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Περίληψη 
Μέσα από την παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρείται μια έμφυλη προσέγγιση στο χώρο 

της Εκπαίδευσης, μέσα από τις εμπειρίες και τις θέσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών και 

των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Μια έρευνα που έχει στόχο να εμβαθύνει όσο το 

δυνατόν περισσότερο στο μείζον ζήτημα της ταυτότητας φύλου, του τρόπου που 

αντιμετωπίζονται αυτού του τύπου τα ζητήματα από το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και 

από την υπόλοιπη σχολική Κοινότητα, συγκεκριμένα τους μαθητές και τους γονείς. 

Η μελέτη αυτή έρχεται να αναδείξει τη σημασία του σχολικού περιβάλλοντος, ως τμήμα της 

κοινωνίας που αλλάζει φύση και θέση, χρόνο με το χρόνο, αναδεικνύοντας την πρόοδο που 

έχει γίνει στο ζήτημα της ένταξης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, και στο σχολικό περιβάλλον. Στο 

χώρο του σχολείου, ακόμη και σήμερα, παρατηρούνται  φαινόμενα αποκλεισμού, 

βασισμένα σε έμφυλα στερεότυπα και ιεραρχικές δομές, παράλληλα με φαινόμενα 

αρνητικής συμπεριφοράς, ακόμα και βίας, σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

Πρόκειται για μαθητές, που- στην τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας- καλούνται 

να διαχειριστούν και να εναρμονίσουν την ορμή της νιότης, τις εσωτερικές ανησυχίες και 

αναζητήσεις τους για τη σεξουαλικότητά τους- την οποία ακόμη ερευνούν-παράλληλα με 

την πίεση και την προβληματική συμπεριφορά του οικογενειακού, του σχολικού και του 

ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Στην εργασία αυτή αναδεικνύονται τα θέματα που προέκυψαν μέσα από τις τοποθετήσεις 

των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ειδικότερα, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί 

νεαρής ηλικίας και με μικρή προϋπηρεσία στο σχολείο, οι οποίοι εμφανίζονται 

ευαισθητοποιημένοι, δραστήριοι και καταρτισμένοι γύρω από τα ζητήματα της ένταξης των 

ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην κοινωνία. Παράλληλα, συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί με μεγάλη 

προϋπηρεσία, οι οποίοι, εξίσου, διέπονται από προοδευτικές ιδέες, δεκτικότητα στο 

‘’διαφορετικό’’, χωρίς, όμως, κατάρτιση στα θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας. 

Τέλος, συμμετείχαν και εκπαιδευτικοί σε θέσεις ευθύνης, των οποίων η εμπειρία και οι 

απόψεις στη διαχείριση της διαφορετικότητας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  

Η έρευνα αυτή έχει τελικό στόχο την σφαιρική προσέγγιση του θέματος της ισότητας των 

φύλων στην σχολική Κοινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από 

την Εκπαιδευτική Κοινότητα, και την καταγραφή των αντιλήψεων, των θέσεων και των 

προτάσεων των Διευθυντών και των Διευθυντριών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τις δυνατότητες και τα εμπόδια που συναντούν στην αντιμετώπιση των 

ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, καθώς και το ρόλο φορέων κομβικής σημασίας, όπως το Υπουργείο 

Παιδείας και ο Σύλλογος Διδασκόντων. 

Λέξεις-κλειδιά: 

σχολική ηγεσία, ΛΟΑΤΚΙ, ομοφυλοφιλία, ταυτότητα φύλου 
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Abstract 
Through the present research study, a gender approach is attempted in the field of 

Education, through the experiences and positions of the teachers themselves and the 

Principals of the school units. A study that aims to delve as much as possible into the major 

issue of gender identity, how this type of issues is addressed by the teaching staff, but also 

by the rest of the school community, specifically students and parents. 

This study highlights the importance of the school environment, as part of society that 

changes nature and position, year after year, highlighting the progress that has been made 

on the issue of integration of LGBTQ people, and the school environment. At school, even 

today, there are phenomena of exclusion, based on gender stereotypes and hierarchical 

structures, along with phenomena of negative behavior, even violence, to the detriment of 

LGBT people. 

These are students who - in the tender and sensitive age of adolescence - are called upon to 

manage and harmonize the momentum of youth, their inner worries and quests for their 

sexuality - which they are still researching - along with their stress and problematic behavior, 

family, school and wider social environment. 

This paper highlights the issues that emerged through the attitudes of the teachers who 

participated in the research. In particular, young teachers with little experience in the school 

participated, who appear sensitized, active and trained around the issues of integration of 

LGBTQI people in society. At the same time, teachers with great experience participated, 

who, equally, are governed by progressive ideas, receptivity to the "different", but without 

training in the management of diversity. Finally, teachers in positions of responsibility 

participated, whose experience and views on diversity management are of particular 

interest. 

The ultimate goal of this research is to take a holistic approach to the issue of gender 

equality in the school community, to address the problems that arise from the Educational 

Community, and to record the perceptions, positions and proposals of the Principals and 

Principals of Secondary school units. Training on the opportunities and obstacles 

encountered in dealing with LGBTQI individuals, as well as the role of key actors, such as the 

Ministry of Education and the Teachers' Association. 

Keywords: 

school leadership, LGBTQI, homosexuality, gender identity 
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Εισαγωγή 
Το σχολικό περιβάλλον με την ευρύτερη έννοια του όρου δεν είναι απλά ένας χώρος ή μια 

συνθήκη που βιώνεται αβίαστα και απροβλημάτιστα από τους μαθητές και, φυσικά, από 

όλες τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες πλευρές, ειδικότερα τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Είναι ένας χώρος, στον οποίο διαμορφώνεται το μέλλον της κοινωνίας μας, 

διαμορφώνονται οι εκκολαπτόμενοι πολίτες, οι μαθητές. Η Σχολική Κοινότητα αποτελεί ένα 

ιδιότυπο μέσο για την ολοκλήρωση των προσωπικοτήτων των μαθητών, της καλλιέργειας 

τους, της παραγωγής ερεθισμάτων και της εξισορρόπησης όλων των τάσεων, των 

πεποιθήσεων και αντιλήψεων, μία από τις οποίες αποτελεί και η Ταυτότητα του Φύλου, το 

αντικείμενο της έρευνάς μας. 

Ο χώρος του σχολείου αυτός δεν προσδιορίζει μια απλή, αφηρημένη έννοια. Διέπεται από 

αξίες αντίστοιχες με αυτές της κοινωνίας μας. Ουσιαστικά αποτελεί μία μικρογραφία- 

προθάλαμο του δημόσιου χώρου.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της στάσης και η διαχείριση του 

σεξουαλικού προσανατολισμού των μαθητών από εκπαιδευτικούς και διευθυντές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου Κρήτης. 

Ο στόχος, λοιπόν, είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι σχολικές Κοινότητες διέπονται από τις 

αρχές της ισότητας και του σεβασμού της ελευθερίας έκφρασης. Παράλληλα 

καταγράφονται και οι απόψεις των Διευθυντών/τριων και των λοιπών εκπαιδευτικών των 

σχολείων στο θέμα του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και της σεξουαλικής 

ταυτότητας κάθε μαθητή. 

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό και το πρακτικό.   

Το θεωρητικό κομμάτι αποτελείται από δύο κεφάλαια, τα οποία αναφέρονται στη 

διευκρίνηση βασικών εννοιολογικών οριοθετήσεων και εννοιών, στην έρευνα της 

εκπαίδευσης σε σχέση με το φύλο και στη διαχείριση από το εκπαιδευτικό προσωπικό, των 

προβλημάτων που προκύπτουν. 

Στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό μέρος της εργασίας, όπου αναλύεται η έρευνα με 

θέμα την «Ταυτότητα Φύλου», η οποία απευθύνεται σε διευθυντές/τριες και 

εκπαιδευτικούς σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηρακλείου.  

Αρχικά εξηγείται ο σκοπός, οι συμμετέχοντες/ουσες, τα μέσα συλλογής των δεδομένων και 

η επεξεργασία των δεδομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται περιγραφικά τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις. 

Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο της έρευνας, γίνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από την εν λόγω 

εργασία, με στόχο αυτή να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο στην κατεύθυνση της 

αντιμετώπισης  και της επίλυσης των προβλημάτων, που σχετίζονται με την Ταυτότητα του 

Φύλου. 
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Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Εννοιολογικές οριοθετήσεις 
Πριν γίνει η εισαγωγή στο θεωρητικό κομμάτι της μελέτης χρήσιμο είναι να παρουσιαστούν 

κάποιες έννοιες, οι οποίες θα καθορίσουν το πλαίσιο αλλά και το πρίσμα, κάτω από το 

οποίο θα κινηθεί το πόνημα αυτό. 

Αξίζει να επισημανθεί πόσο σπουδαία και καθοριστική είναι η επεξήγηση εννοιών, όπως 

‘’Ταυτότητα Φύλου’’, ‘’έμφυλη ταυτότητα’’ ή ‘’ταυτότητα γένους’’. Εξίσου σημαντικός είναι 

ο ακριβής προσδιορισμός των εννοιών ‘’ετεροφυλοφιλία’’, ‘’ομοφυλοφιλία’’ κ.ά. 

Ακόμα κι αν θεωρείται από πολλούς περιττός ο ακριβής προσδιορισμός των παραπάνω 

όρων και εννοιών, εντούτοις κρίνεται απαραίτητη η παρουσίαση επεξηγηματικών 

πληροφοριών. Κι αυτό, γιατί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού δείχνει ακόμα να αγνοεί 

ή ηθελημένα να παραβλέπει βασικές έννοιες και νόρμες γύρω από τα παραπάνω ζητήματα, 

παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στην κατεύθυνση της ισότιμης και ισόνομης 

συμπεριφοράς απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.  

Γεγονός αποτελεί πως το πρόβλημα της αντιμετώπισης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων διακατέχει το 

‘’κύτταρο’’ της-ελληνικής ειδικά- οικογένειας, η οποία παραμένει ακόμα σε μεγάλο βαθμό 

συντηρητική. Ο συντηρητισμός αυτός διαπερνά και το σχολικό περιβάλλον, μέσω των 

βασικών ‘’αγωγών’’ του, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

1.1. Ταυτότητα Φύλου 
Η έννοια που αποτελεί και τον κύριο άξονα του εν λόγω ερευνητικού πονήματος, είναι η 

Ταυτότητα Φύλου. Πρόκειται για την αντίληψη ενός ανθρώπου για το φύλο του (βιολογικό 

ή ψυχολογικό) (Morrow, F. D& Messinger, L.,2006). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ταυτότητα Φύλου σχετίζεται με τον προσωπικό και εξωτερικό 

τρόπο που ένα άτομο βιώνει το φύλο του. Κι αν μιλά κανείς για ετεροφυλόφιλο άτομο, τότε  

η έκφραση αυτή συμπίπτει με το Φύλο κατά τη γέννηση, ενώ όταν αναφέρεται σε ένα 

άτομο ομοφυλόφιλο, τότε η έκφραση αυτή συμπίπτει με το Φύλο, με το οποίο ταιριάζει 

βιολογικά.  

Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνεται ότι κάποιος μπορεί να ανήκει στο ένα φύλο, αλλά 

κοινωνικά τοποθετεί τον εαυτό του στο άλλο, κι αυτό αποτυπώνεται  στην ένδυση, τον 

τρόπο ομιλίας και τη συμπεριφορά του. Μπορεί επίσης να τροποποιεί τη σωματική του 

εμφάνιση μέσω ιατρικών, χειρουργικών ή άλλων μέσων (Κυπριακός Σύνδεσμος 

Οικογενειακού Προγραμματισμού). 

1.2.  Σεξουαλική ταυτότητα – προτίμηση 
Ακόμη και στην κατηγοριοποίηση της σεξουαλικής ταυτότητας εντοπίζονται κάποια 

κοινωνικά στερεότυπα ή ‘’όρια’’, όπως κάποιοι τα αποκαλούν. Στη σεξουαλική ζωή και 

προτίμηση, ωστόσο, δεν υπάρχουν όρια, επομένως μέσα από την «Ταυτότητα Φύλου», τη 
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συνειδητοποίηση, δηλαδή, της ουσίας αυτού του θέματος, προκύπτουν νέοι δίαυλοι 

πληροφόρησης που μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των στερεοτύπων αυτών. 

«Η ταυτότητα φύλου, ως ο τρόπος που ο καθένας βιώνει το φύλο του, διαφοροποιείται από 

τον σεξουαλικό προσανατολισμό ο οποίος μπορεί να οριστεί ως η διαρκής συναισθηματική, 

ρομαντική, σεξουαλική ή τρυφερή έλξη για ένα άλλο πρόσωπο και η οποία ποικίλει από την 

αποκλειστική ετεροφυλοφιλία έως την αποκλειστική ομοφυλοφιλία, και συμπεριλαμβάνει 

διάφορες µορφές αµφισεξουαλικότητας. Πολλοί θεωρούν ότι μια τρανς γυναίκα έλκεται 

μόνο από άντρες ή ένας τρανς άντρας μόνο από γυναίκες, πράγμα εσφαλμένο. Υπάρχουν 

τρανς γυναίκες/άνδρες με ομόφυλο, ετερόφυλο ή αμφιφυλόφιλο σεξουαλικό 

προσανατολισμό» (Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού) 

Αξίζει να σημειωθεί πως, ακόμη και σήμερα, υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες δεν έχουν άλλο 

βασικό διαχωρισμό των έμφυλων συμπεριφορών πέρα από αυτό που αντιστοιχεί στους 

άνδρες και τις γυναίκες (Carlson ,R. N. &Heth, C. D., 2009). Αυτός ο διαχωρισμός επιβάλλει 

κατ’ επέκταση έναν αντίστοιχο διαχωρισμό σε ό,τι προσδιορίζει την αρρενωπότητα ή τη 

θηλυκότητα σε κάθε πτυχή του Φύλου (βιολογικό φύλο, ψυχολογικό φύλο, ταυτότητα και 

έκφραση φύλου) (Παπαγεωργίου.Γ. 2010). 

1.3. Ηλικία διαμόρφωσης 
Σύμφωνα με την άποψη πολλών ερευνητών, ο πυρήνας της ταυτότητας του φύλου 

διαμορφώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία (Balthazart, J., 2016). 

Ειδικότερα, μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας θεωρεί τα τρία πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού κομβικής σημασίας για την ταυτότητα του φύλου του, ενώ μετά το πέρας 

αυτής της ηλικίας, θεωρείται δύσκολο να αλλάξουν όσα έχουν ήδη προσδιορίσει το νεαρό 

άτομο. 

Μπορεί να υπάρξουν  προσπάθειες επαναπροσδιορισμού, οι οποίες , ωστόσο, ίσως 

προκαλέσουν άλλες επιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη δυσφορία φύλου. 

Σήμερα υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς και το πότε σχηματίζεται η ταυτότητα 

φύλου. Αυτό συμβαίνει, καθώς πρόκειται για μια πρώιμη περίοδο στη ζωή κάθε ανθρώπου, 

επομένως γίνεται αντιληπτό ότι τα όποια αποτελέσματα είναι- ως ένα βαθμό- επισφαλή. Τα 

παιδιά σε αυτή την ηλικία κινούνται με το ένστικτο, δεν έχουν τη γλωσσική επάρκεια, ούτε 

τις προϋποθέσεις για να επιχειρηματολογήσουν και να εκφραστούν. Συνεπώς οι ερευνητές 

προχωρούν σε συμπεράσματα μέσα από τα στοιχεία που μπορούν να συλλέξουν με βάση 

τα παραπάνω δεδομένα, και μέσα από υποθέσεις. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, ωστόσο, 

είναι ευρέως αποδεκτό ότι η βασική ταυτότητα διαμορφώνεται σταθερά στην ηλικία των 

τριών ετών. Ο John Money υποστήριξε ότι τα παιδιά πιθανόν να έχουν επίγνωση και δίνουν 

σημασία στο φύλο από την ηλικία των 18 μηνών έως δύο ετών. Ο Lawrence Kohlberg 

υποστηρίζει την άποψη ότι η ταυτότητα φύλου δεν σχηματίζεται πριν την ηλικία των τριών 

(Bryjak, G.J., &Soroka, M.P. 1992). 

1.4.Τα φύλα και η ποικιλομορφία τους 
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο σημείο αυτό στην έννοια της ποικιλομορφίας των 

φύλων. Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η διαφορά βιολογικού και κοινωνικού 

φύλου. 
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1.4.1. Το Βιολογικό Φύλο 

Το βιολογικό φύλο αποδίδεται κατά τη γέννηση. Μιλάμε για μία βιολογική κατάσταση κατά 

την οποία ένα άτομο προσδιορίζεται ως αρσενικό ή θηλυκό. Πώς γίνεται αυτό; Το άτομο 

συνδέεται με φυσικά χαρακτηριστικά (χρωμοσώματα, εσωτερική ή εξωτερική ανατομία, 

επικρατούσες ορμόνες ) τα οποία διαπιστώνονται κατά τη γέννηση στα γεννητικά όργανα. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τη θεωρία για το βιολογικό Φύλο, κάθε φύλο (αρσενικό/θηλυκό) 

ταυτίζεται με δυνατότητες σχετιζόμενες με τις βιολογικές διαφορές, ενώ παράλληλα 

δημιουργούνται προσδοκίες και απαιτήσεις που καθορίζουν τη λεγόμενη ‘’κανονικότητα’’. 

Η τελευταία, μάλιστα, αποτελεί το μέτρο και τον κανόνα στο διαχωρισμό των φύλων, ένα 

‘’άγραφο νόμο’’ στον οποίο πρέπει όλοι να συμμορφώνονται, ώστε να υπάρχει αντιστοιχία 

με τα βιολογικά χαρακτηριστικά (Μπούνα Α.  2019)  

1.4.2. Το Κοινωνικό Φύλο 

Από την άλλη υπάρχει το κοινωνικό φύλο, το οποίο συνδέεται με κοινωνικά δομημένους 

ρόλους, συμπεριφορές , δραστηριότητες  και ό,τι άλλο μπορεί να κατηγοριοποιήσει τους 

άνδρες και τις  γυναίκες. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να αποτυπωθούν όλες οι 

κοινωνικές κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές, τα ενδιαφέρονται και οι 

υποχρεώσεις που έχουν τα δύο Φύλα,  όλα όσα θεωρεί κατάλληλα η κοινωνία για τον 

άνδρα και την γυναίκα (Μπούνα Α., 2019). 

Σε κάποιες περιπτώσεις, η Ταυτότητα Φύλου ενός ατόμου εμφανίζει ασυνέπεια με τα 

χαρακτηριστικά του βιολογικού του φύλου (γεννητικά όργανα και δευτερεύοντα γενετικά 

χαρακτηριστικά), «με αποτέλεσμα το άτομο να ντύνεται ή να συμπεριφέρεται με τρόπο που 

κάποιοι θεωρούν ότι δεν ταιριάζει στις κοινωνικές νόρμες των φύλων. Αυτές οι εκφράσεις 

φύλου περιγράφονται ως ‘’τρανς’’ ή ΄΄genderqueer’’ και τα άτομα, που έχουν αυτές τις 

εκφράσεις, ενδέχεται να υφίστανται δυσφορία φύλου. Πολλοί άνθρωποι προσδιορίζουν 

τον εαυτό τους με ένα από τα δυαδικά κοινωνικά φύλα (άνδρας/γυναίκα), το οποίο 

προκύπτει από το βιολογικό τους φύλο (αρσενικό/θηλυκό). Στην περίπτωση αυτή 

αναφέρεται ο όρος cisgender» (Αποστολέλλη, Α. & Χαλκιά, Α.,2012). 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εισαχθεί και ο όρος "ίντερσεξ". Πρόκειται για την κατηγορία 

των ατόμων που μπορεί να ανήκουν στο ένα φύλο ή στο άλλο, αλλά έχουν ανατομικά 

χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν γενετικά το αντίθετο τους φύλο (σωματότυπος, 

ψιλή ή βαθιά φωνή, γένια κ.ά) 

Επιγραμματικά, μπορεί να γίνει αναφορά επίσης σε γνωστούς όρους που χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον στην καθημερινότητα μας και αντίστοιχα έχουν χρησιμοποιηθεί και στη 

συνέντευξη. 

Να σημειωθεί πως ο όρος ΛΟΑΤΚΙ αποτελεί αρκτικόλεξο το οποίο προέρχεται από τις λέξεις 

Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς, το οποίο μερικές φορές συναντάται και 

ως ΛΟΑΔ+, ερμηνεύοντας τα τρανς άτομα ως διαφυλικά. Το διεθνές αρκτικόλεξο είναι 

LGBTQ+ ή GLBT+  (Gay, Lesbian, Bisexual και Transgender) (Κυπριακός Σύνδεσμος 

Οικογενειακού Προγραμματισμού). 

-Λεσβία είναι η γυναίκα που έλκεται από άλλες γυναίκες. 



11 
 

-Γκέι είναι ο άνδρας που έλκεται αποκλειστικά από άλλους άνδρες. 

-Αμφιφυλόφιλα είναι τα άτομα που έλκονται ερωτικά και συναισθηματικά από άνδρες και 

γυναίκες, δηλαδή και από τα δύο φύλα. 

-Τρανς (διαφυλικά ή διεμφυλικά) είναι τα άτομα που αντιλαμβάνονται το φύλο τους 

διαφορετικά από το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση τους. Μια τρανς γυναίκα 

δεν έλκεται μόνο από άντρες, όπως και ένας τρανς άντρας δεν έλκεται ερωτικά μόνο από 

γυναίκες. Υπάρχουν τρανς γυναίκες/άνδρες με ομόφυλο, ετερόφυλο ή αμφιφυλόφιλο 

σεξουαλικό προσανατολισμό (Αποστολέλλη, Α. & Χαλκιά, Α.,2012). 

 

1.5. Έμφυλη ταυτότητα και η διαμόρφωση της 
Τα άτομα κατατάσσονται κατά τη γέννησή τους στο ανδρικό και γυναικείο φύλο. Συμπίπτει 

εν ολίγοις η έμφυλη ταυτότητα με το βιολογικό Φύλο και τα χαρακτηριστικά αυτά 

συμπεριλαμβάνονται με την ευρύτερη έννοια του όρου σε αυτά που θεωρεί η κοινωνία ως 

στοιχεία αλληλεπίδρασης με αυτήν. (Κουρουτσίδου, Μ. &Γκασούκα Μ., 2021). 

Παράλληλα διαμορφώνονται οι «ανδροπρεπείς» και οι «θηλυπρεπείς» συμπεριφορές, για 

τα αγόρια και τα κορίτσια, αντίστοιχα. (Hughes, M. &Kroehler, C.J., 2007) Στο σημείο αυτό 

έχει ενδιαφέρον να μιλήσει κανείς για τη διαμόρφωση της ταυτότητας Φύλου και το ρόλο 

της οικογένειας και του σχολείου-δύο περιβάλλοντα κύτταρα και μικρογραφίες της 

κοινωνίας- στο ζήτημα αυτό. (Balthazart, J., 2016). 

Αναλυτικότερα, κάθε άτομο διαμορφώνει από νωρίς τις πεποιθήσεις για την ταυτότητα του 

φύλου του, ανάλογα με την στάση των γονιών του και φυσικά την ανατροφή που θα του 

δώσουν. Στην ελληνική κοινωνία υπάρχει η πεποίθηση ότι ο ανδρισμός και η «ανδρική» 

συμπεριφορά έχει ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται με τη «σκληρότητα» και 

το «ζοριλίκι», ενώ αντίθετα όσες συμπεριφορές είναι πιο «μαλακές», εντάσσονται στη 

θηλυκή πλευρά. 

Η διαμόρφωση της ταυτότητας Φύλου για πολλούς σχετίζεται με αρκετούς παράγοντες, 

πέρα από τους βιολογικούς. Πρόκειται για παράγοντες ορμονικούς και γενετικούς, αλλά και 

παράγοντες όπως η ανατομία των γεννητικών οργάνων (Balthazart, J., 2016). 

Είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση της ταυτότητας του φύλου, σε 

συνδυασμό με τις αντιλήψεις της οικογένειας. 

 

1.6. Τα στερεότυπα 
Η κοινωνία, όπως αναγνωρίζεται ευρέως, ακόμη πάσχει από προκαταλήψεις, με τα έμφυλα 

στερεότυπα να αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια για να κατακτηθεί ο σεβασμός και 

η ισότιμη συμπεριφορά προς όλους και, κατά συνέπεια, προς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.  

Υπάρχουν πολλά νεαρά άτομα που εγκλωβίζονται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γεμάτο 

προκαταλήψεις και στερεότυπα, περιβάλλον που, κατά συνέπεια, τα επηρεάζει και τα 
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διαμορφώνει. Περιορίζονται και οι ικανότητές τους, με συνέπειες στην εκπαιδευτική και 

επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και τις ευκαιρίες ζωής, που σίγουρα θα τους 

παρουσιαστούν. Η υγιής ανάπτυξη της προσωπικότητας, καθώς  και η  ομαλή εξέλιξη των 

ατόμων που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα καθορίζεται, επομένως, και από την άρση των 

έμφυλων στερεοτύπων 

Στην κοινωνική ψυχολογία, ως στερεότυπο ορίζεται η γενικευμένη πεποίθηση σχετικά με 

μια κατηγορία ανθρώπων (Cardwell, M., 1999). 

Οι παραδοσιακοί ρόλοι των φύλων επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες και οι 

γυναίκες αλληλεπιδρούν με τους γύρω τους (εργασία, οικογένεια, περίγυρος). Τείνουν να 

ενστερνίζονται συμπεριφορές και χαρακτηριστικά της ‘’ομάδας’’, στην οποία ανήκουν. Με 

την ίδια λογική, οι προσδοκίες των ίδιων αλλά και των γύρω τους μπορεί να σχετίζεται 

άμεσα με τη συμπεριφορά, τις προτιμήσεις ή και τις ικανότητες που έχει ο καθένας 

ανάλογα με το φύλο του (Κουρουτσίδου, Μ. & Γκασούκα Μ., 2021). 

Τα στερεότυπα είναι γενικευμένα, επειδή το άτομο υποθέτει ότι η πεποίθησή του για μια 

κατηγορία ανθρώπων ισχύει αντίστοιχα και για κάθε μεμονωμένο άτομο σε μια 

συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Σε αρκετές  περιπτώσεις οι έμφυλες διαφορές αποτελούν 

αντανάκλαση παλαιότερων εμπειριών του ατόμου. Η ανατροφή και οι προσδοκίες τόσο της 

οικογένειας όσο και της κοινωνίας γενικότερα, διαφέρουν ανάλογα με το φύλο του παιδιού 

(Balthazart, J., 2016). Με βάση αυτό, συμπεραίνουμε πως τα στερεότυπα οδηγούν στην 

ανάπτυξη συμπεριφορών προκατάληψης.  

Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, πως και το σχολικό περιβάλλον, ακόμη και σήμερα, είναι βαθιά 

δομημένο με στερεότυπα, όντας μέρος μιας κοινωνίας που έχει ακόμη βήματα να διανύσει 

προς την κατεύθυνση της καταπολέμησής τους. 

 

1.6.1. Έμφυλα στερεότυπα 

Τα στερεότυπα εκκινούν από την πεποίθηση, πως τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας έχουν τα 

ίδια χαρακτηριστικά και έτσι διαχωρίζονται από άλλες κοινωνικές ομάδες. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, οι άνθρωποι έχουν την τάση να δημιουργούν αρνητικά στερεότυπα για τα μέλη 

άλλων κοινωνικών ομάδων, αντιμετωπίζοντάς τα με αυστηρότητα, ενώ στη δική τους 

κοινωνική ομάδα δείχνουν θετική στάση και έχουν μεγαλύτερη ανοχή σε αποκλίσει, που 

τυχόν υπάρχουν (Λαμπρίδης, Ε., 2004). 

Η αιτία της ύπαρξης των στερεοτύπων βρίσκεται στους  μηχανισμούς άμυνας που διαθέτει 

ένα άτομο, το οποίο στην προσπάθειά του να διαχειριστεί μια εσωτερική σύγκρουση 

ενεργοποιεί αυτούς τους μηχανισμούς άμυνας, για να μεταφέρει τον θυμό του σε άλλα, 

λιγότερο ισχυρά άτομα (Γερογιάννης, Κ., 2006). 

Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να γίνει μια αναφορά και στα έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή τις 

απόψεις για τα αγόρια και τα κορίτσια. Αυτά τα έμφυλα στερεότυπα αφορούν τις θέσεις 

και τις πεποιθήσεις για τη θέση κάθε ατόμου ανάλογα με το φύλο του, το οποίο διαθέτει 

συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά. 
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Η παρουσία των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων προκαλεί, απειλεί και διαταράσσει τα έμφυλα 

στερεότυπα, τα οποία βρίσκονται βαθιά χαραγμένα στο υποσυνείδητο των κοινωνιών. 

Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να ξεπεράσει αυτά τα στερεότυπα, πρέπει να κατανοήσει 

την πηγή του προβλήματος. Να διαπιστώσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά, όταν 

λειτουργεί κανείς βάσει στερεοτύπων ή προκαταλήψεων. Μόνο έτσι θα αναθεωρηθεί και 

θα σχηματισθεί μια πιο ρεαλιστική και ισότιμη εντύπωση για όλους, αξιολογώντας τους στη 

σωστή βάση, αυτή των ορθών αντιλήψεων. 
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Κεφάλαιο ΙΙ: Εκπαίδευση και Φύλο  
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Εκπαίδευση σε σχέση με το Φύλο, που αποτελεί 

διαχρονικά ένα από τα κυρίαρχα θέματα της έρευνας.  

Αρχικά, γίνεται μια προσέγγιση του εκπαιδευτικού συστήματος – και δη του ελληνικού - σε 

σχέση με την Ταυτότητα Φύλου. 

Ξεκινώντας την καταγραφή των δεδομένων σε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να επισημανθεί 

ευθύς εξαρχής πως «Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι έντονα γραφειοκρατικό και 

συγκεντρωτικό(…). Αυτό το αυστηρά συγκεντρωτικό, ελεγχόμενο, καθοδηγούμενο σύστημα 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια μετασχηματιστικής πρακτικής στις ελληνικές εκπαιδευτικές 

Μονάδες. Στις ελληνικές εκπαιδευτικές Μονάδες μπορεί κάποιος να συναντήσει 

οποιαδήποτε μορφή ηγεσίας, όχι όμως αυτή της μετασχηματιστικής, αφού η δομή του 

συστήματος λειτουργεί απαγορευτικά για αυτή τη θεωρία» (Ράπτης, Ν., &Βιτσιλάκη, Χ., 

2007). 

Με αυτόν τον ορισμό ως το πλαίσιο το οποίο καθορίζει το εκπαιδευτικό περιβάλλον, 

καταγράφεται η σχέση άνδρα και γυναίκας στο σχολείο.  

«Σε διεθνές επίπεδο οι κοινωνιολογικές, παιδαγωγικές, θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες 

έχουν καταδείξει την άνιση πρόσβαση των δύο φύλων στην εκπαίδευση. Η άνιση αυτή 

πρόσβαση, παρά τη διαχρονική διαφοροποίηση που έχει καταγραφεί, δημιουργεί 

σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική, κοινωνική, επαγγελµατική και 

πολιτική θέση των γυναικών.  (Μαραγκουδάκη, E.). 

Συγκριτικά με το παρελθόν, η θέση της γυναίκας στις μέρες μας έχει βελτιωθεί. Παρόλα 

αυτά, διαπιστώνεται ότι «Παρά την ισότητα που εγγυώνται τα κανονιστικά κείµενα σε 

επίπεδο θεσµών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, οι ανισότητες και οι δυσμενείς 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στον τοµέα της Εκπαίδευσης παραµένουν». 

(Μαραγκουδάκη, E.). 

Εστιάζοντας στη χρονική περίοδο κατά την οποία είχαμε κομβικής σημασίας αλλαγές, οι 

οποίες επέδρασαν ευεργετικά στο σχολείο, διαπιστώνεται ότι  «το τελευταίο τέταρτο του 

20ου αιώνα,  τέθηκαν οι πρώτες βάσεις της φεμινιστικής Παιδαγωγικής, αλλά και η εν 

εξελίξει διαφοροποίησης ων προσανατολισμών και των πρακτικών της» (Κοκογιάννης, Κ., 

2008). 

Η εξέλιξη αυτή διατρέχει τρεις περιόδους: Η πρώτη καλύπτει τη δεκαετία του ’70 ως τις 

αρχές δεκαετίας του ’80. Η δεύτερη περίοδος είναι αυτή της δεκαετίας του ‘80 ως τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90, ενώ η τρίτη καλύπτει την περίοδο από το ’90 ως και σήμερα. Σε αυτή 

την τελευταία  περίοδο παρατηρείται η δυναμική είσοδος της γυναίκας στην εκπαιδευτική 

Ηγεσία, αλλά και η καθιέρωση της Φεμινιστικής Παιδαγωγικής που «αφορά την 

Παιδαγωγική που οραματίζεται την τάξη ως ένα περιβάλλον χειραφέτησης, ασχολείται με 

τη διαρκή αντανακλαστική διαδικασία, με την ενεργητική διαμόρφωση του υλικού μελέτης 

και με  την ενθάρρυνση των μαθητών/τριων να παλέψουν απέναντι στο σεξισμό, στο 

ρατσισμό και στη φοβία των άλλων, επιφέροντας εν τέλει κοινωνική αλλαγή» (Κοκογιάννης, 

Κ., 2008). 
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Ο θεσμός λοιπόν της Εκπαίδευσης έχει γίνει αντικείμενο και αντιπαράθεσης, ξεκινώντας 

πρωταρχικά από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παρουσία των κοριτσιών στο 

σχολικό περιβάλλον έναντι των αγοριών, αλλά και των ανδρών εκπαιδευτικών έναντι των 

γυναικών. 

Οι σχέσεις των Φύλων είναι εξαιρετικά σύνθετες, με τις έρευνες για το Φύλο στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση να αναδεικνύουν ταυτότητες που κατανοούν την πολυπλοκότητα των 

διαδικασιών συγκρότησής τους, εξετάζοντας την πολυπλοκότητα των κοινωνικών 

σχηματισμών μέσα από τη ματιά υποκειμένων που τοποθετούνται σε μια ποικιλία θέσεων 

και μιλούν με πολλές, διαφορετικές ‘’φωνές’’, χωρίς, ωστόσο, να αποτελούν απόδειξη της 

επιτυχίας του ατομικισμού (Παντούλη, Ο., 2019). 

Το σχολικό περιβάλλον αποτελεί μια μικρογραφία της κοινωνίας, στην οποία συναντώνται 

όλες οι απόψεις και οι πεποιθήσεις, σε πιο πρώιμο στάδιο ίσως, όταν ειδικότερα 

αναφερόμαστε στους μαθητές. 

Είναι περιβάλλοντα σύνθετο και πολύπλοκο, το οποίο επηρεάζεται από τις θέσεις, τις 

σκέψεις και τις αντιλήψεις των μαθητών, αλλά και από τις αντιλήψεις και το ρόλο των 

εκπαιδευτικών και των γονέων. 

Μέσα από το πέρασμα των χρόνων, αυτό που διαπιστώνεται είναι μια μεγάλη μάχη για την 

διαφοροποίηση της θέσης σύσσωμης της σχολικής Κοινότητας ως προς τα Φύλα. Τα πρώτα 

βήματα, τις περασμένες δεκαετίες, έγιναν στην κατεύθυνση της εξισορρόπησης του 

γυναικείου με το ανδρικό φύλο. Τα τελευταία, ειδικά, χρόνια έχουν γίνει πολλά βήματα για 

την αποδοχή και την ισόρροπη αντιμετώπιση των ατόμων, με ομοφυλοφιλικό ή άλλο 

σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι «το φύλο ως μηχανισμός διατήρησης των ορίων και της 

ταξινόμησης δεν μπορεί να αποτελέσει ολόκληρη την αφήγηση στην προσπάθεια 

διαμόρφωσης μιας δίκαιης εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανώτατη Εκπαίδευση, είναι 

όμως μια αρχή, προκειμένου να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους λειτουργεί η 

κατανομή της εξουσίας σε μια μεταβαλλόμενη κοινωνία. Το φύλο παρόλα αυτά παραμένει 

η αφετηρία τους και επιτρέπει στα άτομα που διεξάγουν τις έρευνες να εντρυφήσουν πάνω 

στις διαδικασίες που συντηρούν την αρνητική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας» 

(Παντούλη, Ο., 2019). 

2.1 Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
Η ελληνική κοινωνία έχει κάνει αδιαμφισβήτητα πολλά βήματα προόδου στην κατεύθυνση 

της αποδοχής και της αντιμετώπισης των ατόμων με ένα διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό.. 

Σε ότι αφορά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό που πρέπει να επισημανθεί ευθύς 

εξαρχής είναι ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό σύστημα. Οι αποφάσεις που 

αφορούν στο σύνολο των πτυχών της καθημερινής σχολικής ζωής λαμβάνονται από το 

Υπουργείο Παιδείας. 

Απόρροια του συγκεντρωτισμού αυτού αποτελεί και η περιορισμένη δυνατότητα των 

Διευθυντών/τριων για ανάληψη πρωτοβουλιών στην οργάνωση και διαχείριση της σχολικής 
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ζωής Ωστόσο, τα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με την Ταυτότητα Φύλου-σύμφωνα με 

τις επισημάνσεις των συμμετεχόντων, στην έρευνα, εκπαιδευτικών- αντιμετωπίζονται 

συλλήβδην από τα μέλη της σχολικής κοινότητας (Διευθυντές, Σύλλογος Διδασκόντων, 

γονείς, μαθητές). Η ορθή αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών καθορίζει την ισορροπία της 

σχολικής ζωής. Φυσικά, η ενημέρωση, η συμμετοχή σε σεμινάρια, οι δράσεις και οι 

πρωτοβουλίες αποτελούν παράγοντες που μπορούν να  οδηγήσουν το σχολείο σε 

υπερκέραση συντηρητικών αντιλήψεων και στερεότυπων, υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

Από την άλλη πλευρά προκύπτει ένας εύλογος προβληματισμός: σε ποιο βαθμό μπορεί να 

διασφαλιστεί στη σχολική κοινότητα η αντικειμενική και ισότιμη μεταχείριση, τόσο των 

γυναικών εκπαιδευτικών, όσο και των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων (ενηλίκων και ανηλίκων μελών της 

σχολικής κοινότητας), στην περίπτωση μάλιστα που σε θέσεις ευθύνης βρίσκονται άτομα 

με στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα; Σε ποιο βαθμό μπορεί να προστατευθεί η 

Ταυτότητα Φύλου από τυχόν αυθαιρεσίες της διοίκησης, ενόψει μάλιστα μιας επικείμενης 

αξιολόγησης; 

Αυτά είναι ζητήματα, νομίζω, που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την Πολιτεία 

κατά τη διαμόρφωση των νέων σχολικών προγραμμάτων σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή λειτουργία της σχολικής ζωής, όσο και η 

διαμόρφωση υγιών προσωπικοτήτων-μελλοντικών πολιτών. 

2.2 Ιστορία του φύλου στην εκπαίδευση 
Λειτουργώντας αντίστροφα, η συγκεκριμένη μελέτη προχωρά σε αυτό το σημείο σε μια 

σύντομη ιστορική αναδρομή, που επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα. 

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία, οι  γυναίκες στην Ευρώπη άρχισαν να διεκδικούν το 

δικαίωμά τους στη μόρφωση κατά τον 19ο αιώνα. Μάλιστα στην αρχή ο διαχωρισμός των 

φύλων στο σχολείο ήταν ιδιαίτερα έντονος «με χαρακτηριστικό το παράδειγμα της 

Βικτωριανής εποχής, όταν οι λέξεις «κορίτσια» και «αγόρια» ήταν σκαλισμένες στον τοίχο 

στις δύο διαφορετικές εισόδους των αγγλικών σχολείων» (Skelton 1997).  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα η φοίτηση των γυναικών κατοχυρώθηκε το 1834, 

μέσα από διάταγμα της εποχής. Αυτό, βέβαια, δεν εξασφάλισε αντίστοιχα την ισότιμη 

αντιμετώπισή τους, καθώς η εκπαίδευσή τους  περιελάμβανε πιο απλοποιημένα μαθήματα, 

αφού, στόχος δεν ήταν η επαγγελματική αποκατάστασή τους. 

Ταυτόχρονα, απαγορευόταν η συνύπαρξη των δύο φύλων στον ίδιο εκπαιδευτικό χώρο.   Η 

Μέση Εκπαίδευση των κοριτσιών καλύπτεται από τα Παρθεναγωγεία, με σκοπό να 

«καταστήσουν τας παιδευομένας καλάς θυγατέρας και οικοδέσποινας» (Ζιώγου- 

Καραστεργίου, Σ., 2006). 

 Το 1886 εγγράφεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο η πρώτη γυναίκα και αργότερα πρώτη 

υποψήφια υφηγήτρια στην ιατρική σχολή. Το 1894 εγγράφεται η πρώτη γυναίκα 

σπουδάστρια στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου. Το 1901 εισάγονται οι πρώτες 

γυναίκες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
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Στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν μόνο δύο επιλογές εκπαίδευσης και αυτές αφορούσαν 

μόνο τα κορίτσια της υψηλής κοινωνίας. Είτε θα εκπαιδεύονταν για να μορφωθούν, είτε για 

να γίνουν δασκάλες. 

Ως τη δεκαετία του 1960, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, ενώ αυτό που 

καταγράφεται είναι το μεγάλο ποσοστό εγκατάλειψης της στοιχειώδους εκπαίδευσης από 

τα κορίτσια  για την ανατροφή μικρότερων μελών της οικογένειας και, γενικότερα, τη 

στήριξη της οικογένειας 

Κατά τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής των Ελληνίδων στην 

εκπαίδευση, ενώ το 1979 καταργείται η αμιγής και καθιερώνεται η μικτή εκπαίδευση 

(Ζιώγου- Καραστεργίου, Σ., 2006). 

Από τη δεκαετία του 1980 παρατηρείται μια πιο δυναμική είσοδος του γυναικείου φύλου 

στην εκπαίδευση και, μάλιστα, το 1989 έχουμε  το πρώτο πρόγραμμα γυναικείων σπουδών 

στο ΑΠΘ 

Την τελευταία δεκαετία πραγματοποιούνται συντονισμένες προσπάθειες προώθησης 

ζητημάτων φύλου και ισότητας, όπως προγράμματα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και 

παρεμβατικά μαθήματα. Στις μέρες μας παρατηρείται μια εξισορρόπηση της κατάστασης, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως- ακόμη και σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο- η γυναίκα έχει 

κερδίσει τη θέση της. 

Στην Ελλάδα, πιο συγκεκριμένα, τα κορίτσια βελτιώνουν τα τελευταία χρόνια τις σχολικές 

τους επιδόσεις και εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με συστηματικές έρευνες διαπιστώνεται υψηλή επίδοση των γυναικών στην 

εκπαίδευση, παράλληλα με την αύξηση της επίδοσης και των αγοριών. Αξιοσημείωτο είναι, 

μάλιστα, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών ηλικίας 20-34 ετών, σε 

σύγκριση με τους συνομήλικους άνδρες, αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενες γενιές 

γυναικών. Η ισορροπία υπέρ των γυναικών φαίνεται να αλλάζει τα τελευταία 20 χρόνια 

στην Ελλάδα. 

 Είναι χαρακτηριστικό πως, παρά την αύξηση της εκπαιδευτικής συμμετοχής των γυναικών 

στις αναπτυγμένες Δυτικές χώρες, παρατηρούνται παγκοσμίως υψηλά ποσοστά γυναικείου 

αναλφαβητισμού. Σύμφωνα με την  UNESCO τα δύο τρίτα των αναλφάβητων παγκοσμίως 

είναι γυναίκες. 

Την ίδια στιγμή, μάλιστα, στις χώρες του Δυτικού κόσμου, παρά την πεποίθηση πως 

γυναίκες και άνδρες έχουν τα ίδια δικαιώματα και απολαμβάνουν τα ίδια κεκτημένα σε ότι 

αφορά την Εκπαίδευση και, παρά την αύξηση των ποσοστών φοίτησης του γυναικείου 

πληθυσμού, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις ακόμη συντηρούνται στην κοινωνία ή 

τουλάχιστον σε ένα μέρος της. 

Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, δεν μπορεί να μη γίνει αναφορά στην «Κρίση του 

ανδρισμού» στην  Εκπαίδευση, ένα φαινόμενο που εντοπίζεται και στην ελληνική 

εκπαίδευση.  Ο όρος αυτός περιγράφει και χαρακτηρίζει την κατάσταση που προκύπτει στο 

χώρο του σχολείου με την αναβάθμιση, κοινωνικά και μορφωτικά, των γυναικών. Φαίνεται 

πως η αναβάθμιση αυτή προκαλεί προβλήματα αυτοπεποίθησης των αγοριών, μειώνοντας 
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συνακόλουθα την επίδοσή τους, αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων τα οποία αποτελούν 

το αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας μελέτης. 
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Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙI: Μέθοδος 

Εισαγωγή 
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να εισαγάγει την ερευνητική μεθοδολογία αυτής της 

ποιοτικής έρευνας σχετικά με την Ταυτότητα Φύλου στα σχολεία και να αναδείξει πως τα 

ζητήματα Ταυτότητας Φύλου  αντιμετωπίζονται εντός της σχολικής Κοινότητας. 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά  στο σκοπό, τα ερευνητικά ερωτηματικά, τις 

υποθέσεις, τον πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας, το εργαλείο της έρευνας και τη 

διαδικασία της έρευνας. 

Παρουσιάζεται η μέθοδος που θα υιοθετήθηκε κατά τη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων - 

συμπερασμάτων. 

Στο κεφάλαιο αναλύεται επιπλέον η ερευνητική στρατηγική, η μέθοδος της έρευνας και η 

προσέγγιση επί του θέματος, ο τρόπος συλλογής των δεδομένων, η παρουσίαση των 

προσώπων που μετείχαν στην έρευνα, αλλά και η ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν. 

3.1.  Σκοπός της έρευνας  
Όπως ήδη επισημάνθηκε, το σχολείο είναι ένας χώρος καθοριστικής σημασίας, στον οποίο 

εκφράζονται οι μαθητές, αφού περνούν σε αυτόν αρκετές ώρες της ημέρας. Σ’ αυτό το 

χώρο, λοιπόν, παρατηρούνται διάφορες συμπεριφορές. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της στάσης και η διαχείριση του 

σεξουαλικού προσανατολισμού των μαθητών από εκπαιδευτικούς και διευθυντές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Παράλληλα, καταγράφονται 

και οι απόψεις που έχουν οι διευθυντές/τριες και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των σχολείων για 

τα θέματα του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και του σεβασμού της 

σεξουαλικής ταυτότητας κάθε μαθητή. 

Το σχολικό περιβάλλον και η σχολική Κοινότητα είναι ένας χώρος στον οποίο 

καταγράφονται πολλά ζητήματα σχετικά με την Ταυτότητα Φύλου, συμπεριφορές και 

περιστατικά, ακόμη και συμβάντα βίας. Είναι ο χώρος στον οποίο καλούνται οι 

εκπαιδευτικοί, και δη οι διευθυντές των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να 

πάρουν αποφάσεις, να διευθετήσουν ζητήματα, να συνεργαστούν με τις εμπλεκόμενες 

πλευρές και να λάβουν αποφάσεις. 

Ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι εκπαιδευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με 

περιστατικά σχετίζονται με την Ταυτότητα Φύλου και πώς τα διαχειρίζονται. Τα 

αντιμετωπίζουν μόνοι τους; Συνεργάζονται με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους 

κρατικούς θεσμούς; 

Μέσα από το πόνημα αυτό διαφαίνονται και καταγράφονται οι θέσεις των εκπαιδευτικών 

απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο βαθμός της ενημέρωσης - ετοιμότητάς τους, η άποψή 
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τους για την ύπαρξη ενός μακροχρόνιου σχεδίου ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική 

μειονότητα στα σχολεία και το σχολικό εκφοβισμό, αλλά και η θέση τους για την 

τοποθέτηση της σχολικής Κοινότητας, των αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας απέναντι σε 

αυτό το ζήτημα. 

  

3.2. Τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις 
Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας σχετίζονται με την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τις δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ορθή 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν, καθώς  και  τη θέση της Πολιτείας 

και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. 

Περιληπτικά οι ερωτήσεις που πραγματοποιήθηκαν προς τους εκπαιδευτικούς είναι οι 

παρακάτω: 

1ος άξονας: Ηγεσία 

1. Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;  

2. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηγεσίας; 

3. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας ηγέτης; 

4. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σχέση ενός ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου του, τους μαθητές και τους γονείς τους;  

2ος άξονας: Ταυτότητα φύλου  

1. Τι στάση έχετε απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ  άτομα; Πως κρίνετε τη στάση της κοινωνίας 

και τις αλλαγές που καταγράφονται σε κάθε επίπεδο, τα τελευταία χρόνια ειδικά σε σχέση 

με αυτό το ζήτημα; 

2. Έχετε συναντήσει μαθητές με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό κατά τη 

διάρκεια της καριέρας σας; 

3. Πώς αντιμετωπίζετε (ή θα αντιμετωπίζατε) τέτοιους μαθητές; 

4. Πιστεύετε ότι η σεξουαλική ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών επηρεάζει τις 

κοινωνικές σχέσεις με τους ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους; 

5. Ποια η στάση της υπόλοιπης σχολικής Κοινότητας (συμμαθητές, εκπαιδευτικοί και 

γονείς); 

3ος άξονας: Δράσεις 

1. Έχετε έρθει αντιμέτωπος με κάποιο σχετικό  περιστατικό; Πώς το αντιμετωπίσατε; 

Απευθυνθήκατε σε αρμόδιους φορείς;  

2. Θεωρείτε πως το ελληνικό σχολείο διαχειρίζεται θέματα σχολικής μειονότητας ή 

αυτά αποσιωπώνται;  
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3. Υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την σεξουαλική διαφορετικότητα στα 

σχολεία; Από ποιους φορείς συντονίζονται ή καθοδηγούνται; (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, 

Σύλλογος Διδασκόντων) 

4. Είχατε συμμετάσχει ποτέ σε σεμινάρια ή επιμορφώσεις ευαισθητοποίησης για τη 

σεξουαλική μειονότητα στα σχολεία και το σχολικό εκφοβισμό; 

5. Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι η τοποθέτηση της σχολικής Κοινότητας, των 

αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας απέναντι σε αυτό το ζήτημα; 

 

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν συνολικά 20 εκπαιδευτικοί, ανάμεσα τους και εκπαιδευτικοί 

με  διοικητική  προϋπηρεσία που ξεπερνά τα 20 χρόνια, ηλικίας από 45-68 ετών. Έλαβαν 

μέρος εκπαιδευτικοί και διευθυντές/τριες από σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ηρακλείου. 

 

3.3. Μέσα συλλογής δεδομένων 
Για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας επιλέχθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. 

Αρχικά, έγινε πιλοτική έρευνα σε τρεις εκπαιδευτικούς, με σκοπό να αναδειχθεί το όποιο 

πρόβλημα, ώστε να διορθωθεί. Λόγω της πανδημίας του Covid-19, οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις των συνεντεύξεων αντλήθηκαν με τρεις τρόπους: είτε δια ζώσης με τους 

εκπαιδευτικούς, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, είτε 

μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( e-mail),   έπειτα από την πρότερη ενημέρωσή τους 

σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας.  

Η επιλογή των εκπαιδευτικών έγινε τυχαία, ενώ δεν ακολουθήθηκε κάποια συστηματική 

μέθοδος. Η διεξαγωγή της έρευνας περιελάμβανε τη χρήση ερωτήσεων, που είχαν εγκριθεί 

από την εποπτεύουσα καθηγήτρια. Αξίζει να επισημανθεί πως οι τρεις παραπάνω τρόποι 

επικοινωνίας – δια ζώσης, αλλά κυρίως εξ αποστάσεως– επιλέχθηκαν για λόγους 

προστασίας από τον κορωνοϊό. 

 

3.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις συνέντευξης που -όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω- είχαν πρωτύτερα εγκριθεί από την επιβλέπουσα καθηγήτρια. 

Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν περίπου 12-14 λεπτά. Συνολικά μοιράστηκαν 32 

ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώθηκαν από 23 άτομα. 

Σημειώνεται ότι οι ερωτήσεις προέκυψαν, μέσα από το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας, τις συζητήσεις και τις πληροφορίες με την επόπτρια 

καθηγήτρια, αλλά και τη μελέτη άλλων εργασιών με παρόμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο. 

Συνολικά η συνέντευξη περιελάμβανε 14 ερωτήσεις που χωρίστηκαν σε τρεις άξονες: 
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Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τον όρο «Ηγεσία» και, ειδικότερα πώς τον 

αντιλαμβάνεται ένας εκπαιδευτικός. Πρόκειται για μια ομάδα εισαγωγικών ερωτήσεων, 

πριν τη βασική συνέντευξη. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την Ταυτότητα Φύλου σε 

σχέση με το σχολείο και την αντιμετώπιση των περιστατικών από τους εκπαιδευτικούς, 

τους γονείς και τους μαθητές. Ενώ ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τις 

δράσεις που υλοποιεί ή πρέπει να υλοποιεί ένας εκπαιδευτικός, ένας διευθυντής σχολείου, 

οι γονείς και φυσικά οι μαθητές. 

3.5. Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, 

διαχωρίζοντας τα με βάση κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Αναλυτικότερα 

προσδιορίζονται η ηλικία, το φύλο, οι εκπαιδευτικές τους ιδιότητες, οι σπουδές και η λοιπή 

εκπαιδευτική τους κατάρτιση. Συνοπτικά μπορεί να ειπωθεί ότι ο μέσος όρος ηλικίας είναι  

46,5 έτη. Τα έτη προϋπηρεσίας είναι κατά μέσο όρο  16,5 έτη, ενώ ο μέσος όρος στα έτη 

διοικητικής εμπειρίας είναι περίπου 1,5 έτος. 

3.5.1. Ηλικία - Προϋπηρεσία 

Σε ότι αφορά την ηλικία των εκπαιδευτικών συνοψίζονται ως εξής: Από τους 23 

εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στην έρευνα, επιλέχθηκαν τελικά οι συνεντεύξεις είκοσι 

εξ αυτών.  Από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς οι 9 είναι ηλικίας από 26 ως 45 ετών, 

ενώ οι υπόλοιποι 11, από 46 ως και 68 ετών.  

 Σε ότι αφορά την προϋπηρεσία τους, οι 7 εκπαιδευτικοί είχαν προϋπηρεσία ως 10 έτη. 

Δέκα από τους εκπαιδευτικούς είχαν ως 20 έτη εμπειρία, ενώ 3 εκπαιδευτικοί είχαν ως 30 

έτη προϋπηρεσίας. 

Σε ότι αφορά τα έτη διοικητικής εμπειρίας, δύο εκπαιδευτικοί είχαν εμπειρία από 10 ως 20 

έτη, ενώ άλλοι τέσσερις είχαν από ένα ως πέντε  χρόνια διοικητικής εμπειρίας.  

3.5.2. Φύλο 

Σε ότι αφορά το φύλο των εκπαιδευτικών παρατηρείται το εξής: από τους 20 

εκπαιδευτικούς, οι 16 είναι γυναίκες και οι 4 είναι άνδρες. 

3.5.3. Ιδιότητες 

Σε ότι αφορά την εκπαιδευτική ιδιότητα των εκπαιδευτικών παρατηρείται το εξής: από τους 

20 εκπαιδευτικούς  7 ήταν φιλόλογοι, 2 ήταν φυσικοί, 2 ήταν καθηγητές φυσικής αγωγής, 2 

ήταν αισθητικοί, ένας ήταν μαθηματικός, ένας ήταν καθηγητής Πληροφορικής, ένας ήταν 

κοινωνιολόγος, 2 ήταν Οικονομολόγοι, ένας ήταν Βιολόγος και ένας ήταν καθηγητής 

Αγγλικής Φιλολογίας. 

3.5.4. Μεταπτυχιακό- Διδακτορικό- Σεμινάρια και Υπολογιστές 

Σε ότι αφορά την λοιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών παρατηρούνται τα εξής: από τους 23 

εκπαιδευτικούς, οι 10 εξ αυτών έχουν μεταπτυχιακό. Κανείς όμως δεν έχει διδακτορικό. 15 
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άτομα έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ- από τους 20- οι 19 έχουν 

γνώση χρήσης υπολογιστή, έστω και πρώτου επιπέδου.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συμμετεχόντων δεν ήθελε να αναφέρει- για τους δικούς 

του λόγους- την εκπαιδευτική του κατάρτιση. 

  

 

 

 

 

 

3.6. Δημογραφικά στοιχεία 
 

Αριθμός 
συν/νου 

Φύλο Ηλικία Ειδικότητα Έτη 
υπηρεσίας 

Έτη 
διοικητικής 
εμπειρίας 

1 Γυναίκα 26 Φιλόλογος 5 0 

2 Άνδρας 68 Φυσικός 29 0 

3 Γυναίκα 27 Φιλόλογος 5 0 

4 Γυναίκα 56 Αισθητικός 18 0 

5 Άνδρας 56 Μαθηματικός 24 5 

6 Γυναίκα 58 Καθ. Φυσικής αγωγής 33 0 

7 Γυναίκα 56 Αγγλική Φιλολογία 23 10 

8 Γυναίκα 52 Καθ. Πληροφορικής 18 0 

9 Γυναίκα 36 Φιλόλογος 8 0 

10 Γυναίκα 43 Κοινωνιολόγος 20 1 

11 Γυναίκα 38 Φιλόλογος 8 3 

12 Γυναίκα 35 Φυσικός 5 0 

13 Γυναίκα 54 Φιλόλογος 26 0 

14 Γυναίκα 44 Φιλόλογος 15 0 

15 Γυναίκα 36 Οικονομολόγος 3 0 

16 Γυναίκα 42 Βιολόγος 10 0 

17 Άνδρας 47 Καθ. Φυσικής αγωγής 17 0 

18 Γυναίκα 50 Οικονομολόγος 20 2 

19 Άνδρας 54 Αισθητικός 20 0 

20 Γυναίκα 52 Φιλόλογος 22 10 

 

Φύλο:  

16 Γυναίκες  

4 Άνδρες  

 

Ηλικία: 

Μ.Ο. = 46,5 ετών 
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Ειδικότητα: 

7 Φιλόλογος 

2 Φυσικός 

2 Αισθητικός 

2 Οικονομολόγος 

2 Καθ. Φυσικής αγωγής 

1 Μαθηματικός 

1 Αγγλικής Φιλολογίας 

1 Καθ. Πληροφορικής 

1 Κοινωνιολόγος  

1 Βιολόγος 

 

Έτη υπηρεσίας:  

Μ.Ο. = 16,45έτη 

 

Έτη Διοικητικής Εμπειρίας: 

Μ.Ο. = 1,55  τα 6 από τα 20 άτομα  

 

 

 

Αριθμός 

συν/νου 

Βασικές 

σπουδές / 

Σχολή 

Δεύτερο 

πτυχίο 

Μεταπτυχιακό 

δίπλωμα 

Διδακτορι

κό 

δίπλωμα 

Μετεκπαίδ

ευση σε 

διδασκαλεί

ο 

Επιμορφωτικά σεμινάρια Γνώση 

υπολο

γιστών  

1 Φιλολογίας  Δημιουργική 

γραφή 

  Σχολική ψυχολογία Ναι 

2 Φυσικής     ΣΕΛΜΕ  

3 Φιλολογίας  Επαγγελματικός 

προσανατολισμός 

και συμβουλευτική  

  Ναι Ναι 

4 Αισθητικής & 

Κοσμητολογί

ας 

    Σχολική ψυχολογία Ναι 

5 Μαθηματικό  Μαθηματικά σε 

σχολείο των ΗΠΑ 

  Περιβάλλον και 

Διαπολιτισμική 

εκπαίδευση. 

Ναι 

6 ΤΕΦΑΑ      Ναι Ναι 

7 Αγγλική 

Φιλολογία 

     Ναι 

8 Ηλεκτρολόγο

ς μηχανικός 

     

ΠΑΤΕΣ - ΣΕΛΕΤΕ 

Ναι 

9 Φιλολογίας  Ειδική Αγωγή   Ειδική Αγωγή Ναι 

10 Κοινωνιολογία

ς 

 Ειδική Αγωγή &   Ναι Ναι 



25 
 

Εκπαίδευση 

11 Φιλοσοφικώ

ν και 

Κοινωνικών 

Σπουδών 

 Συμβουλευτική 

Ψυχολογία 

  -Βασικές αρχές και 
τεχνικές Συμβουλευτικής 
Μαθησιακές δυσκολίες 
και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού  
-Τεχνικές αντιμετώπισης 
μαθησιακών δυσκολιών 
και μαθητών με ΔΕΠΥ 
-Αξιοποίηση 
διαδικτυακών εργαλείων 
στην Εκπαιδευτική Πράξη 
-Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως 

δεύτερης/ξένης γλώσσας 

 

12 Φυσικής  Ειδική Αγωγή    Ναι 

13 Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής 

και 

Ψυχολογίας 

    Σχολική ψυχολογία, 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Ναι 

14 Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής 

και 

Ψυχολογίας 

    Σχολική ψυχολογία, 

Εκπαίδευση ενηλίκων 

Ναι 

15 Οικονομικών 

Επιστημών 

 Λογιστική και 

ελεγκτική   

  ΑΣΠΑΙΤΕ Ναι 

16 Βιοϊατρικών 

Επιστημών 

Αγγλίας 

 Δεν επιθυμώ να 

αναφέρω 

  Δεν επιθυμώ να 

αναφέρω 

Ναι 

17 ΤΕΦΑΑ      Ναι 

18 Διοίκηση 

Επιχειρήσεω

ν 

Γεωπονι

κό 

Πανεπισ

τήμιο 

Αθηνών 

Middlesex 

University 

 

  ΑΣΠΑΙΤΕ Ναι 

19 Αισθητικής     Ειδικής αγωγής και 

Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση 

Ναι 

20 Φιλολογίας  Ναι    Ναι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Η έρευνα και τα αποτελέσματα της 
 

4.1 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε. Αξίζει να επισημανθεί πως για να γίνει κατανοητή η ανάλυση των 

δεδομένων, αυτά καταγράφονται αναλυτικά, καταμερίζονται και φυσικά  ερμηνεύονται, με 

βάση τη διαδικασία κωδικοποίησης, το διαχωρισμό/ καταμερισμό των θεμάτων και, 

φυσικά, την έκθεση των ευρημάτων. 

Παρουσιάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και, στη συνέχεια αναλύονται σε κάθε 

ερώτηση, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. 

Ακολουθούν  οι ερωτήσεις με την σειρά που βρίσκονται στο ερωτηματολόγιο της 

συνέντευξης, χωρισμένες σε τρεις άξονες και, παράλληλα, παρεμβάλλονται και αναλύονται 

οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών. 

Πριν προχωρήσουμε σε μια σειρά από  συμπεράσματα, σε αυτό το σημείο θα γίνει μια 

υπενθύμιση στα ερευνητικά  ερωτήματα: 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηγέτη – εκπαιδευτικού και ποια η σχέση του με 

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. 

2. Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ 

άτομα και ποια η εμπειρία τους; 

3. Ποια η αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών από τους εκπαιδευτικούς και τους 

ετεροφυλόφιλούς συμμαθητές τους; 

4. Ποια η διαχείριση των εκπαιδευτικών και του σχολείου σε θέματα σχετικά με την 

ταυτότητα φίλου των μαθητών και πως συντονίζονται; 

5. Ποιες είναι οι δράσεις των αρμόδιων φορέων απέναντι στο ζήτημα της σεξουαλικής 

διαφορετικότητας; 

Εισαγωγικά σημειώνεται πως στο βασικό ερώτημα, σχετικά με την τοποθέτηση της 

σχολικής Κοινότητας, των αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας απέναντι στο θέμα της 

Ταυτότητας Φύλου, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως όλοι χρειάζεται να 

ενσκήψουν πάνω στο πρόβλημα, καθώς, αν και έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος, 

χρειάζεται να γίνουν ακόμα σημαντικά βήματα για την εξάλειψη των στερεοτυπικών 

αντιλήψεων. Αυτό που τονίζεται είναι η ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδιασμού για τη 

διαχείριση της ψυχολογίας των νέων, την αντιμετώπιση κάθε περιστατικού και 

συμπεριφοράς εντός του σχολικού περιβάλλοντος. 

«Πρέπει το σχολείο, οι γονείς και οι αρμόδιοι φορείς να συνεργαστούν και να ασχοληθούν 

ουσιαστικά με το θέμα αυτό. Να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα επικοινωνίας μεταξύ 

τους, τέτοιο ώστε να μπορούν να συζητούν τους προβληματισμούς τους και να βρίσκουν 

ουσιαστικές λύσεις. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς είναι ανάγκη να τεθούν ξεκάθαροι 



27 
 

κανόνες και όρια και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από το Σύλλογο Διδασκόντων σε 

συνεργασία με τους άλλους συναρμόδιους φορείς. Ο διευθυντής θα πρέπει να βρίσκεται 

κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και να ακούει συχνά τις απόψεις τους. 

Κρίνεται σκόπιμο σε κάθε σχολική μονάδα να υπάρχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχοντας 

λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση, θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των μαθητών 

που έχουν εμπλακεί σε φαινόμενα βίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ένας από τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα. 

«Όλες οι δομές πρέπει να στηρίζουν και να ενισχύουν την αποδοχή της διαφορετικότητας, 

εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει τους κανόνες και τους νόμους του κάθε κράτους. Όλοι είμαστε 

ίσοι απέναντι στους άλλους. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν παραβαίνει κάποιον 

κανόνα και είναι καθαρά προσωπική επιλογή», απαντά ένας εκ των συμμετεχόντων, ενώ 

κάποιος άλλος συμπληρώνει πως «η κοινωνία και όλοι οι φορείς πρέπει να συνεργάζονται 

μεταξύ τους στην κατεύθυνση της επίλυσης αυτών των ζητημάτων, θέτοντάς τα στη σωστή 

βάση. Όλοι οι άξονες είναι αναγκαίο να κινούνται προς την ομαλή ένταξη αυτών των 

ατόμων και στη μη διατάραξη της σχολικής ισορροπίας». 

Αρκετοί εκ των εκπαιδευτικών, επίσης, επισημαίνουν το θέμα των συστηματικών δράσεων. 

Η σχολική κοινότητα οφείλει να αντιμετωπίζει διακριτικά και αποτελεσματικά  κάθε σοβαρό 

θέμα, για το οποίο εκφράζονται αντικρουόμενες απόψεις και διαφορετικές αντιλήψεις. 

Θα πρέπει να υπάρχουν συστηματικές δράσεις, όχι μόνο στο πλαίσιο του σχολείου, αλλά 

και στην ευρύτερη κοινότητα, ώστε το γενικό μέρος του πληθυσμού να έχει τη δυνατότητα 

να ενημερώνεται, να ευαισθητοποιείται και να αναλαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα. 

Σημειώνεται, επιπροσθέτως, η αναγκαιότητα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, παράλληλα με τη συνεχή και σωστή διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Το 

μάθημα σεξουαλικού προσανατολισμού είναι απαραίτητο να ενταχθεί στα σχολεία μας, 

τονίζοντας- σύμφωνα με την άποψη εκπαιδευτικού- ότι  «ο καθένας μπορεί να πράττει 

όπως θέλει, και να αγαπά όποιον θέλει.»  

Πρέπει να καταστεί κατανοητό στα παιδιά η σεξουαλική προτίμηση και ταυτότητα αποτελεί 

αυστηρά προσωπική υπόθεση. Σε μια τέτοια βάση ο στιγματισμός, ο χλευασμός, η 

περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός δεν έχουν χώρο και πρέπει να καταπολεμώνται. 

[Στο σημείο αυτό επισημαίνεται πως στη συνέχεια του πονήματος οι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν μέρος στις συνεντεύξεις, θα ονομάζονται συμμετέχοντες (συμ. 1), (συμ. 2) κλπ.] 

4.2 Η ανάλυση των ερωτημάτων 
Πριν γίνει η εισαγωγή στην ενότητα αυτή όμως, αξίζει να γίνει μια αναφορά στην πρώτη 

εισαγωγική ερώτηση της συνέντευξης, που αφορά το λόγο για τον οποίο επέλεξαν να 

ακολουθήσουν το χώρο της Εκπαίδευσης.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επισημαίνουν ότι από μικρή ηλικία 

διαπίστωσαν πως τους άρεσε η ενασχόληση με τα παιδιά, η μετάδοση της γνώσης και η 

εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο να συμβάλλουν στην πρόοδο των νεότερων γενιών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων  (Συμ.1, Συμ.2, Συμ.3, Συμ.9, 
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Συμ.19, Συμ.20 κτλ). Υπάρχουν όμως και κάποιες απαντήσεις που έχουν να κάνουν με 

άλλους λόγους, με κυριότερους τους βιοποριστικούς.(Συμ.4) 

Πριν γίνει η εισαγωγή στην ενότητα αυτή όμως, αξίζει να γίνει μια αναφορά στην πρώτη 

εισαγωγική ερώτηση της συνέντευξης, που αφορά το λόγο για τον οποίο επέλεξαν να 

ακολουθήσουν το χώρο της Εκπαίδευσης.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επισημαίνουν ότι από μικρή ηλικία 

διαπίστωσαν πως τους άρεσε η ενασχόληση με τα παιδιά, η μετάδοση της γνώσης και η 

εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο να συμβάλλουν στην πρόοδο των νεότερων γενιών. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των συμμετεχόντων  (Συμ. 1, Συμ.2, Συμ.3, Συμ.9, 

Συμ.19, Συμ.20 κτλ). Υπάρχουν όμως και κάποιες απαντήσεις που έχουν να κάνουν με 

άλλους λόγους, με κυριότερους τους βιοποριστικούς λόγους (Συμ. 4) 
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Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ηγέτη – εκπαιδευτικού και ποια η σχέση του με 

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές;  

Στο ερώτημα αυτό απαντούν οι είκοσι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα, οι 

τοποθετήσεις των οποίων παρουσιάζουν ενδιαφέρον 

Στη βασική – παραπάνω – ερώτηση για τα χαρακτηριστικά του ηγέτη – εκπαιδευτικού και 

τη σχέση του με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές αυτό που επισημαίνεται μέσα από τις 

απαντήσεις, είναι ότι ένας ηγέτης πρέπει να είναι οραματιστής και δημοκρατικός με έντονη 

την αίσθηση του μέτρου.  

«Ο ηγέτης πρέπει να είναι κοντά σε όλους».  «Ο ηγέτης να είναι δημοκρατικός, δίκαιος, 

δυναμικός» είναι οι θεματικές, που προκύπτουν μέσα από τις απαντήσεις των 

ερωτώμενων. 

Ο ηγέτης, λοιπόν, οφείλει να διακρίνεται για τη σωστή οργάνωσή του, να έχει καλή σχέση 

με τους συναδέλφους του, να είναι διαλλακτικός (όπου απαιτείται) και παράλληλα 

δυναμικός, έχοντας μια σχέση ουσιαστική σε πολλά επίπεδα και όχι τυπική, με διακριτά 

όμως όρια. Να έχει επικοινωνία με όλους, χωρίς να συγχέονται οι ρόλοι, για να 

εξασφαλίζεται αρμονία και ισορροπία. 



30 
 

«[…]  χαρακτηριστικά, τα οποία τον κάνουν να διαφοροποιείται σε σχέση με άλλα άτομα. 

Αποφασιστικότητα, πυγμή, να μπορεί να επιβληθεί, να αντέχει την πίεση. Να κρατά τις 

ισορροπίες. Με τους γονείς πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι σημαίνει να είμαι 

διευθυντής και με τους μαθητές θα πρέπει να αναπτυχθεί το αίσθημα του σεβασμού», 

αναφέρει ο συμμετέχων ν.3. 

Στη συνέχεια, ο ερωτώμενος ν.4 λέει για τη θέση του ηγέτη πως η «ιεραρχία είναι 

απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. […] δημοκρατική συνείδηση, να 

είναι διαλεκτικός, συναδελφικός, προοδευτικός και να έχει όραμα. Η σχέση αυτή θα πρέπει 

πάντα να έχει κανόνες … να το θεωρεί ως επέκταση της οικογένειάς του» .Αυτό ισχύει και 

για τη σχέση του διευθυντή με τους μαθητές και τους γονείς. Ο ηγέτης πρέπει να είναι 

κοντά σε όλους τους εκπαιδευτικούς, κοντά στους μαθητές. Να τους ακούει και τους 

βοηθά. Όσον αφορά τους γονείς θα πρέπει να έχει επικοινωνία, αλλά μέσα σε κάποια όρια. 

Δε χρειάζεται φιλία, αλλά απαιτείται συνεννόηση. Να υπάρχει επαφή, αλλά με απόσταση, 

και σε αυτή την περίπτωση. «Πρέπει να έχει την ικανότητα της επικοινωνίας για να 

αισθανθεί τις ανάγκες γύρω του, να έχει το θάρρος να υποστηρίξει τα πιστεύω του. Να 

διαθέτει αυτοπεποίθηση, αξίες, κίνητρα, όραμα… .Επικοινωνία απαραίτητη αλλά και φιλική 

αντιμετώπιση. Να παρακινεί τους συνεργάτες και να υποστηρίζει τη συνεργατικότητα, 

ιδιαίτερα στο τρίπτυχο εκπαιδευτικών – μαθητών – γονιών» (Συμ.19). 
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Ενώ σε άλλη συνέντευξη τονίζεται πως «…αποτελεί ένα μέρος της διοίκησης και αποβλέπει 

κυρίως στην αναγκαιότητα της αλλαγής του τρόπου συμπεριφοράς και νοοτροπίας των 

ανθρώπων…. φορέας και εκφραστής της κουλτούρας και της δυναμικής μιας σχολικής 

μονάδας. Προσεγγίζοντας κατάλληλα εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές αλλά και φορείς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να πετύχει κάτι πολύ σημαντικό: σύγκλιση στόχων 

διεύθυνσης – υφισταμένων -εκπαιδευτικού έργου» (Συμ.20).«Προς τους μαθητές, ιδιαίτερα 

στα δύσκολα σχολεία, ο ηγέτης οφείλει να είναι αυστηρός, ενίοτε και επιζητώντας το 

μαθητή. Αυστηρότητα χρειάζεται και προς τους γονείς», επισημαίνει ο συμ.13. 

4.3 Εκπαιδευτικοί και ΛΟΑΤΚΙ 
Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και 

ποια η εμπειρία τους;  

Σε αυτή την κρίσιμη ερώτηση, έχουν δοθεί απαντήσεις ουσίας που οδηγούν σε σημαντικά 

συμπεράσματα, μέσα από τις επιμέρους ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που έγιναν στους 

εκπαιδευτικούς. 

Ως γενικό συμπέρασμα, αυτό που προκύπτει είναι πως οι εκπαιδευτικοί στηρίζουν τις 

επιλογές των μαθητών τους, ως προς τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, καθώς, όπως 

τονίζουν, πρόκειται για την προσωπική επιλογή του καθενός.  ‘’Η σεξουαλική προτίμηση 

είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου’’ λένε χαρακτηριστικά. 

«Είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αγαπά όποιον θέλει.  Ο 

καθένας μπορεί να πράττει όπως θέλει, να αγαπά όποιον θέλει» (Συμ.1). «Δεν πρέπει να 

υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών των παιδιών» (Συμ.2) 

« Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά τα άτομα» (Συμ.3) . «Είμαι δεκτική στο δικαίωμά τους 

να εκφράζονται δημόσια. (…) Δεν παραβαίνει κάποιον κανόνα και είναι καθαρά προσωπική 

επιλογή» (Συμ.7). 

« Ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός ανθρώπου είναι προσωπικό ζήτημα. Η 

διαφορετικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας που οφείλουμε να 

αποδεχτούμε» (Συμ.8).  
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Σε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση της ‘’σχολικής μειονότητας’’ από τους εκπαιδευτικούς, 

μία ακόμη απάντηση, άξια επισήμανσης, είναι και αυτή του Συμ.16: «…με τον ίδιο τρόπο 

αντιμετωπίζω κάθε μαθητή. Οι ΛΟΑΤΚΙ δεν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα που αφορά την 

μαθησιακή τους εξέλιξη και δεν μπορώ να συσχετίσω γιατί θα πρέπει ή όχι να υπάρχει 

διαφορετική αντιμετώπιση[…] είμαι δίπλα τους, τους παραστέκομαι να σταθούν στα πόδια 

τους και να ζήσουν μια ζωή χωρίς εξαρτήσεις, έτσι θα λειτουργούσα εάν είχα κάποιο 

άτομο» (Συμ.16). 

Παρά τις παραπάνω απόψεις, εκείνο που τονίζουν οι συμμετέχοντες στην έρευνα είναι πως, 

ακόμη και σήμερα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζονται συμπεριφορές 

κατακριτέες και φυσικά καταδικαστέες σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, καταδεικνύοντας  τις 

προκαταλήψεις, που ακόμη βαρύνουν την κοινωνία. Είναι ένα δεδομένο που αναφέρουν οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί και το επιβεβαιώνουν. «Η κοινωνία είναι προκατειλημμένη 

απέναντι σε αυτό το θέμα» (Συμ.1), «Η κοινωνία πορεύεται με τις προκαταλήψεις και τα 

στερεότυπα της. Σίγουρα μια κοινωνία κουβαλά προκαταλήψεις από το παρελθόν» (Συμ.3), 

«Η σεξουαλικότητα του κάθε ανθρώπου, ωστόσο, είναι ιδιωτική του υπόθεση και δεν θα 

πρέπει η κοινωνία να ασχολείται με αυτήν» (Συμ.16). 
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« Η κοινωνία χρειάζεται λίγο χρόνο για να συνηθίσει τις αλλαγές που καταγράφονται και 

λίγο δικαιολογώ τις αντιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν γιατί ειδικά στην Ελλάδα είμαστε 

λίγο πιο συντηρητικοί και λόγω κουλτούρας, γιατί μας ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος αλλά 

και λόγω θρησκείας» (Συμ. 19). 

Βέβαια υπάρχουν και οι εκπαιδευτικοί που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. «…η στάση της 

κοινωνίας είναι πιο θετική απέναντι σε αυτά τα άτομα» (Συμ. 15), «… όλο αυτό αρχίζει και 

μπαίνει στην καθημερινότητα ακόμα και αν παλαιότερα φαινόταν τελείως «ξένο» (Συμ. 11). 

Άξια αναφοράς και επισήμανσης είναι και η τοποθέτηση του συμμετέχοντα (ν.18) που 

στέκεται στο γεγονός ότι η κοινωνία αλλάζει και κάνει θετικά βήματα, έχοντας στόχο να 

ξεφύγει από το… παρελθόν. «Ας μην ξεχνάμε ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε 

που η ομοφυλοφιλία και αμφιφυλοφιλία θεωρούνταν ψυχικές παθήσεις» (Συμ.18). 

 

 
 

4.4 Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα χρειάζονται στήριξη 
Ποια η αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών από τους εκπαιδευτικούς και τους 

ετεροφυλόφιλούς συμμαθητές τους; 
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Το κεφάλαιο «αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ, που είναι και ένα από τα κεντρικά ζητούμενα της 

έρευνας, μπορεί να χωριστεί σε μια σειρά από κατηγορίες. 

Μία από αυτές έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των ομοφυλόφιλων μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς. Το συμπέρασμα που προκύπτει από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, είναι ότι όλοι ανεξαιρέτως θα στήριζαν τους μαθητές τους, χωρίς να τους 

διακρίνουν από τους υπόλοιπους ή να τους δείχνουν συμπόνια, θεωρώντας  οποιαδήποτε 

ξεχωριστή συμπεριφορά δόκιμη. 

«Δε θα έκανα καμία διάκριση σε σχέση με τους άλλους» (Συμ.2),  «Έχω την ίδια 

αντιμετώπιση με έναν ετεροφυλόφιλο μαθητή» (Συμ.3). «Τα άτομα αυτά αποτελούν 

κομμάτι της κοινωνίας μας όπως και οι υπόλοιποι μαθητές» (Συμ.5). «…το ίδιο με όλους. 

Ισάξια και με κατανόηση» (Συμ.6). «Όπως και κάθε άλλο μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί είναι 

κυρίως προστατευτικοί, όπως και σε κάθε μαθητή που χρειάζεται στήριξη» (Συμ.7), είναι 

μερικές μόνο από τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

 Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, όπως αναφέρουν κάποιοι εκ των συμμετεχόντων στη 

συνέντευξη, στα πλαίσια του ρόλου τους στο σχολείο, έχουν λάβει ενεργό δράση  σε όποια 

ζητήματα έχουν προκύψει. «Εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε όλο αυτιά, ακούμε τους 

μαθητές μας και στη συνέχεια μπορεί να τους παραπέμψουμε σε αρμόδιους φορείς. Γενικά 

το θέμα της σεξουαλικής αγωγής δεν συζητιέται στα σχολεία όσο θα έπρεπε», (Συμ.8).  

«…μαζί στο γραφείο της διευθύντριας… καλέσαμε την επόμενη ημέρα τον κηδεμόνα της 

μαθήτριας… η οποία εξύβριζε, όπως και την ίδια, κι αφού στην αρχή προσπαθήσαμε με τη 
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διευθύντρια να εξηγήσουμε το άδικο της συμπεριφοράς, κάναμε και αυστηρές συστάσεις. 

Στη δεύτερη περίπτωση ενημέρωσα άμεσα το Διευθυντή», (Συμ.4). 

Βέβαια, όπως τονίζουν η σχέση των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων με τους συμμαθητές τους ποικίλλει. 

Άποψη των περισσότερων είναι ότι η καθημερινότητα συχνά διαταράσσεται. Εξαρτάται, 

ωστόσο, από όλες τις πλευρές πώς θα συμπορευτούν. Κάτι που αποδεικνύεται από τα 

παρακάτω λεγόμενα:  

«Δεν επηρεάζονται όλοι, αλλά σίγουρα προσδίδεται η ταυτότητα στο μαθητή» (Συμ.1) 

 «Νομίζω ότι επηρεάζει σε αρκετές περιπτώσεις» (Συμ. 2) 

«… δεν είναι εύκολο να το επικοινωνήσουν στους συμμαθητές, τους φίλους κτλ. Ένα παιδί 

που θα εκδηλώσει την σεξουαλική του κατεύθυνση από το Γυμνάσιο, νομίζω ότι είναι πολύ 

εύκολο να πέσει θύμα bullying. …τα παιδιά πολύ πιο ανοικτά μιλούν σε σχέση με το 

παρελθόν» (Συμ. 3) 

«…να αντιληφθούν και οι συμμαθητές τους το σωστό και να αρχίσουν να συμπεριφέρονται 

ανάλογα. Έχει τύχει εντός της σχολικής τάξης να διαπληκτιστούν δύο κοπέλες και η μία να 

βρίζει με σεξουαλικούς χαρακτηρισμούς τη συμμαθήτριά της και η αντίδραση της άλλης 

κοπέλας ήταν να βάλει τα κλάματα και να ζητήσει να φύγει από την αίθουσα. Κι στο 

προαύλιο ενός σχολείου είδα κάποια αγόρια να πειράζουν συμμαθητή του» (Συμ. 4) 

« Ως ένα βαθμό, ναι» (Συμ. 6). 

« Δυστυχώς οι μαθητές στα σχολεία το «Διαφορετικό» το κατακρίνουν, γίνονται σκληροί και 

δεν αναγνωρίζουν την πραγματικότητα» (Συμ. 12).  

«Ναι την επηρεάζει καθώς η κάθε είδους διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ρατσιστικά από 

τους περισσότερους μαθητές» (Συμ. 14). 

« Ίσως επηρεάζεται κάπως η συμπεριφορά των ετεροφυλόφιλων παιδιών…» (Συν.15) 

«Υπάρχουν περιπτώσεις μελών της σχολικής κοινότητας που αντιδρούν ομοφοβικά, 

αποδοκιμάζουν, χλευάζουν ή και επιτίθενται σωματικά και ευάλωτα συναισθηματικά και 

ψυχικά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας» (Συμ. 18). 

«Ξεκάθαρα τους επηρεάζει. Βλέπεις ότι δεν υπάρχει στενή σχέση ή συνεργασία μεταξύ 

τους» (Συμ. 19). 
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4.5 Η σχολική Κοινότητα έχει ποικίλη αντίδραση  
Ποικίλη αντίδραση όμως έχει και η σχολική Κοινότητα.  

Ποια η διαχείριση των εκπαιδευτικών και του σχολείου σε θέματα σχετικά με την 

ταυτότητα φίλου των μαθητών και πως συντονίζονται; Αυτό είναι ένα ακόμη καίριο – 

ερευνητικά -  ερώτημα. 

Οι εκπαιδευτικοί ως επί το πλείστον – στην πράξη- επιβεβαιώνουν, όσα προανέφεραν. 

Υπάρχουν όμως, καθώς φαίνεται, δομικά ζητήματα, μιας και η σχολική Κοινότητα φαίνεται 

πως είναι επηρεασμένη από τη γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας. Έτσι, όπως λένε, η 

σχολική κοινότητα, όπως και η κοινωνία, έχει πολλά βήματα να κάνει ακόμη. 

Η σχολική Κοινότητα είναι « λίγο παγωμένη με κρυφές σκέψεις για το τι συμβαίνει και το 

πως μπορεί να αντιμετωπιστεί» (Συμ.19). «… συναντώ ανθρώπους με αγάπη προς τα παιδιά 

τους, άλλους απλώς να κατανοούν ή να συμβιβάζονται, άλλοι να ντρέπονται και να 

προσπαθούν αν το κρύψουν και άλλοι αρνητικοί και σε σπάνιες περιπτώσεις και βίαιοι» 

(Συμ.4). « Νομίζω πως δεν είναι ακόμα έτοιμο(εν. το σχολείο) να αποδεχτεί αυτά τα 

θέματα» (Συμ.18). 
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Για αυτό και αναπόφευκτα υπάρχουν εκπαιδευτικοί που, όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το 

πρόβλημα, λειτούργησαν κατά μόνας. «Το αντιμετώπισα μέσα από την προσωπική 

συζήτηση» (Συμ.1). «Θα προσπαθούσα να λύσω το όποιο ζήτημα, μόνος μου και 

ενδοσχολικά» (Συμ.2). 

Στο ερώτημα λοιπόν που τίθεται ως προέκταση και φυσικό επακόλουθο των παραπάνω, για 

το ποια είναι η διαχείριση των εκπαιδευτικών και του σχολείου σε θέματα σχετικά με την 

Ταυτότητα Φύλου των μαθητών και πώς συντονίζονται, φαίνεται πως υπάρχουν πολλές 

απαντήσεις. Οι τελευταίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα της στάσης ενός καθηγητή, της 

γνώσης του για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, της εμπειρίας του, του 

ενδιαφέροντός του για προβλήματα των μαθητών του- πέρα από τα όρια της διδακτικής 

διαδικασίας και δικαιοδοσίας του- ακόμη και του σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο 

διδάσκει, αλλά και της  στάσης των συναδέλφων του και του Διευθυντή του σχολείου. 
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Και εδώ εισέρχεται κανείς στο κομμάτι που αφορά την ενεργοποίηση του σχολείου, ως 

αρμόδιου Φορέα. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι έχουμε μερική 

ενεργοποίηση του σχολείου. 

Υπάρχει, δηλαδή, ενεργοποίηση των δυνάμεων αλλά «όχι, όμως ,συντονισμένα», όπως 

σημειώνει ο συμμετέχων (ν.1). 

Διαπίστωση κοινή, είναι ότι  το «ελληνικό σχολείο μόνο εν μέρει (σ.σ. μπορεί να 

διαχειριστεί) αυτά τα ζητήματα», όπως λέει ο συμμετέχων ν.2. 

« Νομίζω ότι έχουμε έλλειμμα σε αυτό. Οι δράσεις θεωρώ ότι είναι ελάχιστες» (Συμ. 3). « 

Θα έλεγα πως προσπαθεί δειλά – δειλά» (Συμ. 4). «Από τη Β/θμια εκπαίδευση δεν είχαμε 

κάποιες δράσεις και πρωτοβουλίες…» (Συμ. 6) 

« Θεωρώ ότι οι δράσεις είναι πολύ λίγες έως ανύπαρκτες» (Συμ. 9). 

«Τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια διαχείρισης τέτοιων 

θεμάτων από την σχολική Κοινότητα» (Συμ. 10). 

«Δεν έχουν μπει ενεργά ακόμα τέτοιες δράσεις στα σχολεία… Θεωρώ πως θα πρέπει να 

υπάρχουν συστηματικές δράσεις» (Συμ. 11) 
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«το Ελληνικό σχολείο χρειάζεται πολύ δουλειά ακόμα όσον αφορά θέματα μειονότητας» 

(Συμ. 14). 

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη ιδιαίτερες δράσεις σε αυτόν τον τομέα» (Συμ. 15). 

Φυσικά,  δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι το σχολείο δεν επιχειρεί να προσεγγίσει 

αυτά τα άτομα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών. Το 

σχολείο δεν παραμένει αδρανές, καθώς γίνονται κινήσεις και ενέργειες. Όμως αυτό που 

ισχύει είναι ότι απαιτούνται ακόμη αρκετά βήματα. 

 Δειλά -δειλά αναπτύσσονται στα Γυμνάσια, στα πλαίσια της Εβδομάδας Εξωδιδακτικών 

Δραστηριοτήτων ή στα Λύκεια, στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, μετά από 

πρωτοβουλία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Από την επόμενη χρονιά γνωρίζω ότι θα 

εισαχθεί το μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης», αναφέρει ο συμμετέχων (ν.18)   

και (ν. 19)«… δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και από τους συλλόγους 

διδασκόντων. Οι βαθμίδες όμως που πραγματοποιούνται είναι κυρίως στη Πρωτοβάθμια». 
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4.6 Μεγαλύτερη συνέργεια δυνάμεων- Στρατηγικός σχεδιασμός 

φορέων 
Μετά  την ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα:  

 «Ποιες είναι οι δράσεις των αρμόδιων φορέων απέναντι στο ζήτημα της σεξουαλικής 

διαφορετικότητας». 

Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις σχετικές ερωτήσεις, η κυριαρχούσα 

άποψη εστιάζει στην απουσία οργανωμένων δράσεων τέτοιων, ώστε να αποτελούν τα 

κατάλληλα εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν ταυτόχρονα το έργο 

των εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής Κοινότητας.  Η διάχυτη αίσθηση είναι πως το έργο 

που οι οργανωμένες δράσεις είναι ελλιπείς και η έλλειψη αυτή πηγάζει από την κεντρική 

ηγεσία. 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα επισημαίνει την απουσία κεντρικού 

σχεδιασμού και στήριξης, κατά συνέπεια. Άλλοι εστιάζουν στη συνεργασία των 

εκπαιδευτικών με τους κατά τόπους φορείς, επισημαίνοντας πάλι με ένα διαφορετικό 

τρόπο την απουσία του κρατικής σχεδίασης και παρέμβασης.  Είναι μια πραγματικότητα 

που έχει επιπτώσεις πολλαπλές: αφενός για τους μαθητές, αφετέρου για τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς που δεν στηρίζονται, δεν ενημερώνονται, δεν μετεκπαιδεύονται ώστε να 

αντιμετωπίζουν με επάρκεια τις προκλήσεις των καιρών. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το 

γεγονός πως από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μόνο οι 9 έχουν μπει στη διαδικασία 

να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά – ενημερωτικά σεμινάρια. 

«Αναγκαία η συστράτευση δυνάμεων». Αυτό είναι το μήνυμα – συμπέρασμα που 

προκύπτει από τους ερωτώμενους, οι οποίοι επισημαίνουν την αναγκαιότητα σχεδιασμού 

που πρέπει να εκπονείται από το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με τους κατά τόπους 

φορείς, τους εκπαιδευτικούς, τους υπαλλήλους της τοπικής Αυτοδιοίκησης και, φυσικά, 

τους συλλόγους Διδασκόντων. 

Όπως λέει ο συμμετέχων (ν.2): «Πρέπει να υπάρχουν δράσεις και από το Υπουργείο 

Παιδείας και από το Σύλλογο Διδασκόντων, αλλά και από άλλους φορείς, όπως τους 

Δήμους». Ενώ ο συμμετέχων (ν.4) αναφέρει: «Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη ως 

εκπαιδευτική κοινότητα να ανταποκριθούμε με τον τρόπο, που θα έπρεπε. Το πολύ- πολύ 

να έχει βάλει κάποιος μια αφίσα σε ένα τζάμι, κάποια χρονική στιγμή. Τώρα τελευταία 

βέβαια έχουν εισαχθεί κάποια μαθήματα σχετικά τα οποία διδάσκονται ως μαθήματα (…)». 

Αυτές δεν είναι οι μοναδικές απόψεις που συνηγορούν στο παραπάνω συμπέρασμα, 

ωστόσο οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν τις ίδιες περίπου τοποθετήσεις. 

«Πρέπει το σχολείο, οι γονείς και οι αρμόδιοι φορείς να συνεργαστούν και να ασχοληθούν 

ουσιαστικά με το θέμα αυτό» (Συμ. 5) 

«…χρειάζεται περισσότερη δραστηριοποίηση για να αλλάξουν παγιωμένες κοινωνικές 

αντιλήψεις για αυτό το θέμα. Η σχολική κοινότητα πρέπει να στέκεται διακριτικά και 

αποτελεσματικά…» (Συμ.10) 
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 «Να υπάρξει συντονισμός και συνεργασία ανάμεσα στις σχολικές κοινότητες, τους 

αρμόδιους φορείς και της πολιτείας…» (Συμ. 19) 

Σε αυτή την κατεύθυνση για σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων γύρω 

από την Ταυτότητα Φύλου, η ανάγκη για μεγαλύτερη ενημέρωση της κοινωνίας  είναι 

δεδομένη. Η κοινωνία, όπως έχει ήδη επισημανθεί, παρά τα βήματα προς τη σωστή 

κατεύθυνση που έχουν γίνει, είναι ακόμη πίσω, εγκλωβισμένη  στις συντηρητικές 

αντιλήψεις και τα στερεότυπα. Δεσμά που πρέπει να σπάσει με γνώμονα την αλλαγή 

πλεύσης προς όφελος της νεολαίας. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, όπως του καθηγητή (ν.1):«Θα 

πρέπει να δείξουμε στα παιδιά πως πολλά πράγματα που θεωρούν και έχουν λάβει από 

τους γονείς τους ως ‘’φυσιολογικά’’ και κάποια άλλα ως ‘’αφύσικα’’, πρέπει να τα 

αμφισβητήσουν». 

Αξιοσημείωτες είναι και οι απαντήσεις άλλων εκπαιδευτικών:  

 «…χρειάζεται πολύ δουλειά πρώτα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και μετά από 

ανθρώπους όπως προείπα οι οποίοι έχουν σπουδάσει σχετικά αντικείμενα και ιδιαίτερα με 

το πως πρέπει κάποιος να διαχειρίζεται τη ψυχολογία των νέων. Τέλος, με κάποιες 

καμπάνιες που θα κάνει είτε ο δήμος είτε γενικότερα η πολιτεία θεωρώ πως μπορούμε να 

κάνουμε κάποια βήματα αλλά κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ δειλά» (Συμ. 4). 
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« …χρειάζεται  η δημιουργία ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων 

σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής μέσα από επιμορφώσεις, σεμινάρια και μαθήματα 

σεξουαλικού προσανατολισμού και διαπαιδαγώγησης» (Συμ. 20). 

«Οι εκπαιδευτικοί να διδάξουμε την αποδοχή στο διαφορετικό. Να διδάξουμε την 

κατανόηση» (Συμ. 3) 

«Από την αρχή της σχολικής χρονιάς είναι ανάγκη να τεθούν ξεκάθαροι κανόνες και όρια… 

Ο διευθυντής θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές…» 

(Συμ. 5) 

«Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μάθημα στο σχολείο από τα χρόνια του Δημοτικού για 

τη σεξουαλική αγωγή» (Συμ. 8).  

Μέσα από τις απαντήσεις τους, επίσης, επισημαίνεται η αναγκαιότητα ενίσχυσης  του 

προσωπικού, με εξειδικευμένο δυναμικό. «Πρέπει να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια σε αυτό το ζήτημα. Διορισμός ψυχολόγων και στην Β/θμια 

εκπαίδευση…» (Συμ.6) 

 «… σχολικούς κοινωνικούς συμβούλους να εντάξουν στο πρόγραμμα τους τέτοιες 

συνεδρίες για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς (Συμ. 12). 

Αυτό που επισημαίνουν  είναι ότι απαιτούνται μεν  περαιτέρω δράσεις, αλλά και μια 

συστηματοποίηση των δράσεων με στόχο την ακόμη μεγαλύτερη και πιο άρτια ενημέρωση. 

 «…αρκεί να υπερισχύει η σωστή ενημέρωση, η κατανόηση και η αποδοχή. Πρέπει να 

γίνονται ενημερώσεις και σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και συνεχή και σωστή 
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διαπαιδαγώγηση στους μαθητές», αναφέρει ο εκπαιδευτικός ν. 15. 

«Να υπάρξει ενημέρωση, εκπαίδευση και εξοικείωση με το θέμα της διαφορετικότητας και 

έτσι όλοι να γίνουν όσο καλύτερα γίνεται ικανοί να δέχονται τη διαφορετικότητα δίπλα 

τους», επισημαίνει ο εκπαιδευτικός ν.19 προς επίρρωσιν όσων επισημάνθηκαν ως τώρα. 

Απώτερος και τελικός στόχος των δράσεων αυτών, όπως ήδη τονίστηκε είναι η εκπαίδευση 

της νεολαίας.  Χαρακτηριστικές είναι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών μέσα από τις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν: 

« Πρέπει να περάσουμε στα παιδιά ότι από τη στιγμή που δεν προκαλεί  πρόβλημα σε 

εσένα, για ποιο λόγο να τον περιθωριοποιήσεις» (Συμ. 1) 

«… με την σωστή διαπαιδαγώγηση και ενημέρωση αυτό το φαινόμενο εξαλείφεται με την 

πάροδο του χρόνου» (Συμ. 15). 

 

 

Ως κατακλείδα του κεφαλαίου αυτού, και ανακεφαλαίωση ταυτόχρονα, πρέπει να 

επισημανθεί ότι η κυριαρχούσα άποψη εστιάζει στην απουσία  οργανωμένων δράσεων, 

τέτοιων που να αποτελούν τα εργαλεία εκείνα, τα οποία με τη σειρά τους θα ενισχύσουν 

και θα διευκολύνουν, ταυτόχρονα, το έργο των εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής 

Κοινότητας.     
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Υπάρχει, όμως, παράλληλα και η πεποίθηση ότι  γίνονται προσπάθειες - παρά τις ελλείψεις 

-  για τα παιδιά. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών είναι εμφανή αυτών, καθώς πλέον οι 

νέοι είναι πιο δεκτικοί και άνετοι με τους ομοφυλόφιλους συμμαθητές τους, ενώ τα 

καταγεγραμμένα περιστατικά σε βάρος τους, τα οποία καταγράφονται είναι λιγότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
 

5.1. Συμπεράσματα   
Μετά από την ανάλυση όλων των ευρημάτων, που προέκυψαν στη διάρκεια των 

συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών που μετείχαν στην έρευνα, ακολουθεί ένα κεφάλαιο 

συμπερασματικής φύσεως. 

Πριν από την ανάλυση των συμπερασμάτων, αξίζει να επισημανθεί πως για το θέμα που 

εξετάζουμε δεν υπάρχουν αρκετές έρευνες σχετικές με την Ταυτότητα Φύλου, παρά το 

γεγονός πως πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί έντονα όλη την κοινωνία. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότεροι/ες συμμετέχοντες/ουσες έχουν 

πάνω από 20 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 

διευθυντών/τριών έχει ως 5 χρόνια διοικητικής εμπειρίας.  

Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν 7 εκπαιδευτικοί με εμπειρία ως 10 έτη. Δέκα από τους 

εκπαιδευτικούς έχουν ως 20 έτη εμπειρία, ενώ 3 εκπαιδευτικοί έχουν ως 30 έτη εμπειρίας. 

Σε ότι αφορά τα έτη διοικητικής εμπειρίας, συνεργάστηκαν δύο εκπαιδευτικοί με υπηρεσία 

από 10 ως 20 έτη, ενώ άλλοι 4 έχουν από ένα ως πέντε  χρόνια διοικητικής υπηρεσίας. 

Από τα ερωτήματα και την απάντησή τους συγκεντρώθηκαν αρκετά στοιχεία, από τα οποία 

προέκυψαν τα ερευνητικά  συμπεράσματα. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο αποτελούν οι κοινές απόψεις σε μεγάλο βαθμό των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική τους ειδικότητα. Όπως 

έχει ήδη επισημανθεί, από τους 20 εκπαιδευτικούς 7 ήταν Φιλόλογοι, 2 ήταν Φυσικοί, 2 

ήταν καθηγητές Φυσικής Αγωγής, 2 ήταν Αισθητικοί, ένας ήταν Μαθηματικός, ένας 

εκπαιδευτικός Πληροφορικής, ένας ήταν Κοινωνιολόγος, 2 ήταν Οικονομολόγοι, ένας ήταν 

Βιολόγος και ένας ήταν εκπαιδευτικός Αγγλικής Φιλολογίας. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι μισοί (10 στον αριθμό) διαθέτουν μεταπτυχιακό 

και κανείς από τους/τις ερωτηθέντες/θείσες δεν διαθέτει διδακτορικό.  

 Σε ότι αφορά την λοιπή κατάρτιση,  επισημαίνεται πως 15 άτομα έχουν παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ, από τους 20, οι 19 έχουν γνώση χρήσης υπολογιστή, έστω 

και πρώτου επιπέδου.    

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας εκ των συμμετεχόντων δεν ήθελε να αναφέρει για τους δικούς 

του λόγους την εκπαιδευτική του κατάρτιση. 

Μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτουν κάποια κοινά συμπεράσματα. Το 

πρώτο από αυτά σχετίζεται με την άποψη των εκπαιδευτικών για τα άτομα που ανήκουν 

στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Για τους εκπαιδευτικούς, τα άτομα αυτά δεν αντιμετωπίζονται και 

δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τρόπο διαφορετικό από τους υπόλοιπους μαθητές. 

Είναι – όπως τονίζουν- αναφαίρετο και αυτονόητο δικαίωμα τους να εκφράζονται όπως 

νιώθουν, χωρίς να φοβούνται τι θα πει η σχολική Κοινότητα, κινούμενα βέβαια, όπως 
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σημειώνουν, μέσα στα όρια της λογικής και της ευπρέπειας. Καταδικάζουν κάθε ακραία 

συμπεριφορά ή άποψη, είτε πρόκειται για ζητήματα σεξουαλικής ταυτότητας και 

προτίμησης, είτε οποιασδήποτε άλλης φύσεως. 

Στην σχετική ερώτηση ‘’γιατί επέλεξαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού’’, οι περισσότεροι 

επεσήμαναν πως η επιλογή τους έγινε, επειδή ήταν κάτι που τους άρεσε ως ‘’ιδέα’’. Άλλοι 

πάλι εμφανίζουν ως κίνητρο την επαγγελματική αποκατάσταση, θεωρώντας τελικά την  

επιλογή τους ήταν η σωστή, αφού-όπως δήλωσαν- αγάπησαν όσα προσφέρει το επάγγελμα 

αυτό. 

Στις σχετικές  ερωτήσεις για την έννοια του ηγέτη και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να 

διαθέτει, εν προκειμένω ένας διευθυντής σχολείου, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι 

πως η θέση ενός ηγέτη είναι άκρως απαιτητική και δύσκολη. 

Μέσα από τις απαντήσεις διαπιστώνεται ότι ένας ηγέτης πρέπει να είναι οραματιστής και 

δημοκρατικός. Οφείλει να διακρίνεται για τη σωστή οργάνωση του, να έχει καλή σχέση με 

τους συναδέλφους, να είναι διαλλακτικός (όπου απαιτείται) και δυναμικός παράλληλα, 

έχοντας μια σχέση ουσιαστική σε πολλά επίπεδα και όχι τυπική, με διακριτά όμως όρια. Να 

έχει επικοινωνία με όλους, χωρίς να συγχέονται οι ρόλοι για να εξασφαλίζεται αρμονία και 

ισορροπία στη σχολική ζωή. 

Αυτό ισχύει και για τη σχέση του διευθυντή με τους μαθητές και τους γονείς. Ο ηγέτης 

πρέπει να είναι κοντά σε όλους τους εκπαιδευτικούς και, παράλληλα, κοντά στους μαθητές. 

Να τους ακούει και τους βοηθά. Όσον αφορά τους γονείς απαιτείται να έχει επικοινωνία.  

Δε χρειάζεται φιλία, αλλά απαιτείται συνεννόηση. Είναι σημαντικό να υπάρχει επαφή με 

απόσταση, και σε αυτή την περίπτωση  

«Θα πρέπει να αφουγκράζεται τα προβλήματα των μελών. Να τηρεί μια σταθερή γραμμή 

κοινωνικότητας και λειτουργικότητας, φροντίζοντας με διακριτικότητα να εξαιρεί τον 

παραπάνω κανόνα όταν απαιτείται. Δίκαιος, αυστηρός αλλά όχι άκαμπτος όταν χρειάζεται» 

αναφέρει χαρακτηριστικά ένας- εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα- εκπαιδευτικός. 

 

5.2. Η θέση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα  
Ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, όλοι 

οι εκπαιδευτικοί, ανεξαιρέτως, δείχνουν να αντιμετωπίζουν θετικά τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ 

κοινότητας .  

Οι θέσεις που αποτυπώθηκαν στα δύο παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 «Ποια είναι η στάση των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ 

άτομα σύμφωνα με την εμπειρία τους;»  

 «Ποια είναι η αντιμετώπιση των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών από τους εκπαιδευτικούς και 

τους ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους;». 
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Γενική εκτίμηση, που εκφράζεται από το σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων, αποτελεί ότι 

στο θέμα της σεξουαλικής προτίμησης πρέπει να υπάρχει ελευθερία και σεβασμός στην 

προσωπική επιλογή.  

Όπως αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί, η σεξουαλική ταυτότητα και προτίμηση συνιστούν 

βασικά θεμελιώδη δικαιώματα κάθε πολίτη. Την ίδια στιγμή, βέβαια, κοινή πεποίθηση 

αποτελεί το γεγονός η κοινωνία μπορεί να έχει κάνει βήματα μπροστά, όμως, είναι ακόμη 

προκατειλημμένη και συντηρητική απέναντι σε αυτό το θέμα. «Έχουμε να κάνουμε ακόμη 

πολύ δουλειά ως προς αυτό το ζήτημα, για να αποδεχτούμε αυτά τα άτομα», είναι μια από 

τις απόψεις που καταγράφονται.  

Ποικίλες, όμως, είναι οι στάσεις και συμπεριφορές που καταγράφονται από την πλευρά των 

μαθητών προς τους συμμαθητές τους. Υπάρχουν σχολικά περιβάλλοντα και μαθητές που 

έχουν αποδεχτεί πλήρως τους ομοφυλόφιλους συμμαθητές τους, με τη συνύπαρξη να 

κινείται στα πλαίσια του σεβασμού και της εκτίμησης. 

Δεν παύουν, ωστόσο, να υπάρχουν και περιπτώσεις που προβληματίζουν και προκαλούν το 

κοινό αίσθημα. Πρόκειται για  συμπεριφορές, οι οποίες –ανεξάρτητα από το χειρισμό των 

εμπλεκόμενων μερών- δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθούν. 

Υπάρχουν, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες, ακόμη κι αν δεν έχει ξεκάθαρα εκδηλωθεί η 

σεξουαλική ταυτότητα και προτίμηση, υπάρχουν άτομα που έχουν πέσει θύματα bulling, 

λεκτικής και σωματικής κακοποίησης, μόνο και μόνο λόγω της εντύπωσης που έχει 

προκαλέσει η- τυχόν- θηλυπρεπής συμπεριφορά τους στους συμμαθητές τους. 

Στο σημείο αυτό προκύπτει η επεξεργασία των απαντήσεων που σχετίζονται με το τέταρτο 

ερευνητικό ερώτημα:   

«Ποια η διαχείριση των εκπαιδευτικών και του σχολείου σε θέματα σχετικά με την 

ταυτότητα φίλου των μαθητών και πως συντονίζονται;» 

Σε αυτό το θεμελιώδες όσο και καίριο ερώτημα υπάρχουν πολλές απαντήσεις, οι οποίες 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της στάσης του κάθε εκπαιδευτικού, της γνώσης του για την 

αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων, της εμπειρίας του, του ενδιαφέροντός του για τα 

προβλήματα των μαθητών του- πέρα από τα όρια της διδακτικής διαδικασίας-  του 

σχολικού περιβάλλοντος, στο οποίο διδάσκει, αλλά και της  στάσης τόσο των συναδέλφων 

του, όσο και του Διευθυντή του σχολείου. 

Η αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την Ταυτότητα Φύλου-όπως 

διαπιστώνεται από τις ποικίλες απαντήσεις που δόθηκαν- προέρχεται: 

1. από τον εκπαιδευτικό μεμονωμένα και χωρίς να δοθεί έκταση 

2.  από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος σε πρώτη φάση το αντιμετώπισε μόνος και σε 

δεύτερη φάση απευθύνθηκε στο Σύλλογο Διδασκόντων, στο Διευθυντή και στον 

Ψυχολόγο του σχολείου(αν υπήρχε), αλλά και σε άλλους φορείς, και 

3.  από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος άμεσα ενημέρωσε το σχολείο και ζήτησε την 

εμπλοκή των φορέων που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. 
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Από τις παραπάνω παρεμβάσεις έγινε σαφές ότι στις περιπτώσεις κινητοποίησης  του 

σχολείου στα ζητήματα διαχείρισης της Ταυτότητας Φύλου, η κινητοποίηση αυτή θα 

μπορούσε να γίνει με ακόμα πιο οργανωμένο τρόπο. Υπήρξαν, ωστόσο, περιστατικά τα 

οποία, εν τέλει, αποσιωπήθηκαν, γεγονός που προβληματίζει και χρήζει περαιτέρω 

συζήτησης. 

 Εκείνο που διαπιστώνεται συχνά και –κατ’ επέκταση- προβληματίζει, είναι η ατομική 

παρέμβαση-προσέγγιση των εκπαιδευτικών στα περιστατικά που απασχολούν τη 

σχολική κοινότητα γύρω από την Ταυτότητα Φύλου, χωρίς να απευθύνονται σε 

κάποιον αρμόδιο φορέα ή- όπως οι ίδιοι παραδέχονται κατά πλειοψηφία- χωρίς να 

έχουν συμμετάσχει σε κάποια επιμόρφωση. Όσο κι αν οι προθέσεις ενός 

εκπαιδευτικού είναι αγαστές και προς την κατεύθυνση της στήριξης των ΛΟΑΤΚΙ 

ατόμων, οι μεμονωμένες προσπάθειες δε συμβάλλουν ουσιαστικά στην οριστική λύση 

και, εν τέλει, διαιωνίζουν την  περιθωριοποίηση των ατόμων. 

Συνακόλουθα, από τα παραπάνω προκύπτει το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα: 

 «Ποιες είναι οι δράσεις των αρμόδιων φορέων απέναντι στο ζήτημα της σεξουαλικής 

διαφορετικότητας»; 

Η κυριαρχούσα άποψη αναγνωρίζει την απουσία οργανωμένων δράσεων που θα 

αποτελούν τα εργαλεία εκείνα, τα οποία θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν, ταυτόχρονα, 

το έργο των εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής Κοινότητας.  Η διάχυτη αίσθηση είναι ότι το 

έργο που μπορεί να επιτελεστεί μέσα από οργανωμένες δράσεις, είναι ελλιπές και η 

έλλειψη αυτή προέρχεται από την κεντρική ηγεσία της χώρας. 

«Υπάρχουν δράσεις, δεν υπάρχουν οργανωμένες δράσεις. Κάποιοι εκπαιδευτικοί με 

προσωπική πρωτοβουλία ή ομάδες εκπαιδευτικών το έχουν κάνει. Όχι όμως 

συντονισμένα», αναφέρει ένας εκ των εκπαιδευτικών. 

Γίνεται, επομένως, αντιληπτή η απουσία κεντρικού σχεδιασμού σε ότι αφορά τη 

συνεργασία εκπαιδευτικών και αρμόδιων φορέων. Οι επιπτώσεις δείχνουν να επηρεάζουν 

όχι μόνο τους μαθητές, αλλά, κυρίως, τους εκπαιδευτικούς, αφού δεν έχουν εξασφαλίσει 

την απαραίτητη στήριξη, ενημέρωση και μετεκπαίδευση, ώστε να ανταπεξέλθουν στα 

ιδιαίτερα καθήκοντα που οι καιροί επιτάσσουν. 

Παρά τις ελλείψεις, όμως, αυτό που αποτελεί κοινή διαπίστωση είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

προβληματίζονται και επιθυμούν να ενθαρρύνουν τη νέα γενιά να ξεκινήσει να σκέφτεται 

διαφορετικά, να διαφοροποιηθεί από τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, που 

διαιωνίζονται από τις προηγούμενες γενιές. Σημαντικό είναι, επίσης, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα να 

νιώθουν και να αισθάνονται ελεύθερα, όπως εκείνα επιθυμούν, χωρίς να χλευάζονται, να 

περιθωριοποιούνται και να αποκλείονται από τον περίγυρό τους.    

5.3. Συζήτηση  
Σε αυτό το κεφάλαιο πρέπει να γίνει αναφορά στους περιορισμούς  της παρούσας έρευνας, 

της οποίας το αντικείμενο απασχολεί τον ερευνητικό κόσμο τα τελευταία χρόνια.  Κατά 

συνέπεια, όπως γίνεται αντιληπτό, η μελέτη που πραγματοποιήθηκε και το πόνημα αυτής 

είναι πρωτότυπα, ενώ τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει αναφέρονται μόνο στο 
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συγκεκριμένο δείγμα, παρά το γεγονός πως τα συμπεράσματα αυτά απασχολούν την 

κοινωνία, και πιο συγκεκριμένα το σχολικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους 

γονείς και, φυσικά, τους μαθητές. 

Μέσα από το δείγμα της έρευνας, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, σχηματίζεται μια εικόνα 

της πραγματικότητας που ισχύει, σε σχέση με την Ταυτότητα Φύλου, στην Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. Μπορεί να μην περιλαμβάνεται στην έρευνα ένα πολύ μεγάλο δείγμα, ωστόσο 

τα ευρήματα που προέκυψαν από τους/τις καθηγητές/τριες είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. 

Το περιεχόμενο της μελέτης που προηγήθηκε βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει, ότι 

υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός ερευνών και μελετών, λόγω του συγκεκριμένου 

αντικειμένου και των θεματικών της παρούσας έρευνας. 

 

5.4. Περιορισμοί 
Εστιάζοντας περισσότερο στην έρευνα, τη μελέτη καθώς και στα στοιχεία που 

παρουσιάζονται στα προηγούμενα κεφάλαια και, λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογία και 

το περιεχόμενό τους, μπορεί κανείς να επισημάνει ότι πρόκειται για ένα  περιορισμένο 

δείγμα αριθμητικά και χωρικά. Δεν μπορεί, επομένως, να μιλήσει κάποιος για μια 

γενίκευση των αποτελεσμάτων, τα οποία προέκυψαν μέσω συνεντεύξεων, καθώς δεν 

πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο ή μια μέθοδο που έχει ως στόχο τη συλλογή ποσοτικών 

δεδομένων, μέθοδο που απαιτεί μεγάλα δείγματα.  

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τη μεθοδολογία, το πρόβλημα ήδη έχει επισημανθεί παραπάνω 

και αφορά κυρίως τη μη αντιπροσωπευτικότητα τουδείγματος της κάθε έρευνας. 

Η ιδιαιτερότητα της παρούσας έρευνας έχει να κάνει με το αντικείμενο της αυτό καθ' αυτό, 

το οποίο δεν απαντάται σε αρκετές έρευνες. Με εξαίρεση έναν πολύ μικρό αριθμό ερευνών 

που αγγίζουν κάποια θέματα, όπως αυτό της Ταυτότητας Φύλου, δεν υπάρχουν πολλές 

έρευνες, στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί η γράφουσα για τη συλλογή ποιοτικών 

δεδομένων.  

Στην προσπάθεια  αναζήτησης στοιχείων, λεπτομερειών και πληροφοριών, σχετικών με 

έρευνες, μελέτες και δημοσιεύσεις παρατηρείται μια ασάφεια στις διαπιστώσεις και στα 

συμπεράσματα, ειδικά σε ότι αφορά την αντιμετώπιση περιστατικών με ομοφυλόφιλους 

μαθητές στα σχολεία, την αντιμετώπιση αυτών των συμβάντων από τους εκπαιδευτικούς, 

τις σχέσεις των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, 

καθώς και το ρόλο του σχολείου και της κεντρικής ηγεσίας. 

Διαπιστώνεται πως δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία. Απουσιάζουν, επίσης, επίσημα και 

συνολικά στατιστικά στοιχεία, όπου αυτά απαιτούνται, ενώ- κλείνοντας- πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι έρευνες που εντοπίστηκαν και παρουσιάζονται διεξήχθησαν κατά την 

τελευταία δεκαετία πάνω – κάτω. Αυτό καταδεικνύει ότι μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε 

να αναπτύσσεται στην Ελλάδα ο προβληματισμός σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και την 

Ταυτότητα Φύλου στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, παρατηρείται ένα έλλειμμα στην 

αναγκαιότητα ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών σε θέματα σεβασμού, ισότητας και ορθής 
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αντιμετώπισης, μέσα από την παρουσία των αρμόδιων φορέων, των σχολικών συμβούλων 

και της κεντρικής ηγεσίας.  

Συνεπώς, ο περιορισμένος αριθμός των ερευνών συνιστά ένα βασικό παράγοντα απόδοσης 

των μειονεκτημάτων και των ελλείψεων. Βέβαια, κλείνοντας αυτή την ενότητα και μιλώντας 

γενικότερα για τις μελέτες που δημοσιεύτηκαν διεθνώς για τη σχέση των Φύλων, 

παρατηρείται μια ποικιλία θεωρητικών προσεγγίσεων. «Σε μια προσπάθεια να εξετάσουμε 

την ιστορική εξέλιξη αυτή της ερευνητικής παράδοσης, παρουσιάζουμε πέντε διαφορετικές 

οπτικές του Φύλου που διαμόρφωσαν τη φεμινιστική εκπαιδευτική έρευνα: 

-Το Φύλο ως μεταβλητή στην ποσοτική εκπαιδευτική και ψυχολογική έρευνα 

-Το Φύλο ως παράγοντας στη διαδικασία κοινωνικοποίησης 

-Το Φύλο ως κοινωνική κατηγορία στο πλαίσιο του καπιταλισμού και ή της πατριαρχίας 

-Το Φύλο στις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις  

-Φύλο και κοινωνική αλλαγή»  

(Παντούλη, Ο. 2019). 

Το παραπάνω απόσπασμα παρατίθεται, γιατί- παρά το ότι αναφέρεται στη σχέση άνδρα- 

γυναίκας στην Εκπαίδευση- εντούτοις μπορεί να αποτελέσει, με τις θεματικές του, έναυσμα 

για έρευνα σχετική και με την παρούσα μελέτη. 

 

5.5. Προτάσεις 
Το σχολικό περιβάλλον σε σχέση με την Ταυτότητα Φύλου αναδεικνύεται μέσα από την 

παρούσα έρευνα. Αυτό που πρέπει να τονιστεί, όμως, είναι ότι  το φάσμα των 

περιοχών/πεδίων που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα, αναδεικνύει την ανάγκη για τη 

διεξαγωγή και άλλων ερευνών, πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, από διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας. 

Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί κατορθωτό να σκιαγραφηθεί πλήρως ή, τουλάχιστον με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, η πραγματικότητα στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο, το σχολικό 

περιβάλλον και τις σχέσεις των καθηγητών με τους γονείς και τους μαθητές. 

Μέσα από μια τέτοια κλιμάκωση της έρευνας μπορεί να στοιχειοθετηθεί μια πιο 

ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία γύρω από το ευαίσθητο θέμα της Ταυτότητας Φύλου,  

των έμφυλων σχέσεων και τελικά των σχέσεων ανάμεσα σε όλες τις πλευρές. Από την 

κλιμάκωση αυτή, επίσης, θα προκύψουν πολλά ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις 

θέσεις και τις απόψεις όλων γύρω από το επίμαχο θέμα, τη στάση και το ρόλο των 

εκπαιδευτικών, το ρόλο των τοπικών φορέων και Υπηρεσιών, το ρόλο της  κεντρικής 

Ηγεσίας και ,φυσικά, τη θέση της κοινωνίας. 

Επίσης, έρευνες μεγάλου μεγέθους θα μπορέσουν να διαφωτίσουν την εικόνα που έχουν οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί για το θέμα, σε συνάρτηση με την ανάγκη για την περαιτέρω και 
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συνεχή επιμόρφωσή τους, την αδιάκοπη ανάγκη για ενημέρωση, προκειμένου η 

προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση περιστατικών με πρωταγωνιστές ΛΟΑΤΚΙ μαθητές 

τους να είναι άοκνη, αλλά συνάμα και ουσιαστική.  

Επιπλέον, οι δυνητικοί ερευνητές στο μέλλον θα διερευνήσουν την ανάγκη για την 

ανάπτυξη δράσεων στο χώρο του σχολείου με στόχο την καταγραφή των ανισοτήτων και 

την άμβλυνσή τους, που αναμφίβολα υπάρχουν και σήμερα. 

Η διαχείριση των εκπαιδευτικών και του σχολείου σε θέματα σχετικά με την ταυτότητα 

φύλου των μαθητών, αλλά και το πως συντονίζονται οι όποιες δράσεις είναι όχι μόνο το 

ζητούμενο, αλλά και ο στόχος. 

Μέσα από τις διαπιστώσεις που προκύπτουν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, 

προκύπτουν και μια σειρά από προτάσεις, τις οποίες πρέπει να ακολουθεί ο Διευθυντής, 

αλλά και το Εκπαιδευτικό Σύστημα απέναντι στα ομοφυλόφιλα άτομα. 

Στα πλαίσια της σωστότερης αντιμετώπισης των ζητημάτων αυτών, προτείνεται ένας 

καλύτερος σχεδιασμός. Το κεντρικό κράτος και οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα πρέπει να 

παρέχουν στα σχολεία το απαιτούμενο, εξειδικευμένο προσωπικό, όπως για παράδειγμα 

παιδοψυχολόγους και κοινωνιολόγους, ώστε να υπάρχει μια διαρκής προσέγγιση από μια 

τέτοια σκοπιά κάθε ζητήματος που έχει να κάνει με την Ταυτότητα Φύλου, εντός του 

σχολικού περιβάλλοντος. 

Οι Διευθυντές, θα πρέπει να είναι σε ένα συνεχή δίαυλο επικοινωνίας με τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες που θα παρέχουν στήριξη, ακόμη και καθοδήγηση στους ηγέτες των σχολείων, οι 

οποίοι με τη σειρά τους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, θα εφαρμόζουν την 

απαιτούμενη μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων. 

Οι μεμονωμένες προσπάθειες δεν αρκούν, όσο κι αν υπάρχει θέληση και αγαστές 

προθέσεις. Το όποιο θέμα, πρέπει οι Διευθυντές σε συνεργασία με τις κατά τόπους 

Υπηρεσίες και το Υπουργείο Παιδείας να το προσεγγίζουν μέσα από το πλάνο που θα 

πρέπει να έχει καταρτιστεί και να υλοποιείται. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η κυριαρχούσα 

άποψη που αναγνωρίζει την απουσία οργανωμένων δράσεων που θα αποτελούν τα 

εργαλεία εκείνα, τα οποία θα ενισχύσουν και θα διευκολύνουν, ταυτόχρονα, το έργο των 

εκπαιδευτικών, εντός της σχολικής Κοινότητας.   

Η διάχυτη αίσθηση είναι ότι το έργο που μπορεί να επιτελεστεί μέσα από οργανωμένες 

δράσεις, είναι ελλιπές και η έλλειψη αυτή προέρχεται από την κεντρική ηγεσία της χώρας. 

Γιατί όπως λένε οι εκπαιδευτικοί: «Υπάρχουν δράσεις, δεν υπάρχουν οργανωμένες 

δράσεις». 

Ζητούμενο, επιπροσθέτως, των ερευνών στο μέλλον είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς 

των εκπαιδευτικών απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, μέσα από τη μαρτυρία  ανεξάρτητων 

παρατηρητών. Το «κλειδί» για την αξιόπιστη έρευνα και τη διεξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων βρίσκεται στην ευαισθητοποιημένη και αξιόπιστη παρατήρηση. 
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Πρόκειται για έρευνες που μπορούν να οδηγήσουν- μέσα από τα βαθύτερα αίτια που θα 

αναδειχθούν και θα μελετηθούν, σε σημαντικά ευρήματα, στηριγμένα αποκλειστικά στην 

ελληνική πραγματικότητα, απαντώντας σε μια σειρά από ερωτήματα όπως: 

-Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στο σχολείο; 

-Ποια είναι η θέση των εκπαιδευτικών απέναντι στους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές και πώς τα 

αντιμετωπίζουν; 

-Ποιες είναι οι αντιλήψεις των μαθητών και των γονέων απέναντι στα ΛΟΤΑΚΙ άτομα; 

-Πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά από το σχολείο και το ευρύτερο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον; 

-Ποια είναι η επιμορφωτική διαδικασία των εκπαιδευτικών και ποιος ο σχεδιασμός από την 

πλευρά της κεντρικής ηγεσίας; 

 φυσικά θα απαντηθούν και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και αναδείχθηκαν και 

μέσα από την παρούσα μελέτη. 

Κλείνοντας, αξίζει να επισημανθεί πως η μεγάλη συμμετοχή σε έρευνες, των εκπαιδευτικών 

της χώρας είναι βασική προϋπόθεση. Ωστόσο, καλό θα ήταν να υπάρξουν αντίστοιχες 

έρευνες τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς, καθώς και αυτές οι δύο πλευρές 

είναι βασικά κύτταρα του σχολικού περιβάλλοντος.  

Χρήσιμο είναι να τονιστεί πως η ευρύτερη εφαρμογή ενός μοντέλου σε μια μεγάλη κλίμακα 

θα αποτελέσει ένα σπουδαίο εργαλείο για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για 

την προώθηση της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης όλων των μαθητών. Ταυτόχρονα θα 

αποτελέσει το εργαλείο που θα συμβάλλει στην εφαρμογή ενός μοντέλου για μια 

επιμορφωτική δράση μεγάλης εμβέλειας, μέσα από την οποία θα παραχθεί και 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση των θεμάτων της Ταυτότητας Φύλου. 

Μεγάλη προσδοκία αποτελεί η -όσο το δυνατόν -συνολική καταγραφή των ζητημάτων για 

την Ταυτότητα Φύλου, ζητώντας παράλληλα την κατανόηση σε περίπτωση που δεν έχουν 

εντοπιστεί κάποιες δημοσιεύσεις /βιβλιογραφικές πηγές. Αυτό ήταν και ένας μεγάλος 

βαθμός δυσκολίας στη συγκεκριμένη έρευνα, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που 

απασχολεί τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση, επομένως 

πονήματα, όπως  το συγκεκριμένο, δεν είναι διαθέσιμα σε ευρεία κλίμακα. 
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Βιβλιογραφία 
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Παράρτημα 

Α. Πρωτόκολλο ερωτήσεων 
Ερωτήσεις οδηγού συνέντευξης 

Μέρος Πρώτο     

Αριθμός:  Χ 

Δημογραφικά στοιχεία: 

1. Φύλο:  

2. Ηλικία:  

3. Ειδικότητα:  

4. Έτη υπηρεσίας:  

5. Έτη διοικητικής εμπειρίας:  

6. Βασικές Σπουδές 

Σχολή: 

Τμήμα:  

7. Πρόσθετες Σπουδές 

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ:  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: :  

Διδακτορικό Δίπλωμα: 

Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο: 

Επιμορφωτικά σεμινάρια:  

8. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:  

Μέρος Δεύτερο 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

1ος άξονας: Ηγεσία 

1. Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;  

2. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηγεσίας; 

3. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας ηγέτης; 

4. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σχέση ενός ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου του, τους μαθητές και τους γονείς τους; 

2ος άξονας: Ταυτότητα φύλου  
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5. Τι στάση έχετε απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ  άτομα; Πως κρίνετε τη στάση της κοινωνίας 

και τις αλλαγές που καταγράφονται σε κάθε επίπεδο, τα τελευταία χρόνια ειδικά 

σε σχέση με αυτό το ζήτημα; 

6. Έχετε συναντήσει μαθητές με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό κατά τη 

διάρκεια της καριέρας σας; 

7. Πώς αντιμετωπίζετε (ή θα αντιμετωπίζατε) τέτοιους μαθητές; 

8. Πιστεύετε ότι η σεξουαλική ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών επηρεάζει τις 

κοινωνικές σχέσεις με τους ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους; 

9. Ποια η στάση της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας ( συμμαθητές, εκπαιδευτικοί 

και γονείς );  

3ος άξονας: Δράσεις 

10. Έχετε έρθει αντιμέτωπος με κάποιο σχετικό  περιστατικό; Πώς το αντιμετωπίσατε; 

Απευθυνθήκατε σε αρμόδιους φορείς;  

11. Θεωρείτε πως το ελληνικό σχολείο διαχειρίζεται θέματα σχολικής μειονότητας ή 

αυτά αποσιωπώνται;  

12. Υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την σεξουαλική διαφορετικότητα στα 

σχολεία; Από ποιους φορείς συντονίζονται ή καθοδηγούνται; (π.χ. Υπουργείο 

Παιδείας, Σύλλογος Διδασκόντων) 

13. Είχατε συμμετάσχει ποτέ σε σεμινάρια ή επιμορφώσεις ευαισθητοποίησης για τη 

σεξουαλική μειονότητα στα σχολεία και το σχολικό εκφοβισμό;  

14. Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι η τοποθέτηση της σχολικής Κοινότητας, των 

αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας απέναντι σε αυτό το ζήτημα;  

 

 

Β. Διαδικασία κωδικοποίησης  
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1Η  

 

1ος άξονας: Ηγεσία 

15. Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού;  

Επέλεξα το επάγγελμα αυτό γιατί πάντα ήθελα να 

μπορώ και να επηρεάζω θετικά τη νέα γενιά. Να 

αλλάξω κάτι στον τρόπο σκέψης της 

 

 

Λόγοι επιλογής 

επαγγέλματος 

εκπαιδευτικού 
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16.  Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηγεσίας; 

Την αντιλαμβάνομαι με χαρακτηριστικά 

οργανωτικά. 

 

17. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει 

ένας ηγέτης; 

 Ένας ηγέτης πρέπει να είναι δίκαιος. Να γνωρίζει 

τις ικανότητες των ανθρώπων που διαχειρίζεται 

ώστε να τους αναθέτει και τις κατάλληλες 

αρμοδιότητες 

18. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σχέση ενός 

ηγέτη με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, 

τους μαθητές και τους γονείς τους; 

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν όρια και φιλική 

αντιμετώπιση. Να προσπαθεί να είναι 

συμβιβαστικός ανάμεσα σε αυτά τα τρία μέρη και 

να τους φέρνει σε μια συνεννόηση. Να προσπαθεί 

να φέρνει τον έναν στην πλευρά του άλλου. 

 

2ος άξονας: Ταυτότητα φύλου  

19. Τι στάση έχετε απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ  άτομα; Πως 

κρίνετε τη στάση της κοινωνίας και τις αλλαγές 

που καταγράφονται σε κάθε επίπεδο, τα 

τελευταία χρόνια ειδικά σε σχέση με αυτό το 

ζήτημα; 
Κατ' εμέ είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό. Ο καθένας 

είναι ελεύθερος να αγαπά όποιον θέλει. Είναι καθαρά 

μέσα στα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Η κοινωνία 

είναι προκατειλημμένη απέναντι σε αυτό το θέμα. 

Έχουμε να κάνουμε ακόμη πολύ δουλειά ως προς αυτό 

το ζήτημα για να αποδεχτούμε αυτά τα άτομα.  

 

20. Έχετε συναντήσει μαθητές με διαφορετικό 

σεξουαλικό προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της 

καριέρας σας; 
Ναι έχω συναντήσει 

 

21. Πώς αντιμετωπίζετε (ή θα αντιμετωπίζατε) 

τέτοιους μαθητές; 
Οι μαθήτριες που έχει τύχει να συναντήσω ήταν πολύ 

άνετες με αυτό. Ήταν μαθήτριες της τρίτης Λυκείου. 

Συζητούσαμε και είχαμε μια πολύ ανοιχτή σχέση. 

Συζητούσαν για αυτό ελεύθερα. Ήθελαν να το 

Ο ηγέτης πρέπει να είναι 

κοντά σε όλους 

 

Ο ηγέτης να είναι 

δημοκρατικός, δίκαιος, 

δυναμικός 

 

Η σεξουαλική ταυτότητα 

είναι προσωπικό ζήτημα 

 

Παρά τα θετικά βήματα 

υπάρχει προκατάληψη 

 

Στήριξη των ΛΟΑΤΚΙ 

ατόμων, συναισθηματικά, 

ψυχολογικά, πρακτικά 
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εξωτερικεύσουν, αλλά ήξεραν και το άτομο στο οποίο θα 

το πουν. Δεν έγινε εξ αρχής, αλλά όταν συζητήσαμε τα 

θέματα αυτά και μετά, ανοίχτηκαν 

 

22. Πιστεύετε ότι η σεξουαλική ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ 

μαθητών επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις με τους 

ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους; 
Πιστεύω ότι επηρεάζει. Δεν επηρεάζονται όλοι, αλλά 

σίγουρα προσδίδεται η ταυτότητα στο μαθητή. Τους 

προσδιορίζουν έτσι, με βάση τη σεξουαλική τους 

προτίμηση 

 

23. Ποια η στάση της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας ( 

συμμαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ); 
Στο περιβάλλον που εγώ εργάζομαι δεν υπάρχει αυτό το 

ταμπού. Όμως από αυτά που γνωρίζω, άλλοι καθηγητές 

καταλαβαίνω ότι περιθωριοποιούν τα παιδιά αυτά. Στο 

δικό μας περιβάλλον όμως είναι όλα πιο ομαλά. Το 

θέτουμε στη βάση που πρέπει. Όταν ο ίδιος ο gay θέλει 

να το φέρει στη συζήτηση, μπορεί να το κάνει. 

 

3ος άξονας: Δράσεις 

24. Έχετε έρθει αντιμέτωπος με κάποιο σχετικό  

περιστατικό; Πώς το αντιμετωπίσατε; 

Απευθυνθήκατε σε αρμόδιους φορείς;  
Όταν είχα επαφή με το περιστατικό, δεν απευθύνθηκα 

σε κάποιον αρμόδιο φορέα. Το αντιμετώπισα μέσα από 

την προσωπική συζήτηση, αλλά δεν χρειαζόταν και 

κάποια βοήθεια 

 

25. Θεωρείτε πως το ελληνικό σχολείο διαχειρίζεται 

θέματα σχολικής μειονότητας ή αυτά 

αποσιωπώνται;  
Θεωρώ ότι είναι μεμονωμένες οι προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών που προσπαθούν να θίξουν θέματα 

μειονότητας και γενικά αποσιωπάται, κάτι που 

διαιωνίζει την περιθωριοποίηση των ατόμων 

 

26. Υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την 

σεξουαλική διαφορετικότητα στα σχολεία; Από 

ποιους φορείς συντονίζονται ή καθοδηγούνται; 

(π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Σύλλογος Διδασκόντων) 
Από αυτό που εγώ έχω δει, δεν υπάρχει οργανωμένες 

δράσεις. Κάποιοι εκπαιδευτικοί με προσωπική 

Η σχέση των μαθητών και 

η αντίδραση στους 

ομοφυλόφιλους 

συμμαθητές ποικίλλει 

 

Η σχολική Κοινότητα έχει 

ποικίλη αντίδραση 

 

Οι εκπαιδευτικοί 

ενεργοποιούνται 

μεμονωμένα 

 

Το σχολείο και η 

αντιμετώπιση των θεμάτων 

σεξουαλικού τύπου/ 

προσανατολισμού 
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πρωτοβουλία, ομάδες εκπαιδευτικών, το έχουν κάνει. 

Όχι όμως συντονισμένα 

27. Είχατε συμμετάσχει ποτέ σε σεμινάρια ή 

επιμορφώσεις ευαισθητοποίησης για τη 

σεξουαλική μειονότητα στα σχολεία και το σχολικό 

εκφοβισμό; 
Όχι δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο τέτοιο σεμινάριο 

 

28. Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι η τοποθέτηση 

της σχολικής Κοινότητας, των αρμόδιων φορέων 

και της Πολιτείας απέναντι σε αυτό το ζήτημα; 
Θα πρέπει να δείξουμε στα παιδιά πως πολλά πράγματα που 
θεωρούν και έχουν λάβει από τους γονείς τους ως φυσιολογικά 
και κάποια άλλα αφύσικα, πρέπει να τα αμφισβητήσουν. Πρέπει 
να το ψάξουν να ερευνήσουν και μετά να καταλάβουν ότι ο 
κόσμος δεν είναι όπως μας το έχουν παραδώσει. Ο καθένας 
μπορεί να πράττει όπως θέλει, να αγαπά όποιον θέλει. Πρέπει να 
περάσουμε στα παιδιά ότι από τη στιγμή που δεν προκαλεί  
πρόβλημα σε εσένα, για ποιο λόγο να τον περιθωριοποιήσεις και 
να του δημιουργήσεις πρόβλημα εσύ. Είναι δικαίωμα όλων. Αυτό 
είναι το πρίσμα που πρέπει να κινούμαστε όλοι. 

 

 

 

Γ. Αντιπροσωπευτική συνέντευξη  
 

Αριθμός:  18 

Δημογραφικά στοιχεία: 

1. Φύλο: Γυναίκα 

2. Ηλικία: 50 

3. Ειδικότητα: Οικονομολόγος 

4. Έτη υπηρεσίας: 20 

5. Έτη διοικητικής εμπειρίας: 2 

6. Βασικές Σπουδές 

Σχολή: Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων  

7. Πρόσθετες Σπουδές 
Δεύτερο Πτυχίο ΑΕΙ: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ανάγκη για μεγαλύτερη 

ενημέρωση 

 

Μερική ενεργοποίηση του 

σχολείου 

 

Η σεξουαλική ταυτότητα 

είναι προσωπικό ζήτημα 

 

Εκπαίδευση της νεολαίας 
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Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: : Middlesex University  

Διδακτορικό Δίπλωμα: -  

Μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο: ΑΣΠΑΙΤΕ 

Επιμορφωτικά σεμινάρια: Ναι 

8. Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Ναι 
Μέρος Δεύτερο 

Ερωτήσεις συνέντευξης 

1ος άξονας: Ηγεσία 

1. Για ποιο λόγο επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού;  

Μου άρεσε η προσωπική επαφή με νέους ανθρώπους, η 

μεταλαμπάδευση ιδεών, γνώσεων, εμπειριών. 

2. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της ηγεσίας; 

Ηγεσία είναι η ικανότητα κάποιων ανθρώπων να επηρεάζουν τους 
άλλους ή και ομάδες ολόκληρες.  

3. Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας ηγέτης; 

Ένας αποτελεσματικός ηγέτης στην σύγχρονη εποχή πρέπει να είναι 
δημιουργικός, πειραματιστής, καινοτόμος δημοκρατικός, αισιόδοξος, 
ευέλικτος και ανοιχτόμυαλος.  

4. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η σχέση ενός ηγέτη με τους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου του, τους μαθητές και τους γονείς τους; 

Ο ηγέτης στο σχολείο πρέπει να διατηρεί καλές σχέσεις με τους μαθητές, 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Απέναντι στους συναδέλφους θα 
πρέπει να τους ενημερώνει, να ακούει τη γνώμη τους και να επιδιώκει τη 
συμμετοχή τους. Απέναντι σε μαθητές και γονείς θα πω ότι χρειάζεται 
και εδώ να ενημερώνει για όλα τα θέματα, να διατηρεί ανοικτούς 
διαύλους επικοινωνίας, να είναι ήρεμος, και να μπορεί να διαφυλάττει 
τις ηθικές αξίες.  

2ος άξονας: Ταυτότητα φύλου  

5. Τι στάση έχετε απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ  άτομα; Πως κρίνετε τη στάση της 
κοινωνίας και τις αλλαγές που καταγράφονται σε κάθε επίπεδο, τα 
τελευταία χρόνια ειδικά σε σχέση με αυτό το ζήτημα; 

Έχω μια στάση αποδοχής απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Ας μην ξεχνάμε 
ότι δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η ομοφυλοφιλία και 
αμφιφυλοφιλία θεωρούνταν ψυχικές παθήσεις. Η ανακάλυψη των 
ομοφυλοφιλικών τάσεων ενδέχεται να είναι μια κατάσταση κοινωνικά 
δύσκολη και κατακριτέα σε σημείο όπου το άτομο να μην θέλει να την 
αποδεχτεί.  
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6. Έχετε συναντήσει μαθητές με διαφορετικό σεξουαλικό 
προσανατολισμό κατά τη διάρκεια της καριέρας σας; 

Ναι με διάθεση αποδοχής της διαφορετικότητάς τους.  

7. Πώς αντιμετωπίζετε (ή θα αντιμετωπίζατε) τέτοιους μαθητές; 

Σε μια περίπτωση μαθήτριας του σχολείου που έχει ακολουθήσει 
ορμονοθεραπεία για να αναπτύξει ανδρικά χαρακτηριστικά, ένιωσα τη 
ανάγκη να κουβεντιάσω μαζί της με στοργή και αληθινό ενδιαφέρον και 
κατανόηση και αγάπη. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία που δεν θα 
ξεχάσω.  

8. Πιστεύετε ότι η σεξουαλική ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών επηρεάζει 
τις κοινωνικές σχέσεις με τους ετεροφυλόφιλους συμμαθητές τους; 

Αναμφίβολα. Η σεξουαλική ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ δεν περιορίζεται μόνο 
στη σεξουαλική τους ζωή αλλά επεκτείνεται και στην συνολική 
προσωπική τους ταυτότητα.  

9. Ποια η στάση της υπόλοιπης σχολικής κοινότητας ( συμμαθητές, 
εκπαιδευτικοί και γονείς );  

Υπάρχουν περιπτώσεις μελών της σχολικής κοινότητας που αντιδρούν 
ομοφοβικά, αποδοκιμάζουν, χλευάζουν ή και επιτίθενται σωματικά και 
ευάλωτα συναισθηματικά και ψυχικά μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.  

3ος άξονας: Δράσεις 

10. Έχετε έρθει αντιμέτωπος με κάποιο σχετικό  περιστατικό; Πώς το 

αντιμετωπίσατε; Απευθυνθήκατε σε αρμόδιους φορείς;  

Δεν έχω αντιμετωπίσει περιστατικό. 

11. Θεωρείτε πως το ελληνικό σχολείο διαχειρίζεται θέματα σχολικής 
μειονότητας ή αυτά αποσιωπώνται;  

Νομίζω πως δεν είναι ακόμα έτοιμο να αποδεχτεί αυτά τα θέματα. 
Περισσότερο προσπαθεί να αποτρέψει τη βία χωρίς να μπαίνει στην 
ουσία τους ζητήματος.  

12. Υπάρχουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την σεξουαλική 
διαφορετικότητα στα σχολεία; Από ποιους φορείς συντονίζονται ή 
καθοδηγούνται; (π.χ. Υπουργείο Παιδείας, Σύλλογος Διδασκόντων) 

Δειλά δειλά αναπτύσσονται στα Γυμνάσια στα πλαίσια της Εβδομάδας 
Εξωδιδακτικών Δραστηριοτήτων ή στα Λύκεια στη Ζώνη Δημιουργικών 
Δραστηριοτήτων μετά από πρωτοβουλία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. 
Από την επόμενη χρονιά γνωρίζω ότι θα εισαχθεί το μάθημα της 
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης.  

13. Είχατε συμμετάσχει ποτέ σε σεμινάρια ή επιμορφώσεις 
ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική μειονότητα στα σχολεία και το 
σχολικό εκφοβισμό;  
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Όχι δεν νομίζω ότι έχουν γίνει τέτοια σεμινάρια. 

14. Ποια θεωρείτε πως πρέπει να είναι η τοποθέτηση της σχολικής 
Κοινότητας, των αρμόδιων φορέων και της Πολιτείας απέναντι σε αυτό 
το ζήτημα;  
Πρέπει να οδηγεί και όχι να οδηγείται, να σύρει και όχι να σύρετε από τις 
εξελίξεις. Πρέπει το ελληνικό σχολείο να πει ναι στη διαφορετικότητα και 
στον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ο κάθε ένας έχει το δικαίωμα της 
ελευθερίας του και το δικαίωμα να επιλέγει τον σεξουαλικό σύντροφό 
του. Τα σχολεία πρέπει να γίνουν μικρογραφίες μια καλύτερης και 
δημοκρατικότερης κοινωνίας, μέσα στην οποία θέλουμε να ζήσουν τα 
παιδιά μας και εμείς.  

 


