύτερη κοινωνία.
‘Όπως προκύπτει, οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να ορίσουν ή να ορίσουν σωστά την
ισότητα των φύλων. Για τα παιδιά ήταν ευκολότερο να συσχετίσουν τον όρο με παραδείγματα
από τις καθημερινές τους πρακτικές, αποκαλύπτοντας πολλά στερεότυπα, ενώ οι ενήλικες
κατέφυγαν σε ορισμούς, κάνοντας αναφορά στις ίσες ευκαιρίες για όλους, με τα στερεότυπα να
προκύπτουν, ιδιαίτερα στις ομάδες εστίασης των γονιών. Η διαδραστική μεθοδολογία ήταν η
πλέον διαδεδομένη με δραστηριότητες και εργαλεία που προωθούν την αλληλεπίδραση (π.χ.
συζητήσεις, αλληλεπίδραση με νέες τεχνολογίες, κ.λπ.) στο επίπεδο του εαυτού, των άλλων και
του περιβάλλοντος. Οι επιλογές αυτές παραπέμουν κυρίως στις τάσεις του αναλυτικού
προγράμματος σπουδών, στην εμπειρία και τις βασικές γνώσεις, καθώς και στην καθημερινή
πρακτική. Προκύπτουν εμφανώς κενά και ανάγκες στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης και της
κατάρτισης στην ισότητα φύλων. Οι προσπάθειες καθορισμού του όρου, διδασκαλίας και
εκμάθησης καλών πρακτικών, συνεχιζόμενων επαγγελματικών προγραμμάτων και ευκαιριών
διά βίου μάθησης, ακόμη και ακαδημίες γονέων υπογραμμίζονται ως επιτακτική ανάγκη.

2.2. Μεθοδολογία
Όντας μέρος του έργου Ed.G.E, αυτή η ποιοτική έρευνα πεδίου βασίστηκε στο ερευνητικό
πρωτόκολλο του έργου, όπου, όπως αναφέρθηκε, στοχεύει πρωτίστως στην αντιμετώπιση των
ακόλουθων ερωτημάτων, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες και τα κενά στην ισότητα
φύλου:
1. Ποια είναι τα κύρια εκπαιδευτικά κενά/ ανάγκες όσον αφορά τις δύσκολες
κοινωνικές προδιαγραφές, τα στερεότυπα του φύλου και τους ρόλους που
αναφέρονται από τις ομάδες στόχους/ χώρες;
2. Ποιες βέλτιστες πρακτικές στις δημιουργικές τέχνες και τον πολιτισμό μπορούν να
υποστηρίξουν τη βελτίωση της εκπαίδευσης και την ευαισθητοποίηση των κοριτσιών
και των αγοριών, ώστε να μπορούν να αμφισβητούν τις κοινωνικές νόρμες, τα
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στερεότυπα και τους ρόλους των φύλων, που συμβάλλουν στη διαιώνιση της
φυλετικής βίας και που να προωθούν τον σεβασμό για τους άλλους και την
προστασία από τη θυματοποίηση;
3. Πώς μπορούν να ενισχυθούν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών
του μουσείου και άλλων επαγγελματιών και εθελοντών, που έρχονται σε επαφή με
κορίτσια και αγόρια, σχετικά με την εφαρμογή δημιουργικών προσεγγίσεων
καλλιτεχνικής/ πολιτιστικής εκπαίδευσης, που να προωθούν την ισότητα των φύλων
και να αποτρέπουν τη φυλετική βία;
4. Ποιες είναι οι καλές πρακτικές για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των γονέων
σχετικά με τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην εκπαίδευση των παιδιών
τους για την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό στους άλλους, μέσω της
συμμετοχής σε κοινές καλλιτεχνικές/ πολιτιστικές δραστηριότητες;
5. Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα/ υλικά για εκπαιδευτικούς που δουλεύουν
με παιδιά και νέους για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την πρόληψη της
φυλετικής βίας σε επίσημα και μη περιβάλλοντα;
6. Πώς μπορεί να ενδυναμωθεί ο ρόλος των σχολείων και των μουσείων στην
προώθηση της ισότητας των φύλων μεταξύ των παιδιών και των νέων και στην
πρόληψη της φυλετικής βίας;
Η παρούσα έρευνα πεδίου, έλαβε χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2020. Διενεργήθηκε στο πλαίσιο
ποιοτικής έρευνας και υιοθέτησε τη μεθοδολογία των ομάδων εστίασης/ συνεντεύξεων, έπειτα
από κοινή απόφαση της κοινοπραξίας του έργου Ed.G.E και σύμφωνα με την πρόταση και το
το ερευνητικό πρωτόκολλο του έργου. Σχεδιασμένη από το ερευνητικό κέντρο CARDET (ηγέτης
του WP2), υπό την επίβλεψη του KMOP (επικεφαλής του έργου) και έχοντας συμφωνηθεί από
κοινού με τους εταίρους του έργου Ed.G.E, η έρευνα πεδίου είχε ως στόχο τη χαρτογράφηση
της ισότητας των φύλων στο κυπριακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, όπως αποκαλύπτεται από
ομάδες εστίασης/ συνεντεύξεις με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς, συζητώντας καθορισμένες
ερωτήσεις, όπως προτείνεται στο Ed.GE Standardized Focus Group Discussion Model,
εντοπίζοντας ανάγκες και κενά. Υιοθετήθηκε μια προσέγγιση μεικτής μεθόδου, που στηρίχθηκε
σε ομάδες εστίασης και συνεντεύξεις, με σκοπό να εξεταστούν οι γνώσεις και οι απόψεις 29
παιδιών, 24 γονέων/ φροντιστών και 24 εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα αναλύθηκαν στη βάση
θεματικής ανάλυσης, όπως προτείνεται από το Ed.GE Standardized Focus Group Discussion
Model, το οποίο βοήθησε στη χαρτογράφηση των αναγκών, των κενών και των διαδεδομένων
καλών πρακτικών στην ισότητα των φύλων από την πλευρά των συμμετεχόντων. Τα
αποτελέσματα της έρευνας πεδίου, όσον αφορά τις απόψεις και τις γνώσεις των συμμετεχόντων
σχετικά με τη ισότητα φύλου, καθώς και οι καλές πρακτικές, όσον αφορά τις μεθοδολογίες, τις
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δραστηριότητες και τα μέσα/ υλικά) για να προσεγγίσει κανείς κατάλληλα και αποτελεσματικά
την ισότητα των φύλων στο σπίτι, το σχολείο και πέρα από αυτά, όπως και οι προκλήσεις και οι
περιορισμοί, παρουσιάζονται πιο κάτω.

2.3. Αποτελέσματα
2.3.1. Απόψεις και γνώσεις συμμετεχόντων για την ισότητα των
φύλων
i) Απόψεις και γνώσεις των παιδιών για την ισότητα φύλου
Τα παιδιά δεν γνώριζαν την επιστημολογική ορολογία του θέματος της έρευνας. Η Ισότητα των
Φύλων δεν ήταν ένας όρος που είχουν ακούσει στο παρελθόν και, παρόλο που τους δόθηκε
χρόνος να σκεφτούν, δεν μπόρεσαν να ανακαλέσουν ή να αναφέρουν κάτι σχετικό. Σε όλες τις
περιπτώσεις, η ερευνήτική ομάδα υποστήριξε τα παιδιά και έθεσε την ίδια ερώτηση με άλλα
λόγια: «Τα αγόρια και τα κορίτσια είναι ίδια;» Τα παιδιά αντέδρασαν αμέσως στην απλοποιημένη
ερώτηση/ αναδιατύπωση και έδωσαν ενδιαφέρουσες απαντήσεις, με παραδείγματα από τις
καθημερινές τους πρακτικές, στο σπίτι και στο σχολείο, αποκαλύπτοντας στερεότυπα φύλου.
Τα στερεότυπα των παιδιών παρέπεμπαν στην εμφάνιση, τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας,
τις συνήθειες και τα χόμπι, καθώς και τις συμπεριφορές.
Επιπλέον, τα παιδιά αναφέρθηκαν σε θέματα ισοτιμίας, π.χ. «Είναι σημαντικό να είσαι ίσος, ίδιος
με τον άλλο» (Π-ΟΕ1, Π-ΟΕ3) και «Είναι σημαντικό να μην ζηλεύεις, να μην κάνεις εκφοβισμό,
αλλά να είσαι φίλος»(Π-ΟΕ1). Από τις απαντήσεις των παιδιών στην πρώτη ομάδα εστίασης,
είναι προφανές ότι τα αγόρια και τα κορίτσια δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην τάξη,
καθώς δεν έχουν τις ίδιες συμπεριφορές. Έχοντας μια διαφορετική συμπεριφορά, π.χ. «Τα
αγόρια δεν δίνουν προσοχή στην τάξη, αλλά τα κορίτσια το κάνουν. Κάνουν θόρυβο, παίζουν με
τα μολύβια και τα σβηστήρια τους, κ.λπ.» ή «Τα κορίτσια είναι ήρεμα στην τάξη και βοηθούν τον
δάσκαλο», φαίνεται ότι αυτές οι συμπεριφορές, κατά την άποψη των παιδιών, προκαλούν
διαφορετική μεταχείριση: π.χ. «Ο δάσκαλος και ο διευθυντής θυμώνουν». (Π-ΟΕ1).
Στα παιδιά, τα θέματα της ισότητας των φύλων διδάσκονται προκαταρκτικά στο μάθημα της
πολιτότητας (ΟΕ1-ΟΕ2), καθώς και σε μαθήματα γλωσσών (ΟΕ3), μαθήματα ιστορίας (ΟΕ1)
και στο μάθημα των θρησκευτικών (ΟΕ1). Τα παιδιά στην ΟΕ1 συμφώνησαν ότι η ισότητα των
φύλων διδάσκεται επίσης: «Όταν μιλάμε για φίλους και φιλία». Τα παιδιά σε όλες τις ΟΕ
δήλωσαν ότι σε περίπτωση που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω
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θέμα, θα ρωτήσουν τους γονείς και τους δασκάλους τους ή θα βρουν αυτό που ζητούν στο
google και στα βιβλία. Τα παιδιά ήταν σε θέση να αναφέρουν άμεσα τις ενέργειές τους σε
περίπτωση αναζήτησης πληροφοριών, με το σπίτι, το σχολείο, το Διαδίκτυο και τα βιβλία, να
αποτελούν για αυτά πηγές αναζήτησης πληροφοριών και γνώσης.
ii) Απόψεις και γνώσεις των γονέων για την ισότητα των φύλων
Για τους γονείς ήταν δύσκολο εγχείρημα του ορισμού της ισότητας των φύλων. Οι λίγες
προσπάθειες ορισμού εστίασαν ρητά στις ίσες ευκαιρίες για όλα τα φύλα, όσον αφορά την
εκπαίδευση και την εργασία. Αναφέρθηκαν επίσης τα ζητήματα του ρατσισμού και της ένταξης.
Οι γονείς σε όλες τις ομάδες εστίασης αναγνώρισαν την ισότητα των φύλων ως «σημαντικό
θέμα» και ως «καλή αξία» (Γ-ΟΕ1), εστιάζοντας στις «ίσες ευκαιρίες», στα «ίσα αγαθά», στην
«αποδοχή», τον «σεβασμό» και την «κατανόηση». Επιπλέον, οι γονείς τόνισαν την ανάγκη
αναφοράς στην ισότητα των φύλων από τα πρώτα στάδια της ζωής ενός παιδιού και τόνισαν ότι
τόσο το σπίτι όσο και το σχολικό περιβάλλον πρέπει να αντιμετωπίζουν θέματα ισότητας των
φύλων: «Αυτό το θέμα πρέπει να διδάσκεται στο σπίτι και στο σχολείο» (Γ-ΟΕ2), «Είναι
σημαντικό θέμα από την εποχή που [τα παιδιά] αρχίζουν να κατανοούν τον κόσμο και τους
εαυτούς τους» (Γ18). «Όσο πιο γρήγορα αρχίσουμε να συζητάμε για αυτό το θέμα, τόσο το
καλύτερο» (Γ18).
iii) Απόψεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών για την ισότητα των φύλων
Ομοίως με τους γονείς, ο ορισμός της ισότητας των φύλων δεν ήταν το ισχυρότερο σημείο των
εκπαιδευτικών, με δύο εκπαιδευτικούς να παραδέχονται ότι «δεν μπορώ να το ορίσω» (Ε15) και
«δεν γνωρίζω έναν λειτουργικό ορισμό», με την ισότητα των φύλων να είναι ένας «δύσκολος και
απαιτητικός όρος» (Ε20). Οι προσπάθειες ορισμού αποκάλυψαν μια τάση για ίσες ευκαιρίες των
φύλων. Όπως υπογραμμίστηκε στην έρευνα, «Κορίτσια και αγόρια, άνδρες και γυναίκες να
έχουν ίσες ευκαιρίες» (Ε-ΟΕ1 και Ε22).
Ομοίως με τους γονείς και τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί σε όλες τις ομάδες εστίασης, θεωρούν την
ισότητα των φύλων ως σημαντική, αν και «ένα ευαίσθητο θέμα/ ζήτημα» (Ε18, Ε20) και
«δύσκολο» (Ε22). Είναι εξίσου σημαντικό «με τη φτώχεια, τη βία, τη μετανάστευση, κ.λπ.» (ΕΟΕ2). Δίνοντας τους λόγους για τους οποίους αυτό είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα, οι
εκπαιδευτικοί αποκαλύπτουν ενδιαφέρουσες δεξιότητες που μπορούν να καλλιεργηθούν κατά
την προσέγγιση και διδασκαλία ζητημάτων της ισότητας των φύλων, από τη σκέψη και την
ενσυναίσθηση, έως τις περαιτέρω πτυχές της ζωής. Μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα είναι τα
ακόλουθα: «Είναι σημαντικό γιατί βοηθά το να σκέφτεται κανείς έξω από τον εαυτό του [και]
επιτρέπει την ενσυναίσθηση» (Ε14), «Είναι πολύ σημαντικό γιατί περιλαμβάνει πολλές πτυχές
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της ζωής» (Ε24), «Είναι διαχρονικά μοντέρνο» (Ε18) και «Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αφού
βρίσκεται παντού» (Ε20).
Είναι ενδιαφέρον ότι οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν να ορίσουν ή να ορίσουν σωστά την
ισότητα φύλων. Για τα παιδιά ήταν ευκολότερο να συσχετίσουν το θέμα με παραδείγματα από
τις καθημερινές τους πρακτικές, που έφεραν στην επιφάνεια πολλά στερεότυπα, και για τους
ενήλικες, η ισότητα των φύλων συσχετίστηκε με την τις ίσες ευκαρίες για όλους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους συμμετέχοντες σε όλες τις ομάδες εστίασης, η ισότητα των
φύλων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολεί τόσο το σπίτι όσο και το
σχολείο, καθώς περιλαμβάνει δεξιότητες και στάσεις που μπορεί να αποδειχθούν επωφελείς για
ένα παιδί στο σπίτι, στο σχολείο και στη ζωή γενικότερα.

2.3.2. Καλές πρακτικές για την ισότητα των φύλων στην Κύπρο
Από τη συμβολή των συμμετεχόντων στο πώς μπορεί να προσεγγιστεί η ισότητα των φύλων
στο σπίτι και στο σχολείο, αποκαλύφθηκαν ενδιαφέρουσες μεθοδολογίες, δραστηριότητες και
μέσα/ υλικά για τη χαρτογράφηση της ισότητας φύλων.

2.3.2.1. Μεθοδολογίες
Παιδιά
Από τις ομάδες εστίασης με τα παιδιά έγινε προφανές τα παιδιά έχουν ιδιαίτερη προτίμηση στις
μεθοδολογίες που βασίζονται στην τέχνη (π.χ. μουσική, ζωγραφική, χορός κ.λπ.), με τα παιδιά
να δηλώνουν την αγάπη τους για τις τέχνες και την αλληλεπίδρασή τους με αυτές.
Η έμφαση στο γνωστικό κομμάτι καθώς και στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων
επικράτησαν (Π-ΟΕ1, Π-ΟΕ3), όπως και η αναφορά στην κριτική σκέψη (Π-ΟΕ3) και τη
δημιουργικότητα (Π-ΟΕ3). Οι εμφάσεις αυτές αποτελούν προτεραιότητα στο εκπαιδευτικό
σύστημα της Κύπρου, σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Σύμφωνα με αυτά, η
πειραματική μάθηση και η μάθηση μέσω της πράξης (Π-ΟΕ3) προέκυψαν επίσης ως σημαντικές
από πλευράς μεθοδολογίας και προσεγγίσεων, δίνοντας έμφαση εκτός από τις γνωστικές
δεξιότητες και στη συμμετοχική μάθηση.
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Είναι προφανές από τα δεδομένα ότι, στην περίπτωση της Κύπρου, μεθοδολογικά, τα παιδιά
επιλέγουν περιβάλλοντα που τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν (με τον εαυτό, τους
συνομήλικους, τη γνώση, το υλικό, κ.λπ.), να δημιουργούν, να πειραματίζονται και ταυτόχρονα
να περνάνε καλά. Είναι ενδιαφέρον ότι τα παιχνίδια και οι νέες τεχνολογίες προέκυψαν
αργότερα στη λίστα (ή παράλληλα) αλλά όχι στην κορυφή, πιθανώς λόγω των περιορισμών που
αφαρμόζονται τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι για την εκτεταμένη και συστηματική χρήση
τους.
Γονείς
Συνεργατική μάθηση και αλληλεπίδραση, με γονείς και παιδιά να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με
πολλούς τρόπους και μορφές, π.χ. οι συζητήσεις (Γ17, Γ18, Γ19, Γ21), η ανταλλαγή
παραδειγμάτων για την αποσαφήνιση των γκρίζων περιοχών σε θέματα ισότητας των φύλων
(Γ18), η ομαδοσυνεργατική μάθηση (Γ-ΟΕ2), όπου όλοι μαθαίνουν μαζί και η ανταλλαγή
εμπειριών διδασκαλίας και μάθησης, φαίνεται να είναι σημαντικά για τους περισσότερους γονείς.
.
Έγινε επίσης αναφορά στη συμμετοχική μάθηση, τη βιωματική μάθηση και τη μάθηση μέσω
πράξης (Γ17, Γ19). Σε τέτοια πλαίσια, το παιδί μαθαίνει πώς να εργάζεται, να δημιουργεί και να
μαθαίνει με άλλους, προωθώντας τη συνεργατική μάθηση/ αλληλεπίδραση (Γ-ΟΕ2) π.χ. «Να
μπουν στα παπούτσια των άλλων» (Γ17), καθώς και ανεξάρτητα, προωθώντας έτσι την
ανεξάρτητη/ αυτόνομη μάθηση (Γ19).
Το κήρυγμα και η διάλεξη φαινόταν να επικρατούν στην πρώτη ομάδα εστίασης. Πρόκειται για
μονολιθικές προσεγγίσεις που εμποδίζουν την αλληλεπίδραση, την ενεργό συμμετοχή, την
ανεξάρτητη/ αυτόνομη μάθηση και τη φωνή/ τον λόγο του παιδιού. Συνδέονται με τις
παραδοσιακές προσεγγίσεις, όπου ο εκπαιδευτικός (και το σχολείο/ η τάξη) θα ήταν ο μόνος
δυνατός πόρος γνώσης και όπου τα παιδιά θα αναμενόταν να ακούσουν, να υπακούσουν και
να μην αντιδράσουν. Όπως παραθέτει, ωστόσο, ο Γ19, «Δεν υποχρεώνουμε το παιδί μας πώς
να συμπεριφέρεται, τι να του αρέσει, με τι να παίζει, κ.λπ. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι ελεύθερα
να βιώσουν και να επιλέξουν».
Εκπαιδευτικοί
Η διαλογική μάθηση (Ε19, Ε22, Ε-ΟΕ2, Ε21), η έρευνα (Ε19, Ε20, Ε22, Ε-ΟΕ2) και η μάθηση
με τη μέθοδο project (Ε19, Ε20, Ε22, Ε-ΟΕ2) ήταν οι επικρατούσες μεθοδολογίες από την
άποψη των εκπαιδευτικών. Είναι ενδιαφέρον ότι όλα αποτελούν εμφάσεις του κυπριακού
αναλυτικού προγράμματος σπουδών (οριζόντια) και ότι όλα είναι σημεία αναφοράς με βάση το
STEM που αποτελεί εκπαιδευτική τάση στο τρέχον εκπαιδευτικό πλαίσιο του νησιού της
Κύπρου. ‘Όπως αναφέρει ένας εκπαιδευτικός, «Πρέπει να αποφύγουμε τις παραδοσιακές
μεθοδολογίες, ειδικά εκείνες που δεν αποδείχθηκαν αποτελεσματικές» (Ε18). Σύμφωνα με τους
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εκπαιδευτικούς, τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να απολαύσουν το σχολείο, τη διδασκαλία και
τη μάθηση, με την παιδεία να είναι σημαντικό αγαθό για τους εκπαιδευτικούς. Όπως οι ίδιοι
τονίζουν:
• «Όλα τα σχολικά μαθήματα πρέπει να διδάσκονται σε ουσιαστικά περιβάλλοντα, με
ελκυστικά εργαλεία, δραστηριότητες, μεθόδους/ προσεγγίσεις. Τα παιδιά πρέπει να
διασκεδάζουν και να μαθαίνουν ταυτόχρονα» (Ε23)
• «Προσελκύστε τους ανθρώπους για να το κάνουν μόνοι τους και αυτό να γίνεται
όσο το δυνατόν πιο διασκεδαστικό» (Ε14)
• «Θα πρέπει να διδάσκουμε με τρόπους που τα παιδιά να πείθονται και να
μαθαίνουν» (Ε-ΟΕ2)
Οι εκπαιδευτικοί επεσήμαναν επίσης την αφήγηση ιστοριών (Ε18, Ε19, Ε-ΟΕ2), τον
αναστοχασμό (Ε21, Ε22, Ε-ΟΕ1), τον κριτικό γραμματισμό (Ε14, Ε21), τη συνεργατική μάθηση
(Ε19, Ε22), την παιχνιδοποίηση (Ε20, Ε-ΟΕ2) και τη μάθηση με βάση τα συμφραζόμενα (Ε19,
Ε-ΟΕ1) ως αποτελεσματικές μεθοδολογίες για την προσέγγιση της ισότητας των φύλων και των
σχετικών ζητημάτων. Ομοίως με τις επικρατούσες μεθοδολογίες, αυτές οι επιλογές συνδέονται
με τις εμφάσεις του κυπριακού αναλυτικού προγράμματος σπουδών, όπου τονίζεται ο κριτικός
γραμματισμός (από το 2008) ως ομπρέλα γραμματισμού και μια προσέγγιση που διέπει τις
μεθοδολογικές επιλογές και όλων των γνωστικών αντικειμένων.
Συνολικά, όπως προκύπτει από δεδομένα, οι μεθοδολογίες που παρέχουν ευκαιρίες
αλληλεπίδρασης με τον εαυτό, τον άλλο και το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένες.

2.3.2.2. Μέσα/ υλικά
Παιδιά
Στην απαρίθμηση των μέσων/ υλικών που μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκαλία και τη μάθηση
σε θέματα ισότητας των φύλων, όλες οι ομάδες εστίασης των παιδιών κάνουν αναφορά κυρίως
σε ιστορίες, παραμύθια και τραγούδια. Το Google και η ζωγραφική αναφέρθηκαν από τις
ομάδες εστίασης 1 και 2, ενώ από τις συζητήσεις στις ομάδες εστίασης 3 και 1 έγινε αναφορά
στα βιβλία, τα βίντεο, τις ταινίες και τα trailers.
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Γονείς
Τα παιχνίδια (Γ-ΟΕ1, Γ-ΟΕ2, Γ19, Γ21) και οι ταινίες ήταν τα πιο διαδεδομένα μέσα/ υλικά από
την άποψη των γονέων (Γ-ΟΕ1, Γ-ΟΕ2). Προέκυψαν επίσης αναφορές σε μικρές ιστορίες (ΓΟΕ1, Γ18, Γ19, Γ21), εκπαιδευτικές επισκέψεις (Γ-ΟΕ1) και παραδείγματα, μελέτες
περιπτώσεων και σενάρια (Γ17, Γ18, Γ19, Γ21) . Τα παραμύθια (Γ18) και τα κινούμενα σχέδια
(Γ21) ήταν τα λιγότερο αναφερόμενα μέσα/ υλικά.
Η επιλογή των παιχνιδιών και των ταινιών μπορεί να έχει προκύψει λόγω του γεγονότος ότι οι
γονείς βλέπουν τα παιδιά τους να είναι πλήρως αφοσιωμένα σε αυτά, όταν βρίσκονται στο σπίτι.
Αποτελούν στοιχεία της παιδικής ηλικίας και κομμάτι των αντιλήψεων των γονέων, τις οποίες
έχουν ως ενήλικες για τα παιδιά και το προφίλ της παιδικής ηλικίας. Το σχόλιο ενός γονέα, είναι
ενδεικτικό αυτής της υπόθεσης: «Στοχεύω σε μέσα/ υλικά που θα βοηθήσουν στην καλύτερη
κατανόηση» (Γ18). Στο προηγούμενο απόσπασμα, η (λανθασμένη) αντίληψη για την ικανότητα
του παιδιού να κατανοεί πράγματα που δεν είναι εύκολα, είναι μια κοινή τάση, η οποία ακόμη
και αν δεν ισχύει, αντιμετωπίζεται συχνά στις αντιλήψεις των ενηλίκων για τα την παιδική ηλικία/
παιδικότητα και τις ικανότητες των παιδιών.
Εκπαιδευτικοί
Οι νέες τεχνολογίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Ε-ΟΕ2, Ε14, Ε15, Ε18, Ε19, Ε20,
Ε21, Ε22, Ε24) ήταν κορυφαία στη λίστα εμμέσων/ υλικών από την οπτική των εκπαιδευτικών
σχετικά με μέσα/ υλικά που μπορούν να ενισχύσουν την προσέγγιση των θεμάτων της ισότητας
των φύλων. Αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο των νέων τεχνολογιών, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν
τη σημασία των ψηφιακών ιστοριών (Ε-ΟΕ2, Ε18, Ε19, Ε22), των παιχνιδιών (Ε-ΟΕ2, Ε18, Ε20,
Ε24) και των βίντεο (Ε-ΟΕ2, Ε14, Ε15, Ε19), ενώ έγινε αναφορά σε παραδείγματα που
χρησιμοποιούνται καθημερινά από χρήστες όλων των ηλικιών: Διαδίκτυο (Ε20) - διαδικτυακοί
πόροι (Ε18) - εικόνες (Ε15, Ε20) - Κοινωνικά μέσα (Ε24) - ιστότοποι (T21) - U-Tube (Ε24) podcasts (Ε14) - ιστότοποι blogging (Ε14). Ομοίως με τους γονείς, οι καθηγητές πιστεύουν ότι
τα παιχνίδια και τα βίντεο μπορούν να προσεγγιστούν και να διδαχθούν καλύτερα. Οι μελέτες
περιπτώσεων (Ε19, Ε21) και τα σενάρια (Ε-ΟΕ1, Ε21) αποτέλεσαν επίσης καλές πρακτικές.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι νέες τεχνολογίες κυριαρχούν όσον αφορά τα μέσα/ υλικά που μπορούν
να βοηθήσουν στην καλύτερη προσέγγιση της ισότητας των φύλων στο σπίτι και στο σχολείο.
Είναι αυτονόητο ότι τόσο οι ενήλικες όσο και τα παιδιά πιστεύουν στον ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στην ευαισθητοποίηση της ισότητας των φύλων, τόσο στα
πλαίσια του οικογενειακού γραμματισμού όσο και του σχολικού. Οι ενήλικες είναι πιο ανοιχτοί
να το παραδεχτούν και να το δηλώσουν από ότι τα παιδιά, πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι τα
παιδιά έχουν περιορισμούς από τους ενήλικες στη συχνότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών
στην καθημερινότητά τους.
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2.3.2.3. Δραστηριότητες
Παιδιά
Με βάση τις συζητήσεις των παιδιών, η επικρατούσα δραστηριότητα που μπορεί να αποτελέσει
το πλαίσιο για την καλύτερη διδασκαλία και προσέγγιση της ισότητας των φύλων είναι η
αφήγηση (Π-ΟΕ1, Π-ΟΕ2, Π-ΟΕ3). Μαζί με την αγάπη των παιδιών για ιστορίες και παραμύθια,
επιμέρους δραστηριότητες που βασίζονται στην τέχνη, όπως μουσική (π.χ. τραγούδια (ΠΟΕ1, Π-ΟΕ2)), ζωγραφική (Π-ΟΕ-1, Π-ΟΕ3) και δημιουργικές κατασκευές (Π-ΟΕ3), αποτελούν
για τα παιδιά καλές πρακτικές δραστηριοτήτων. Η παρακολούθηση ταινιών/ τρέιλερ (Π-ΟΕ1, ΠΟΕ2) και οι αστείες δραστηριότητες προέκυψαν επίσης ως πιθανές καλές πρακτικές όσον αφορά
τις δραστηριότητες. Τα παιδιά στην τρίτη ομάδα εστίασης αναφέρθηκαν επίσης σε εξωτερικές
δραστηριότητες, όπως είναι οι επισκέψεις μελέτης/ εκπαιδευτικές εκδρομές (C-FG3) και το
παιχνίδι (C-FG3).
Παραδόξως, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν φαίνονται διαδεδομένα μεταξύ των παιδιών στις
συζητήσεις τους, όπως θα ήταν αναμενόμενο. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι γενικά
δεν επιτρέπεται στα παιδιά να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο σπίτι και στο
σχολείο, με τους γονείς να αγωνίζονται να βρουν μια ισορροπία στη χρήση των νέων
τεχνολογιών στο σπίτι. Ωστόσο, έγινε αναφορά σε δραστηριότητες βασισμένες σε νέες
τεχνολογίες, με τα παιδιά των ομάδων εστίασης 1 και 2 να αναφέρονται σε ταινίες και τρέιλερ
και της ομάδας εστίασης 3 στην ψηφιακή αφήγηση ως μια άλλη δραστηριότητα που βοηθά τα
παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να μάθουν για την ισότητα των φύλων.
Γονείς
Τα παιχνίδια ήταν η κυρίαρχη δραστηριότητα για τους γονείς (P-FG2, P18, P21), με τους γονείς
της ομάδας εστίασης 2 να αναφέρονται στο FORTNITE ως το κορυφαίο ηλεκτρονικό παιχνίδι
της εποχής. Οι δημιουργικές δραστηριότητες/ η δημιουργία συζητήθηκαν επίσης ως
δραστηριότητα που θεωρείται καλή πρακτική σύμφωνα να την ομάδα εστίασης 2, με τους γονείς
να δίνουν έμφαση στην πρακτική μάθηση (μαθαίνω κάνοντας). Από τα δεδομένα των
συνεντεύξεων, η συζήτηση (P17, P18, P19, P20) καθώς και η αφήγηση (P17, P18, P21)
προέκυψαν ως βασικές δραστηριότητες από την οπτική των γονέων για την καλύτερη
προσέγγιση της ισότητας των φύλων.
Οι γονείς αναφέρονται επίσης σε περαιτέρω δραστηριότητες που προωθούν τη συμμετοχική
μάθηση και τη διασκέδαση, π.χ. παιχνίδι (P18), δράμα (P17), παρακολούθηση ταινίας (π.χ.
Peppa Pig, Barbie κ.λπ.) (P-TG2), δραστηριότητες που μπορεί να ενισχύσουν την κριτική σκέψη
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και τον αναστοχασμό (π.χ. δηλώσεις για κριτική/ προβληματισμό (P19) ), και «δραστηριότητες
προώθησης της φιλίας μεταξύ αγοριών και κοριτσιών» (P20).
Είναι ενδιαφέρον ότι οι γονείς καθώς αναφέρονται στις δραστηριότητες που λειτουργούν ως
καλές πρακτικές για την αποτελεσματική προσέγγιση της ισότητας των φύλων στο σπίτι,
αναγνωρίζουν τη χρήση των παιχνιδιών ως τον πυρήνα της παιδικής ηλικίας και των
ενδιαφερόντων των παιδιών σήμερα. Παρότι η εφαρμογή περιορισμών στη χρήση νέων
τεχνολογιών στο σπίτι, είναι μια σύνηθης γονική πρακτική, είναι σημαντικό ότι οι γονείς
αναγνωρίζουν τον κυρίαρχο ρόλο των νέων τεχνολογιών και του παιχνιδιού στη ζωή των
παιδιών.
Εκπαιδευτικοί
Οι δραστηριότητες που προωθούν τον προβληματισμό και τις αναστοχαστικές δεξιότητες,
καθώς και οι δραστηριότητες κριτικού γραμματισμού, προέκυψαν ως καλή πρακτική στην
προσέγγιση της ισότητας των φύλων, από την οπτική των εκπαιδευτικών (T-FG1, T-FG2, T14,
T19, T20, T21, T22). Έτσι, όπως αποκαλύπτεται από τις ομάδες εστίασης και τις συνεντεύξεις
των εκπαιδευτικών, η συζήτηση, η διαπραγμάτευση, η σύγκριση, οι πολλαπλές οπτικές γωνίες/
φωνές, η έρευνα/ διερεύνηση, η διαχείριση διλημμάτων και μελετών περίπτωσης, ο καταιγισμός
ιδεών, ο προβληματισμός, κ.λπ., είναι όλες οι δραστηριότητες που έχουν αφετηρία,
περιλαμβάνουν και προωθούν τον αναστοχασμό ως δραστηριότητα κριτικού γραμματισμού και
ως αυτόνομη δραστηριότητα.
Μαζί με τις δραστηριότητες αναστοχασμού, η συζήτηση προέκυψε επίσης ως καλή πρακτική,
όσον αφορά δραστηριότητες που μπορεί να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς
να προσεγγίσουν θέματα ισότητας των φύλων. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί
τόνισαν τη σημασία των συζητήσεων σε περιβάλλοντα τάξης και πέραν αυτών, τονίζοντας ότι
δεν είναι μόνο σημαντικό να αλληλεπιδρούμε με τον εαυτό μας, αλλά και με τους άλλους και με
τον κόσμο γύρω μας.
Καταστήθηκε προφανές ότι οι δραστηριότητες αναστοχασμού, κάτω από την ομπρέλα του
κριτικού γραμματισμού, με τις συζητήσεις να είναι κυρίαρχη δραστηριότητα, ήταν ένα βασικό
αποτέλεσμα της άποψης των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης και διδασκαλίας
της ισότητας των φύλων. Αυτό δεν αποτέλεσε έκπληξη για την ερευνητική ομάδα, καθώς ο
κριτικός γραμματισμός είναι η κύρια μεθοδολογική ομπρέλα που διέπει όλα τα επίπεδα σχολικών
μαθημάτων, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, από το 2008, όταν η κύρια φάση της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με βάση τον κριτικό γραμματισμό, προωθήθηκε ως επίσημη
εκπαιδευτική πρωτοβουλία στο νησί της Κύπρου. Από τα έτη 2009-2010, οι εκπαιδευτικοί σε
όλα τα επίπεδα παρακολουθούν πρωτοβουλίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης με βάση
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την εν λόγω μεθοδολογική προσέγγιση και εισάγονται διαρκώς σε καλές πρακτικές όσον αφορά
τις δραστηριότητες, τα μέσα/ υλικά, την αξιολόγηση, κ.λπ.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για αποτελεσματικές
δραστηριότητες, καθώς όλες οι επικρατούσες αποτελεσματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν
νέες τεχνολογίες. Αυτό ήταν αναμενόμενο και επομένως δεν εξέπληξε την ερευνητική ομάδα.

2.4. Προκλήσεις και περιορισμοί
Παιδιά
Όπως επισημαίνεται από τις ομάδες εστίασης, τα παιδιά αναφέρονται στις διαφορές μεταξύ των
φύλων ως καθορισμένες πραγματικότητες και προκλήσεις, με τα κορίτσια να διαμαρτύρονται για
τις «διαφορετικές» συμπεριφορές των αγοριών και τα αγόρια να αναφέρουν τις «διαφορετικές»
συμπεριφορές και συνήθειες των κοριτσιών. Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τα στερεότυπα
που, όπως φαίνεται παραπάνω, ήταν μια κύρια τάση στις απαντήσεις των παιδιών.
Γονείς
Καταγράφοντας τις προκλήσεις και τους περιορισμούς των γονέων σχετικά με την ισότητα των
φύλων, το γεγονός ότι το θέμα δεν λαμβάνει τη σημασία που θα πρέπει να λαμβάνει προέκυχε
ως κύριο ζήτημα, π.χ., «Συζητάμε το θέμα μόνο όταν συμβαίνει ένα περιστατικό στο σχολείο, όχι
πολύ συχνά» (Γ-ΟΕ1): «Αν και είναι σημαντικό, δεν φαίνεται πολύ σημαντικό για τις κοινωνίες,
επειδή τα στερεότυπα, ο εκφοβισμός, η ανισότητα, κ.λπ. είναι ακόμα σε εξέλιξη…» (Γ-ΟΕ2). Οι
γονείς τόνισαν επίσης την έλλειψη κατάλληλων προσεγγίσεων, π.χ. «υποχρεώνονται τα παιδιά
σε ορισμένες συμπεριφορές και πρακτικές» (Γ19),«πρέπει να το προσεγγίσουμε απαλά/ απλά
για να μην στιγματίζουμε τα παιδιά»(Γ21), «θεωρίες»(Γ18)).
Σε σχέση με τις ανάγκες τους σε θέματα ισότητας των φύλων, οι γονείς αναγνώρισαν την ανάγκη
εκπαίδευσης των γονέων σε θέματα ισότητας των φύλων. Στη δεύτερη ομάδα εστίασης, οι
συμμετέχοντες πρότειναν το ακόλουθο: «Συμμετοχή σε μαθήματα/ προγράμματα με γονείς και
παιδιά που δουλεύουν και μαθαίνουν μαζί», το οποίο σημειώθηκε ως καλή ιδέα για κοινές
δράσεις μεταξύ σχολείων και οικογενειών.

23

Εκπαιδευτικοί
Αυτά που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως προκλήσεις και περιορισμούς σχετικά με την ισότητα
των φύλων είναι η φύση του θέματος (π.χ. «είναι προκλητικό και ευαίσθητο θέμα» (Ε18, Ε20)),
η έλλειψη γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα: (π.χ. «έλλειψη γνώσεων
υποβάθρου (ιστορία, επιτεύγματα και προκλήσεις σε άλλες χώρες/ ηπείρους/ περιβάλλοντα,
κ.λπ., που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ευαισθητοποίηση και στη λήψη
αποτελεσματικότερων μέτρων», (Ε21) «Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν τις διδακτικές πτυχές του
θέματος» (Ε18), «Οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν πώς να προσεγγίσουν ευαίσθητα θέματα
(Ε18)», «οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν, να συζητήσουν, να το διδάξουν,
ούτε σαν γονείς» (Ε24) και η έλλειψη εκπαιδευτικών πόρων: (π.χ., «Έλλειψη κατάλληλων
εκπαιδευτικών πόρων/ εργαλείων/ μέσων και υλικών» (Ε15, Ε18). Αυτά αποκαλύπτουν επίσης
και τις ανάγκες τους σε θέματα ισότητας των φύλων.
Οι συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες εστίασης επισήμαναν κρίσιμες προκλήσεις και
περιορισμούς σχετικά με την ισότητα των φύλων. Το γεγονός ότι το θέμα δεν λαμβάνει τη
σημασία που πρέπει αποτελεί βασικό περιορισμό και το ίδιο ισχύει και για την απαιτητική του
φύση ως ιδιαίτερο θέμα. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η έλλειψη γνώσεων υποβάθρου,
κατάλληλων προσεγγίσεων και υλικών/ μέσων για τη διδασκαλία και τη συζήτηση του θέματος
στο σπίτι και στο σχολείο, είναι περιορισμοί που μπορεί επίσης να συνδέονται με τις ανάγκες
αυτών των ομάδων σχετικά με την ισότητα των φύλων. Επομένως, η ανάγκη να δοθεί στην
ισότητα των φύλων μεγάλη σημασία, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο
προσέγγισης και διδασκαλίας του θέματος και σχετικών ζητημάτων, αξιοποιώντας καλές
πρακτικές σε μεθοδολογίες, τεχνικές, δραστηριότητες και μέσα/ υλικά γίνεται σαφής στις
απαντήσεις των συμμετεχόντων, ειδικά σε αυτές των εκπαιδευτικών. Η καθιέρωση της ισότητας
των φύλων ως προτεραιότητα σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής τονίστηκε ως σημαντική
ανάγκη από τους συμμετέχοντες στην πρώτη ομάδα εστίασης. Η προώθηση του αναστοχασμού
(Ε-ΟΕ2) και της κριτικής σκέψης (Ε20) υπογραμμίστηκε επίσης από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
ανέφεραν ότι οι ΜΚΟ, οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των έργων της ΕΕ, καθώς και εργαστήρια
και συνέδρια για την ισότητα, τα στερεότυπα, τον εκφοβισμό, κ.λπ., που οργανώνονται στο
πλαίσιο των δράσεων των ΜΚΟ και των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, παρέχουν
ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς. Όπως το έθεσαν οι συμμετέχοντες
στη δεύτερη ομάδα εστίασης, «Δεν υπάρχει κυβερνητική υποστήριξη/ πρωτοβουλίες, παρόλο
που συμπεριλαμβάνεται, ως έμφαση, στο εθνικό πρόγραμμα σπουδών». Είναι ενδιαφέρον ότι
ένας αριθμός εκπαιδευτικών στην Τρίτη ομάδα στήριξης (Ε19, Ε20, Ε23, Ε24) εξέφρασαν την
προθυμία και τη διάθεσή τους να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς δεν
είχαν την ευκαιρία να το κάνουν.
Η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων δεν φαίνεται να αποτελεί επίσημη προτεραιότητα δια
βίου στην πράξη, σε περιβάλλοντα σχολικού και οικογενειακού γραμματισμού, καθώς οι
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συμμετέχοντες αναφέρονται κυρίως σε μη κυβερνητικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Είναι
ενδιαφέρον ότι οι εκπαιδευτικοί φαίνονται πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες δια
βίου μάθησης και κατάρτισης για την ισότητα φύλων από ότι οι γονείς.

2.5. Συμπεράσματα
Η παρούσα έρευνα πεδίου διεξήχθη για τους σκοπούς του έργου Ed.G.E, με στόχο τη
χαρτογράφηση αναγκών και κενών στην ισότητα των φύλων, από την άποψη των παιδιών, των
γονέων και των εκπαιδευτικών. Τα μαθήματα και οι συστάσεις συζητούνται παρακάτω.

2.5.1. Μαθήματα
Είναι ενδιαφέρον ότι όπως προκύπτει από την έρευνα πεδίου, στο θέμα της ισότητας των φύλων
προκύπτουν πολλά στερεότυπα. Όπως προκύπτει από όλες τις ομάδες εστίασης, τα
στερεότυπα περιλαμβάνουν στάσεις και ρόλους κοριτσιών/ γυναικών και αγοριών/ ανδρών, στην
καθημερινότητά τους, είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι και πέρα από αυτά τα πλαίσια. Οι
συμμετέχοντες θεωρούν την ισότητα των φύλων ως ίσες ευκαιρίες όσον αφορά τους ρόλους και
τις στάσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το δυαδικό φύλο υπερισχύει των
αντιλήψεων των συμμετεχόντων. Αυτό φανειρώνει εκτός από τα στερεότυπα και τις
παρανοήσεις, τις παραδοσιακές αντιλήψεις και τις νοοτροπίες.
Η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων δεν φαίνεται να αποτελεί επίσημη προτεραιότητα δια
βίου στην πράξη, στα περιβάλλοντα του σχολικού και οικογενειακού γραμματισμού, καθώς
τέτοιες πρωτοβουλίες φαίνεται να παρέχονται κυρίως από μη κυβερνητικούς φορείς. Είναι
ενδιαφέρον ότι οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε
πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης και κατάρτισης σχετικά με την ισότητα των φύλων από τους
γονείς.
Οι καλές πρακτικές φαίνεται να προέρχονται από τις καθημερινές πρακτικές (για γονείς και
παιδιά) και από τις βασικές γνώσεις και το πρόγραμμα σπουδών (για τους εκπαιδευτικούς).
Διαδραστικές μεθοδολογίες, δραστηριότητες και μέσα/ υλικά προκύπτουν από την πλειονότητα
των απαντήσεων των συμμετεχόντων. Σε αυτά τα πλαίσια το άτομο αλληλεπιδρά με τον εαυτό,
τους άλλους και το περιβάλλον.
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2.5.2. Συστάσεις
Με βάση τα δεδομένα που λήφθηκαν και αναλύθηκαν για τους σκοπούς αυτής της έρευνας
πεδίου, μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες συστάσεις:


Γίνεται έκκληση για ευαισθητοποίηση στην ισότητα των φύλων, στο σχολείο και στο σπίτι,
και πέρα από αυτά, προκειμένου να καλλιεργηθούν σύγχρονες αντιλήψεις, ξεκινώντας
από τα στερεότυπα, δηλαδή μια παραδοσιακή τάση και το δυαδικό φύλο που φαίνεται
ανύπαρκτο ως έννοια στους συμμετέχοντες.



Υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση παιδιών, γονέων, δασκάλων (και άλλων
ενδιαφερόμενων μερών) στην ισότητα των φύλων, ξεκινώντας από το μηδέν (π.χ.
ορισμοί, βασικές έννοιες, νόρμες, κ.λπ.) και κάνοντας μια μετάβαση σε πιο προηγμένα
θέματα (π.χ. καλές πρακτικές για την πρόληψη των ανισοτήτων των φύλων, ανισότητα
και στερεότυπα, πολιτικές, κ.λπ.), με πρακτικά παραδείγματα που να απορρέουν από την
καθημερινή εμπειρία ζωής.

Όσον αφορά τα θέματα κατάρτισης, αυτό που επικρατούσε στις προτάσεις των γονέων και των
εκπαιδευτικών ήταν η ανάγκη για μια εισαγωγή στην ισότητα των φύλων. Και οι δύο ομάδες
αναγνώρισαν τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με το θέμα, ενώ θεωρήθηκε
απαραίτητο ένα εισαγωγικό εκπαιδευτικό μάθημα/ πρόγραμμα. Με βάση τις προτάσεις των
εκπαιδευτικών που συγκεντρώθηκαν, μια εισαγωγική πρωτοβουλία εκπαίδευσης και κατάρτισης
θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα/ θεματικές: ορισμούς, τύπους: π.χ. εκφοβισμός,
στερεότυπα, κ.λπ. και ιστορικό υπόβαθρο, όπως επίσης καλές πρακτικές σε μεθόδους,
προσεγγίσεις και μέσα/ υλικά. Από τη συχνότητα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών, τα
ακόλουθα θέματα θα πρέπει επίσης να συζητηθούν στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής
πρωτοβουλίας: Διδασκαλία της ισότητας των φύλων (μέθοδοι, προσεγγίσεις, δραστηριότητες,
μέσα/ υλικά, προκλήσεις), Οι τάσεις στην ισότητας των φύλων στην έρευνα και την πρακτική,
κ.λπ. Αυτό που προκάλεσε έκπληξη και αποτέλεσε ταυτόχρονα και καλή ιδέα, ήταν η ιδέα που
προτάθηκε σχετικά με τη δυνατότητα οργάνωσης και δημιουργίας μιας «ακαδημίας γονέων με
παιδιά και γονείς να εργάζονται και να μαθαίνουν μαζί τα ακόλουθα: «Τι είναι η ισότητα των
φύλων;», «Γιατί είναι σημαντική;», «Πώς την επιτυγχάνουμε;», «Πώς μπορούμε να
συμπεριφερόμαστε για να τη διατηρούμε περισσότερο;» (Γ-ΟΕ2)
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2.6. Επίλογος
Η παρούσα έκθεση αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση της ισότητας των φύλων (GE) στην
Κύπρο. Αποτελείται από δύο μέρη, την έρευνα γραφείου και την έρευνα πεδίου. Στο πρώτο
μέρος αναφέρονται προηγούμενες και πρόσφατες έρευνες για την ισότητα φύλου και εξετάζονται
εκπαιδευτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται
και αναλύονται οι ανάγκες και τα κενά στην προσέγγιση της ισότητας των φύλων στο σπίτι και
στο σχολείο, όπως προέκυψαν από θεματική ανάλυση στο πλαίσιο ποιοτικής έρευνας με βάση
συνεντεύξεις με 29 παιδιά, 24 γονείς/ φροντιστές και 24 εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου του 2020.
Οι αριθμοί και τα δεδομένα επισημαίνουν το υψηλό ποσοστό ανισοτήτων μεταξύ των φύλων
στην Κύπρο (Δείκτης Ισότητας των Φύλων, 2019). Τόσο από την έρευνα γραφείου όσο και από
την έρευνα πεδίου, καθίσταται προφανές ότι το σχολείο, η οικογένεια (και η κοινωνία) ενεργούν
ως αναπαραγωγικοί μηχανισμοί ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, αντί ως ισχυρά μέσα και
πλαίσια αντιμετώπισης και καταπολέμησης της ανισότητας. Οι ανάγκες και τα κενά
αποκαλύφθηκαν κυρίως στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης και
κατάρτισης, με τους συμμετέχοντες να δυσκολεύονται να ορίσουν την ισότητα φύλου, ενώ οι
απόψεις τους φανέρωναν μια τάση για στερεότυπα. Κατά την αναφορά καλών πρακτικών, όσον
αφορά τις μεθοδολογίες, τις δραστηριότητες και τα μέσα/ υλικά για την καλύτερη προσέγγιση
των ζητημάτων ισότητας των φύλων στο σπίτι και στο σχολείο, η διαδραστική μεθοδολογία
επικράτησε, με δραστηριότητες και εργαλεία που προωθούν την αλληλεπίδραση (π.χ.
συζητήσεις, αλληλεπίδραση με νέες τεχνολογίες, κ.λπ.) στο επίπεδο του εαυτού, των άλλων και
του περιβάλλοντος να δεσπόζουν. Οι επιλογές των συμμετεχόντων συσχετίζονταν κυρίως με τις
τάσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, την εμπειρία και τις γνώσεις υποβάθρου,
καθώς και την καθημερινή πρακτική. Προέκυψε ανάγκη για ευαισθητοποίηση στην ισότητα των
φύλων, σε προσπάθειες ορισμού του όρου, στη διδασκαλία και την εκμάθηση καλών πρακτικών,
σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης, σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ακόμη και σε
ακαδημίες γονέων.
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