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Εισαγωγή 

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, 

κλήθηκαν τα Γυμνάσια της χώρας να αφιερώσουν μία εβδομάδα κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα υλοποιούσαν επιμορφωτικές δράσεις. Αυτές 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το πεδίο των έμφυλων ταυτοτήτων. Οι έμφυλες 

ταυτότητες περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις θεματικές που έχουν ως 

έναυσμα το φύλο ή, στην περίπτωση του σεξουαλικού προσανατολισμού, 

τα φύλα των ατόμων μεταξύ των οποίων υπάρχει έλξη (ταυτότητα φύλου, 

σεξουαλικός προσανατολισμός, έμφυλα στερεότυπα, έμφυλοι ρόλοι κλπ).   

Σημαντικό όμως είναι να γίνει διαχωρισμός μεταξύ του σεξουαλικού 

προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. Σύμφωνα με την Αμερικανική 

Ψυχολογική Εταιρία, σεξουαλικός προσανατολισμός είναι «το συνεπές 

μοτίβο συναισθηματικής, ρομαντικής και/ή σεξουαλικής έλξης από 

άντρες, γυναίκες ή και από τα δύο φύλα». Η σεξουαλική έλξη αυτή 

εκτείνεται σε ένα φάσμα βαθμού έλξης από άτομα που 

αυτοπροσδιορίζονται είτε ως άντρες είτε ως γυναίκες ή την απουσία 

οποιασδήποτε σεξουαλικής έλξης, δηλαδή την ασεξουαλικότητα (APA, 

2008).   

Ο όρος «ταυτότητα φύλου» αναφέρεται στον βαθμό που κάποιο άτομο 

βλέπει τον εαυτό του ως άντρα ή γυναίκα, συναρτήσει του τι σημαίνει 

να είναι άντρας ή γυναίκα στο εκάστοτε κοινωνία ή πολιτισμό (Burke, 

Stets, & Good, 1988). Η ταυτότητα φύλου αφορά το εσωτερικό βίωμα του 

ατόμου ως προς το φύλο του και δεν πρέπει να ταυτίζεται με τους 

έμφυλους ρόλους (τις κοινωνικά προσδοκώμενες συμπεριφορές και 

πρακτικές ανάλογα με το φύλο που αποδόθηκε κατά τη γέννηση)  ή τα 

έμφυλα στερεότυπα (συλλογικές απόψεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητας του κάθε ατόμου συνδεδεμένα με κάποιο φύλο) 

(Bird, 1996). 

Ως κάτι πρωτόγνωρο για το ελληνικό σχολείο, ο άξονας της Θεματικής 

Εβδομάδας που αφορούσε τις Έμφυλες Ταυτότητες δημιούργησε σοβαρούς 

προβληματισμούς, δημόσιες συζητήσεις, έντονα αρνητικά φορτισμένες 

αντιδράσεις και σε πολλές περιπτώσεις κινδυνολογικές τοποθετήσεις. 

Οι βασικοί προβληματισμοί που αναδείχθηκαν από την εκπαιδευτική 

κοινότητα την περίοδο πριν από την υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας 

ήταν δύο: αφενός κατά πόσο τόσο ευαίσθητα θέματα είναι μέρος του 

παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών και αφετέρου αν θα μπορούσαν να 

υλοποιήσουν τις δράσεις με επιτυχημένο τρόπο όταν οι ίδιοι δεν έχουν 

λάβει ανάλογη επιμόρφωση. 
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Το Πολύχρωμο Σχολείο, έχοντας συχνή επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 

όλο το διάστημα της διεξαγωγής της Θεματικής Εβδομάδας, θέλησε μέσω 

αυτής της έρευνας να δώσει ένα μικρό αποτύπωμα των επιλογών και των 

αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο του 2017 μέχρι και τον  Αύγουστο του 

2017. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα 

ερωτηματολόγιο1 με συνδυασμό ανοιχτών και κλειστών ερωτήσεων. Οι 

ερωτήσεις αφορούσαν τους τρόπους με τους οποίους υλοποιήθηκαν οι 

δράσεις, τις θεματικές που αναπτύχθηκαν, το κλίμα που υπήρξε στη 

σχολική κοινότητα εν γένει και την ανάγκη ενδυνάμωσης των 

εκπαιδευτικών. Το ερωτηματολόγιο ήταν διαθέσιμο ηλεκτρονικά, μέσω 

της ιστοσελίδας του Πολύχρωμου Σχολείου, και σε έντυπη μορφή. 

Συνολικά συμπληρώθηκαν 45 ερωτηματολόγια. 

 

 

 

 
 
 
 
  

                                                           
1
 https://goo.gl/forms/Y0ZAav42nRYGeqws2 
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1.Ποια παιδαγωγικά εργαλεία χρησιμοποιήσατε για την υλοποίηση 
του θεματικού άξονα Έμφυλες Ταυτότητες;  
 
Η ερώτηση ήταν κλειστή με δυνατότητα επιλογής περισσότερων από 
μία απαντήσεων. 
 
 

 
 

Το 33% των εκπαιδευτικών που απάντησαν χρησιμοποίησε διαλέξεις, το 

51% βιωματικές ασκήσεις, το 60% οπτικοακουστικό υλικό, το 33% 

οργάνωσε πρόσκληση φορέων για την πραγματοποίηση εισηγήσεων, το 62% 

πραγματοποίησε συζήτηση σε κύκλο, το 4% χρησιμοποίησε το θέατρο, ενώ 

το 2% προώθησε ερωτηματολόγια. 

Από την ανάλυση προκύπτει ότι οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποίησαν βιωματικές ασκήσεις και ένα ελάχιστο ποσοστό θεατρικό 

παιχνίδι. Μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών κατέφυγαν σε πιο 

παραδοσιακές μεθόδους (διαλέξεις, οπτικοακουστικό υλικό, 

εισηγήσεις). Η συζήτηση σε κύκλο που πραγματοποιήθηκε από το 62% δε 

γνωρίζουμε αν ήταν καθοδηγητική και παρεμβατική ή ευνοούσε την 

ανάπτυξη ελεύθερου διαλόγου μεταξύ των παιδιών. Παρόμοια, δε 

γνωρίζουμε το ύφος και το περιεχόμενο των διαλέξεων, ούτε από ποια 

άτομα πραγματοποιήθηκαν. 
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2. Ποιες πτυχές του θεματικού άξονα αγγίξατε; 

Η ερώτηση ήταν κλειστή, με δυνατότητα επιλογής περισσότερων 
από μία απαντήσεων. 
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Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών επέλεξε να θίξει ζητήματα που 

αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα και την έκφραση φύλου, σε ποσοστό 

82%. Με την έμφυλη βία ασχολήθηκε το 47%, με το γυναικείο 

ζήτημα και το σεξισμό το 58%, με το σεξουαλικό προσανατολισμό 

το 29%, με την ταυτότητα φύλου το 47%, με την ομοφοβία το 36%, 

με την τρανσφοβία το 16%, με τα ζητήματα εφηβείας και σχέσεων 

το 62%, ενώ από 2% ασχολήθηκαν με την έμφυλη διάκριση στον 

επαγγελματικό τομέα, την πρόληψη και προστασία από κινδύνους 

ΣΜΝ, τους παράγοντες επίδρασης του τρόπου έκφρασης της 

σεξουαλικότητας και τέλος με την αυτοεικόνα/αυτοπεποίθηση.  

Προκύπτει πως τα έμφυλα στερεότυπα, τα ζητήματα εφηβείας και 

σχέσεων και το γυναικείο ζήτημα προσέλκυσαν τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η ταυτότητα φύλου 

φαίνεται να απασχόλησε σχεδόν τους μισούς εκπαιδευτικούς, η 

τρανσφοβία απασχόλησε λιγότερο από το 50% εκείνων που 

ασχολήθηκαν με την ταυτότητα φύλου. Αυτό εγείρει το ερώτημα 

κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν με την 

ταυτότητα φύλου γνωρίζουν τη σημασία του όρου. 

Ανάλογη αναντιστοιχία, σε μικρότερη κλίμακα, υπάρχει στο 

κομμάτι του σεξουαλικού προσανατολισμού σε σχέση με την 

ομοφοβία. Η ομοφοβία φαίνεται να απασχόλησε περισσότερους 

εκπαιδευτικούς από αυτούς που δήλωσαν ότι ασχολήθηκαν με το 

σεξουαλικό προσανατολισμό, ωστόσο το συντηρητικό δείγμα της 

έρευνας δεν επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων σε 

σχέση με αυτό το στοιχείο, λόγω της μικρής σχετικά απόκλισης. 

Επιπροσθέτως, παρατηρούμε πως, ενώ το 82% των εκπαιδευτικών 

δήλωσαν πως ασχολήθηκαν με τα έμφυλα στερεότυπα και την 

έκφραση φύλου, η έμφυλη βία, η ομοφοβία και η τρανσφοβία 

απασχόλησαν σημαντικά λιγότερους εκπαιδευτικούς. Αυτό ίσως 

δείχνει την έλλειψη αναγνώρισης των αρνητικών συνεπειών που 

δημιουργούν οι κοινωνικές νόρμες στα άτομα που δε 

συμμορφώνονται με αυτές.  
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3. Υπήρξαν εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσετε για να μπορέσετε 
να υλοποιήσετε τις δράσεις που είχατε ετοιμάσει;(Π.χ. άρνηση 
συμμετοχής από μέλη του συλλόγου διδασκόντων, έντονες 
αντιδράσεις από τους γονείς/κηδεμόνες, άρνηση 
μαθητών/μαθητριών να συμμετάσχουν) 
 
 

Το 47% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν αντιμετώπισε 

προβλήματα. Το 24% ανέφερε προβλήματα σχετικά με τα μέλη του 

Συλλόγου Διδασκόντων, ενώ το 20% αντιδράσεις από τους γονείς. 

Μόνο το 9% είπε ότι δέχθηκε αντιδράσεις/άρνηση παιδιών να 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του υλικού, ενώ το 2% δήλωσε πως 

αντιμετώπισε υλικοτεχνικά προβλήματα. 
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Θετικό είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί 

είπαν ότι αντιμετώπισαν ελάχιστα ή καθόλου εμπόδια. Αυτό είναι 

αξιοσημείωτο δεδομένων των αντιδράσεων και της έντονης 

κινδυνολογίας που εκφράστηκε μετά την ανακοίνωση για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού άξονα. 

Παρατηρείται ακόμα πως, ενώ οι ενήλικες (εκπαιδευτικοί και 

γονείς/κηδεμόνες)  εξέφρασαν άρνηση και επιφυλάξεις, τα παιδιά 

(προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας) το έκαναν σε σημαντικά 

μικρότερο ποσοστό.  

 

4.Οργανώθηκε, ως επέκταση της Θεματικής Εβδομάδας, από το 
σύλλογο διδασκόντων του σχολείου σας επιμορφωτικό σεμινάριο 
προς τους γονείς/κηδεμόνες;  
 

 

 

Το 27% επέκτεινε τις δράσεις της Θεματικής Εβδομάδας και στους 

γονείς/κηδεμόνες. Το 71% δεν το έκανε και το 2% δεν απάντησε 

στο ερώτημα. 

Ως συνέχεια αυτής της ερώτησης και για όσους απάντησαν Ναι, 

θελήσαμε να καταγράψουμε ποιο ήταν το κλίμα συνεργασίας μεταξύ 

συλλόγου γονέων/κηδεμόνων και συλλόγου διδασκόντων. Από το 27% 

που απάντησε Ναι, το 67% απάντησε πως το κλίμα ήταν καλό έως 

εξαιρετικό, το 25% έδωσε απαντήσεις που δε σχετίζονταν με την 

ερώτηση (αναφερόταν στο κλίμα του συλλόγου), ενώ το 8% δεν 

έδωσε απάντηση. 
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Η εμπειρία της πλειονότητας των εκπαιδευτικών που επιχείρησαν 

να συμπεριλάβουν και τους γονείς/κηδεμόνες στις δράσεις της 

Θεματικής Εβδομάδας φαίνεται πως ήταν θετική ως προς τη 

συνεργασία και την υλοποίηση.  

Για όσους απάντησαν Όχι ζητήσαμε να μάθουμε τους λόγους για 

τους οποίους δεν έγινε αυτό.  
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Το 16% δήλωσε πως υπήρχε πρόβλημα στη συνεργασία μεταξύ των 

μελών του συλλόγου, ενώ το 6% έκρινε εκ των προτέρων πως δε θα 

υπάρξει θετική ανταπόκριση, διότι η κοινωνία δεν είναι έτοιμη 

να ανοίξει συζήτηση, και το 3% δήλωσε πως δεν υπήρξε χρόνος 

για κάτι τέτοιο. Το 34% των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι η 

Θεματική Εβδομάδα δεν επεκτάθηκε στους γονείς απάντησε ότι δεν 

προτάθηκε καθόλου από το σύλλογο διδασκόντων, χωρίς να 

αναφέρει τους λόγους. Είναι όμως πιθανό οι αιτίες να 

ταυτίζονται με αυτές που προτάχθηκαν από τις προηγούμενες 

ομάδες. 

 
5. Εκφράστηκε η επιθυμία από την πλευρά των παιδιών για την 
ένταξη περισσότερων παρόμοιων δράσεων στο σχολείο;  
 
Η ερώτηση ήταν κλειστή με δυνατότητα μίας μόνο απάντησης. 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 73% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι τα 

παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να υπάρξουν στο μέλλον παρόμοιες 

τέτοιες δράσεις, ενώ το 27% δήλωσε πως εκφράστηκε το αντίθετο. 

Η διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στις δύο στάσεις των 

παιδιών είναι σημαντική. Αυτό που υπερισχύει είναι ότι τα 

παιδιά έχουν την επιθυμία να γίνονται κι άλλα πράγματα μέσα 

στο σχολείο εκτός από διδασκαλία διαφόρων αντικειμένων.  
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6. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γενική εικόνα σε ό,τι αφορά τη θέση 
των παιδιών σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και 
ταυτότητας φύλου όπως αναδείχθηκε μέσα από τις δράσεις που 
υλοποιήσατε; (Π.χ. υπάρχει άγνοια, υπάρχει παραπληροφόρηση, 
γνωρίζουν αρκετά πράγματα και έχουν θετική στάση, έχουν 
αρνητική στάση, ζητούν περισσότερη πληροφόρηση, τους είναι 
αδιάφορα αυτά τα ζητήματα) 
 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και οι εκπαιδευτικοί είχαν τη 

δυνατότητα να περιγράψουν τη γενική εικόνα που εισέπραξαν από 

τα παιδιά πάνω σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου. 

 

 

 

Από το 89% των εκπαιδευτικών που απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, 

το 62% δήλωσε πως η στάση των παιδιών απέναντι σε αυτά τα 

ζητήματα είναι θετική, ενώ το 20% αρνητική και το 7% ουδέτερη. 

 

Αν και δε ζητήθηκε, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν 

τις ερμηνείες τους για την αρνητική στάση των παιδιών. 
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Η πλειονότητα θεωρεί υπεύθυνους τους ενήλικες για την αρνητική 

στάση των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, το 44% την αποδίδει στην 

επιρροή που δέχονται από την οικογένεια, ενώ το 11% θεωρεί πως 

το σχολείο, η εκκλησία και η άνοδος της ακροδεξιάς παίζει ρόλο 

σε αυτή. Η επιρροή από συνομηλίκους και η έλλειψη ωριμότητας 

κατά την εφηβική ηλικία προτάχθηκε ως αιτία από το 22% των 

συμμετεχόντων. 

Το γεγονός ότι η αρνητική στάση αποδίδεται κυρίως στην 

οικογένεια και πολύ λιγότερο στο σχολείο εγείρει το ερώτημα αν 

πράγματι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι ο δικός τους ρόλος δε 

συμβάλλει καθόλου στη διαμόρφωση των παιδιών. 

Ένα ακόμα στοιχείο που αναδείχθηκε μέσα από τις απαντήσεις 

ήταν η γνώση των παιδιών για τα ζητήματα αυτά. 
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Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, το 65% των παιδιών έχει κακή 

γνώση γύρω από τα θέματα του σεξουαλικού προσανατολισμού και 

της ταυτότητας φύλου. Οι εκπαιδευτικοί είπαν πως αυτό 

οφείλεται στην άγνοια, στην παραπληροφόρηση και στην ελλιπή 

πληροφόρηση. Το 22% δήλωσε πως  τα παιδιά φαίνεται να έχουν 

καλή γνώση των θεμάτων, «σε βαθμό που να κουράζονται από το 

περιεχόμενο της θεματικής εβδομάδας». Το 15% παρατήρησε 

αποκλίσεις στις γνώσεις μεταξύ των μαθητών. 

Δύο εκπαιδευτικοί επεσήμαναν την ανάγκη δράσεων σε μόνιμη 

βάση, ενώ ένας/μία πρότεινε «peer education» (αλληλοεκπαίδευση 

μεταξύ συνομηλίκων) ως εργαλείο επιμόρφωσης των παιδιών.  
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7. Πιστεύετε πως τα παιδιά κατανόησαν τις πτυχές των ζητημάτων 
που θίχτηκαν μέσα από τις δράσεις; 
 

Η ερώτηση ήταν κλειστή και υπήρξε δυνατότητα μίας μόνον 

επιλογής. 

 

 

 

Σύμφωνα με την εκτίμηση περίπου του 7% των εκπαιδευτικών τα 

παιδιά κατανόησαν πολύ καλά τις πτυχές που θίχτηκαν μέσα από 

τις δράσεις. Το 62% δήλωσε πως τις κατανόησαν καλά, περίπου το 

29% μέτρια, ενώ περίπου το 2% δήλωσε ότι δεν κατανοήθηκαν 

καθόλου. Από τα αποτελέσματα αυτά προκύπτει ότι η πλειονότητα 

των εκπαιδευτικών αξιολογούν τις σχετικές με τον άξονα των 

Έμφυλων Ταυτοτήτων δράσεις ως επιτυχημένες. 
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8. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γενική εικόνα της εκπαιδευτικής 

κοινότητας σε ό,τι αφορά τις έμφυλες ταυτότητες και τα 

ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου όπως 

αναδείχθηκε μέσα από τη γενική συζήτηση για τη θεματική 

εβδομάδα; (Π.χ. υπήρξε άρνηση, υπήρξε άγνοια, ζητούν 

περισσότερη ενημέρωση, τους είναι αδιάφορα αυτά τα ζητήματα, 

υπάρχει ευαισθητοποίηση αλλά όχι επαρκής γνώση, θεωρούν ότι τα 

ζητήματα αυτά είναι έξω από τον παιδαγωγικό τους ρόλο) 

 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και οι απαντήσεις που δόθηκαν 

αναδεικνύουν στοιχεία που έχουν σχέση με τη γνώση και τη στάση 

των εκπαιδευτικών.  

Περίπου το 53% των συμμετεχόντων ανέφερε την ποιότητα της 

γνώσης  στις απαντήσεις του: 

 

 

Το 99% των ατόμων που συμπεριέλαβε το στοιχείο της γνώσης στην 

απάντησή του, δήλωσε πως η ποιότητά της είναι κακή. Μόλις το 

1% δήλωσε πως σύμφωνα με την κρίση του η γνώση των 

εκπαιδευτικών είναι καλή. Έχει ενδιαφέρον η σημαντική διαφορά 

ως προς την εκτίμηση της ποιότητας της γνώσης των 

εκπαιδευτικών (μόλις 1% θετική) σε σχέση με των παιδιών (22% 

θετική). 

 

1% 

99% 

Ποιότητα γνώσης των εκπαιδευτικών 

Καλή 

Κακή 
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Το 91% των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στη στάση των 

εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις σε ένα 18% των ερωτηματολογίων 

ήταν μικτές, περιλαμβάνοντας και αρνητικά και θετικά στοιχεία. 

 

 

 

Το 29% δήλωσε πως υπήρξε ευαισθητοποίηση, ενώ σε πολύ 

μικρότερο ποσοστό δηλώθηκε επιθυμία για επιπλέον ενημέρωση. 

Επίσης, αναφέρθηκαν σε «ζυμώσεις», «ερεθίσματα», «συζήτηση» 

και «κατανόηση της χρησιμότητας» του άξονα των Έμφυλων 

Ταυτοτήτων. 
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Οι δείκτες αρνητικής στάσης είχαν πιο έντονη παρουσία, όπως 

φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα. 

 

 

 

Το 22% όσων εξέφρασαν την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών 

δήλωσε πως πιστεύουν ότι τα ζητήματα αυτά είναι εκτός του 

παιδαγωγικού τους ρόλου. Το 20% εξέφρασε φόβο και κινδυνολογία 

και το 29% αρνήθηκε ή αντιστάθηκε να συνεργαστεί στο σχεδιασμό 

και στην υλοποίηση υλικού. Ο συντηρητισμός και η υπεράσπιση 

της κανονικότητας εκφράστηκε από το 11%, ενώ η προσπάθεια 

απαξίωσης, ψυχιατρικοποίησης και συκοφάντησης του εγχειρήματος 

εκφράστηκε επίσης από το 11%. Τέλος, το 24% εξέφρασε 

αδιαφορία, έλλειψη ευαισθητοποίησης και αποσιώπηση. 
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Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε τοποθέτηση των συμμετεχόντων ως 

προς την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών. Ο φόβος σύγκρουσης 

με τους γονείς, η σύγκρουση των εκπαιδευτικών με τα δικά τους 

πιστεύω, η έλλειψη οργάνωσης από το υπουργείο, η έλλειψη 

γνώσης και η ανάγκη ύπαρξης δίπολων για να μην προκληθεί 

σύγχυση στον ψυχισμό των παιδιών ήταν αυτά που αναφέρθηκαν 

στις απαντήσεις. 

 

Ένας/μία εκπαιδευτικός συμπεριέλαβε στην καταχώρησή του/της 

την παρακάτω πρόταση: 

«Τα ζητήματα θα έπρεπε απαρχής οργάνωσης, εφαρμογής και 

αξιολόγησης τους να αποτελούν αντικείμενο διεπαγγελματικών 

ομάδων και όχι εκπαιδευτικών. Η συνεργασία όμως κρίνεται 

απαραίτητη με τους εκπαιδευτικούς. Η φύση πολλών μαθημάτων 

μπορεί να αποτελεί αφορμή προσέγγισης-εισαγωγής των ζητημάτων 

αυτών. Ο χώρος του σχολείου μπορεί να δώσει συστηματικότητα, 

διάρκεια και αποτίμηση τέτοιου είδους παρεμβάσεων. Η ηλικία 

των παιδιών αφήνει "περιθώρια" για αλλαγή στάσεων μέσω της 

εκπαίδευσης και αποτελεί τη βάση για υγιή ενήλικα κοινωνικά 

πρότυπα». 
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9. Πώς βιώσατε την εμπειρία της δικής σας συμμετοχής, μέσω της 
αναζήτησης υλικού ή/και της υλοποίησης δράσεων; (Π.χ. έμαθα 
πολλά πράγματα που δεν ήξερα, ενδυναμώθηκα, ενίσχυσα τον 
παιδαγωγικό μου ρόλο, ήρθα πιο κοντά με τα παιδιά, αμφισβήτησα 
προσωπικές στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα φύλα ή για ζητήματα 
σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, δε μου 
πρόσφερε κάτι η διαδικασία, αισθάνθηκα αμήχανα/άβολα) 
 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και ανέδειξε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά της εμπειρίας των εκπαιδευτικών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις υπήρξαν τοποθετήσεις που περιλάμβαναν και 

προτάσεις για μελλοντικές ανάλογες δράσεις. 

 

 

 

Για το 71% η εμπειρία ήταν απόλυτα θετική, για το 2% απόλυτα 

αρνητική, το 9% είπε και θετικά και αρνητικά σχόλια, το 13% 

δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν ουδέτερη, ενώ δεν απάντησε το 5%. 
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Από τους εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι είχαν απολύτως ή 

μερικώς θετική εμπειρία, το 69% ανέφερε στοιχεία που αφορούν 

εν γένει την ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου του και το 38% 

στοιχεία που αφορούν την ενδυνάμωσή του. 

 

 Πιο συγκεκριμένα, οι συνιστώσες της ενίσχυσης του 

παιδαγωγικού ρόλου στις οποίες αναφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί 

ήταν οι εξής: 

Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

Βελτίωση σχέσης με τα παιδιά 

Ανακάλυψη της δύναμης της αμεσότητας και της δεκτικότητας  και 
της ευρύτητας της σκέψης των παιδιών 

Δυνατότητα προώθησης γνώσεων 

Ενίσχυση δημιουργικότητας 

Επιβεβαίωση παιδαγωγικού ρόλου 

Βοήθεια από φορείς και κοινωνία των πολιτών 

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 

Ενίσχυση αυτοπεποίθησης σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των 
θεμάτων  αυτών με τα παιδιά και τη διαχείριση των αντιδράσεών 
τους 
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Ως προς την ενδυνάμωσή τους δήλωσαν τα ακόλουθα: 

Ενδυνάμωση 

Αντιμετώπιση προσωπικών αδυναμιών 

Βελτίωση αυτογνωσίας 

Εμπλουτισμός γνώσεων 

Αμφισβήτηση στερεοτυπικών αντιλήψεων 

Αίσθηση ελευθερίας 

 

Οι εκπαιδευτικοί που εκφράστηκαν απόλυτα αρνητικά ή οι 

απαντήσεις τους είχαν και αρνητικό χαρακτήρα ανέφεραν τα εξής: 

Αρνητικές εμπειρίες 

Αίσθημα ανολοκλήρωτης εμπειρίας 

Μοναξιά 

Αίσθηση ότι πρόκειται για σεξουαλική χειραγώγηση χειρίστου 
είδους 

Αμηχανία 

Δυσαρέσκεια λόγω έλλειψης υλικού 

Έλλειψη παιδείας και διάθεσης συνεργασίας με ειδικούς εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών 
 

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν με αφορμή αυτήν την ερώτηση 

είναι: 

 Συνεργασία και με επαγγελματίες υγείας για θέματα υγείας 

και ψυχολογίας. 

 Να υπάρχει διαθέσιμο προτεινόμενο υλικό αλλά να 

προηγηθεί η ανίχνευση των αναγκών των εκπαιδευομένων και 

συμμετεχόντων και η ανάλογη προσαρμογή του τρόπου 

εφαρμογής των παρεμβάσεων/προγραμμάτων. 

 Για το συγκεκριμένο θέμα να γίνονται project διάρκειας 

τουλάχιστον τεσσάρων μηνών. 
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10. Θα θέλατε να ακολουθήσουν παρόμοια εγχειρήματα στο μέλλον; 
Παρακαλούμε, αναπτύξτε την άποψη σας συμπεριλαμβάνοντας 
επιχειρήματα. 
 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και μέσα από τις καταχωρήσεις προέκυψαν 

στοιχεία για τη στάση των εκπαιδευτικών και επιχειρήματα που 

την τεκμηριώνουν, για τις ανάγκες, μέσω των προτάσεων που 

διατυπώνονται, και για την επιθυμητή συχνότητα πραγματοποίησης 

δράσεων στα σχολεία. 

 

Το 87% εξέφρασε απόλυτα θετική στάση, ενώ το 13% εξέφρασε 

επιφυλακτική ως αρνητική στάση.  

Όσα άτομα εξέφρασαν θετική στάση επεσήμαναν την εξαιρετικά 

υψηλή παιδαγωγική αξία τέτοιων δράσεων και το πόσο χρήσιμες 

είναι για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά. Εξέφρασαν 

την πεποίθησή τους ότι η κοινωνία είναι έτοιμη και πως τέτοια 

θέματα αφορούν την κοινωνία στο σύνολό της, τόνισαν την 

αναγκαιότητα καλλιέργειας κλίματος αποδοχής της 

διαφορετικότητας, επεσήμαναν πως στην εποχή μας, όπου 

καλλιεργείται ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, χρειάζεται όσο 

ποτέ άλλοτε η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, και ιδιαίτερα εφόσον 

στην κοινωνία υπάρχει έντονη η ύπαρξη του σεξισμού. 
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Οι εκπαιδευτικοί που επέδειξαν επιφυλακτική ή αρνητική στάση 

επεσήμαναν ότι οι δράσεις έγιναν με προχειρότητα και ότι 

υπάρχει αναγκαιότητα να δοθεί προτεραιότητα σε άλλου είδους 

προγράμματα. Στις αρνητικές επισημάνσεις περιλαμβάνονταν 

επίσης η χαλάρωση και η απειθαρχία των παιδιών και η 

ακαταλληλότητα των εκπαιδευτικών να στηρίξουν τέτοιες δράσεις 

λόγω έλλειψης γνώσης, ενώ εκφράστηκε και η υποψία πως «όλα 

αυτά είναι κοινωνικές θεωρίες και ύποπτες προπαγάνδες από 

ΜΚΟ». 

Οι ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από τις απαντήσεις ήταν οι 

εξής:  

 ενημέρωση 

 επιμόρφωση 

 καλύτερη οργάνωση 

 περισσότερος χρόνος και υλικό 

 ύπαρξη ολοκληρωμένου και συμπεριληπτικού προγράμματος 

σεξουαλικής αγωγής 

 ύπαρξη αντίστοιχου διδακτικού αντικειμένου σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης 

 εμπλοκή ειδικών επαγγελματιών 

 πιο σοβαρή προσέγγιση των θεμάτων αυτών 

 ευαισθητοποίηση μέσα από τις τέχνες 

 ύπαρξη προγραμμάτων Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικά 

 περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την έκφραση και τα 

χαρακτηριστικά φύλου 

 ένταξη των θεμάτων στις παιδαγωγικές σχολές ως 

υποχρεωτικά μαθήματα και συστηματική ένταξη σχετικών 

δράσεων σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα. 

 

Περίπου το 29% των εκπαιδευτικών αναφέρθηκε στη συχνότητα 

ύπαρξης δράσεων σχετικών με όλες τις πτυχές των έμφυλων 

ταυτοτήτων. Συγκεκριμένα, τόνισαν πως θα έπρεπε να είναι 

ενταγμένες στο πρόγραμμα σπουδών και να εφαρμόζονται σε 

σταθερή βάση κάθε χρόνο. 
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11. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω 

σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, 

έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου; Παρακαλούμε, 

αναπτύξτε την άποψη σας. 

 

Η ερώτηση ήταν ανοιχτή και ανέδειξε επιχειρήματα για τη θετική 

και αρνητική στάση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, αλλά και 

όσων διατηρούν επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα ύπαρξης 

επιμόρφωσης. 

 

 

 

Το 67% των εκπαιδευτικών απάντησε θετικά, το 13% αρνητικά και 

το 20% δήλωσε πως έχει θετική στάση μεν, αλλά υπό 

προϋποθέσεις. 
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Τα άτομα που εξέφρασαν θετική στάση διατύπωσαν τα εξής 

επιχειρήματα: οι εκπαιδευτικοί αποκτούν αίσθημα ασφάλειας ως 

προς τη στήριξη των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών και αναπτύσσουν ικανότητες 

αναγνώρισης ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού και 

ανάπτυξης ουσιαστικών σχέσεων με τα παιδιά, προωθείται ο 

ανθρωπισμός στην εκπαίδευση, ενώ αναδεικνύεται και 

ικανοποιείται η επιθυμία των παιδιών για ενημέρωση και γνώση. 

Επίσης, ανέφεραν πως θέματα που άπτονται των έμφυλων 

ταυτότήτων παρουσιάζονται σε καθημερινή βάση στα σχολεία και 

υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μάθουν οι εκπαιδευτικοί να τα 

αντιμετωπίζουν. Τόνισαν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

ενδυναμωθούν ώστε να πάψουν να εθελοτυφλούν και να μπορούν να 

διαχειριστούν σχετικά θέματα και πως η ημιμάθεια ή η άγνοια 

λειτουργεί καταπιεστικά ή και καταστροφικά σε σχέση με τα 

παιδιά.  

Οι συμμετέχοντες που εκφράστηκαν αρνητικά υποστήριξαν πως οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη στο αντικείμενο 

τους, ότι η αποδοχή ή μη δεν είναι θέμα επιμόρφωσης αλλά 

ικανότητα κάποιων ανθρώπων να αποδεχτούν το διαφορετικό, ενώ 

σε μία καταχώρηση αναφέρεται ότι πρέπει να γίνει έλεγχος και 

αποκλεισμός των ΜΚΟ από τα δημόσια σχολεία. 

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν με θετική στάση ως προς την 

ανάγκη επιμόρφωσης για ΛΟΑΤΚΙ θέματα υπό όρους εξέφρασαν ότι 

πρόκειται για λεπτό ζήτημα και μπορεί να γίνουν λάθος 

χειρισμοί, ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο και ότι 

πρέπει να γίνεται μόνο σε όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν 

και μόνο αν υπάρχει σεβασμός στο χρόνο και στο φόρτο εργασίας 

των εκπαιδευτικών. 
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Συμπεράσματα 

Ως προς τα παιδαγωγικά εργαλεία, βάσει της ανάλυσης των 

δεδομένων, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν χρησιμοποίησαν 

αποκλειστικά το υλικό που πρότεινε το ΙΕΠ, αλλά διαμόρφωσαν 

και εμπλούτισαν τις δράσεις που υλοποίησαν. Αυτό μπορεί να 

σημαίνει ότι είναι ανοιχτοί στην αναζήτηση ποικίλων 

παιδαγωγικών εργαλείων, αλλά και ότι υπάρχει σημαντική ανάγκη 

για εμπλουτισμό του υλικού που παρέχει το ΙΕΠ. Επίσης, υλικό 

μπορούν να παρέχουν ανεπίσημοι φορείς, όπως Μ.Κ.Ο. 

Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιμο να διερευνηθεί  περαιτέρω ο 

τρόπος χρήσης των εργαλείων:  Με τι πνεύμα έγινε; Οι 

εκπαιδευτικοί μετέφεραν προσωπικές απόψεις; Έκαναν «κήρυγμα»; 

Χρησιμοποιούσαν στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς; Μετέφεραν 

συμβατικές αξίες ως «φυσιολογικές»; 

Αυτές τις ανησυχίες ενισχύουν οι απαντήσεις στη δεύτερη 

ερώτηση, από τις οποίες προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί αγνοούν 

το περιεχόμενο και τη διαφορά των όρων «σεξουαλικός 

προσανατολισμός» και «ταυτότητα φύλου». Αυτό αναδεικνύει την 

ανάγκη διερεύνησης της υπάρχουσας γνώσης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Σημαντική, επίσης, θα 

ήταν η συμπερίληψη γλωσσάριου στο προτεινόμενο υλικό από 

φορείς και Μ.Κ.Ο. Τέλος, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι 

ενδείξεις που προκύπτουν από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στο δεύτερο ερώτημα ως προς την έλλειψη αναγνώρισης των 

αρνητικών συνεπειών που δημιουργούν οι κοινωνικές νόρμες στα 

άτομα που δε συμμορφώνονται με αυτές.  

Τα εμπόδια που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με τις 

«Έμφυλες Ταυτότητες» κατά την υλοποίηση της Θεματικής 

Εβδομάδας ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που θα ανέμενε κανείς 

λαμβάνοντας υπόψη την κινδυνολογία που ακολούθησε την 

ανακοίνωση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου θεματικού 

άξονα. Επίσης, το γεγονός ότι οι επιφυλάξεις των παιδιών ήταν 

πολύ λιγότερες σε σχέση με αυτές των ενηλίκων είναι ένα πολύ 

ενδιαφέρον εύρημα, του οποίου οι αιτίες αξίζει να διερευνηθούν 

περαιτέρω. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να οφείλεται σε μια 

εσφαλμένη πεποίθηση, απότοκη της περιρρέουσας κινδυνολογίας, 

ότι τα παιδιά πρέπει να προφυλάσσονται από συζητήσεις σχετικές 

με αυτά τα ζητήματα, πρακτική η οποία, μεταξύ άλλων, 

διαιωνίζει και ενισχύει την έλλειψη ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ 

ατόμων. 
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Πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι οι δράσεις 

δεν επεκτάθηκαν στους γονείς. Αυτό ενδεχομένως αντικατοπτρίζει 

τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς/κηδεμόνες, δηλαδή 

την επιφυλακτικότητα από τη μεριά των εκπαιδευτικών να 

αναλάβουν τη διοργάνωση μιας δράσης που να απευθύνεται στους 

γονείς, εφόσον αυτό δεν αποτελεί γενικά κάτι που συνηθίζουν να 

κάνουν. Ακόμα, θα μπορούσε να δείχνει την ανασφάλεια των 

εκπαιδευτικών να θίξουν ανοιχτά ζητήματα όπως η 

ομοφοβία/τρανσφοβία, όπως προτάθηκε για τους γονείς μέσα από 

την εγκύκλιο του υπουργείου.  

Από το γεγονός του μεγάλου ποσοστού μη υλοποίησης δράσεων με 

αποδέκτες τους γονείς προκύπτουν δύο ζητήματα: αφενός, το 

ερώτημα ποιες ήταν οι αιτίες για αυτή την παράλειψη, το οποίο 

πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, και αφετέρου εάν σε αντίθετη 

περίπτωση θα ήταν ακόμα πιο αμελητέες οι ήδη σχετικά λίγες 

επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από την πλευρά των γονέων για την 

υλοποίηση του άξονα των έμφυλων ταυτοτήτων, λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη και το εν γένει θετικό κλίμα που επικράτησε στις 

λίγες περιπτώσεις που υλοποιήθηκαν τελικά τέτοιες δράσεις. 

Φαίνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην 

περίπτωση των παιδιών, οι φόβοι των εκπαιδευτικών 

αποδεικνύονται τελικά μεγαλύτεροι από τις αντιδράσεις των 

υπόλοιπων μελών της σχολικής κοινότητας (γονέων και παιδιών). 

Αυτό το εύρημα εγείρει ερωτήματα ως προς τη σχέση 

εκπαιδευτικών και γονέων. Προκύπτει το ερώτημα αν οι 

εκπαιδευτικοί παίρνουν αποφάσεις βάσει των δικών τους 

αγκυλώσεων ή πεποιθήσεων, συμπαρασύροντας την υπόλοιπη σχολική 

κοινότητα στην άγνοια και στη διαιώνιση στερεοτυπικών 

αντιλήψεων.  

Επίσης, η έλλειψη καλών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου 

διδασκόντων μπορεί να έχει αντίκτυπο στο άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία. Ενδέχεται να αντικατοπτρίζεται και διάσταση 

απόψεων ως προς το αν τα σχολεία πρέπει να ανοίγονται στην 

κοινωνία ή να είναι κλειστοί χώροι με απόλυτα οριοθετημένο 

ρόλο, αναπαραγωγής γνωστικών αντικειμένων και όχι παιδαγωγικού 

χαρακτήρα. 
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Το ίδιο ζήτημα αναδύεται και από το επόμενο ερώτημα, που αφορά 

την επιθυμία των παιδιών για περαιτέρω παρόμοιες δράσεις. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι τα παιδιά εξέφρασαν τέτοια επιθυμία. 

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θέλουν το σχολείο να έχει ένα 

χαρακτήρα πιο κοινωνικό, ότι θα ήθελαν να μπορούν να εκφράζουν 

τις σκέψεις τους πάνω σε ζητήματα που τα απασχολούν, να 

νιώσουν ότι αναπτύσσεται ένα άλλο πεδίο επικοινωνίας μεταξύ 

τους αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. 

Το ζήτημα της αποστολής του σχολείου επανέρχεται και σε σχέση 

με τη στάση των παιδιών ως προς τα ζητήματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. Αποδίδοντας την αρνητική 

στάση των παιδιών κυρίως στην οικογένεια και πολύ λιγότερο στο 

σχολείο, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποποιούνται την ευθύνη  

τους σε σχέση με τη διαμόρφωση των στάσεων και των αντιλήψεων 

των παιδιών. Παρά την επιφυλακτική και πολλές φορές αρνητική 

στάση των εκπαιδευτικών, μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι η κατανόηση 

των παιδιών ως προς τα ζητήματα του άξονα των Έμφυλων 

Ταυτοτήτων βελτιώθηκε μέσα από τις δράσεις.  

Από την άλλη, σε εντυπωσιακό ποσοστό 99% οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν άγνοια για θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου. Αυτή η απάντηση ωστόσο μπορεί να ερμηνευτεί 

και ως απροθυμία των εκπαιδευτικών να υπερβούν τον 

παραδοσιακό, αυστηρά οριοθετημένο ρόλο τους. Αυτή η απροθυμία 

ενδέχεται να οφείλεται και στην αρνητική τους στάση σε σχέση 

με τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, όπως αυτή διαφαίνεται από τις 

απαντήσεις. 

Πάντως, παρά την επιφύλαξη πολλών εκπαιδευτικών για διεύρυνση 

του ρόλου τους, η πλειονότητα των συμμετεχόντων, που βίωσαν 

απόλυτα θετικά την εμπειρία, επισήμαναν ότι αυτό οφειλόταν στο 

γεγονός ότι ενισχύθηκε ο παιδαγωγικός τους ρόλος και 

ενδυναμώθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εκπαιδευτικοί τολμήσουν 

να υπερβούν τον παραδοσιακό τους ρόλο είναι πολύ πιθανό να 

νιώσουν ότι μέσω αυτής της διαδικασίας όχι μόνο δεν τον 

αποδυναμώνουν αλλά τον ενισχύουν.  
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Επίσης, παρόλο που στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί 

είχαν επιφυλακτική έως αρνητική στάση για τη Θ.Ε., τελικά οι 

περισσότεροι δήλωσαν ότι υπήρξε ενδυνάμωση και βελτίωση της 

σχέσης τους με τα παιδιά και σχεδόν ο ίδιος αριθμός θεωρεί πως 

η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για ΛΟΑΤΚΙ θέματα είναι 

αναγκαία. 

Ωστόσο, ένα μικρό αλλά όχι αμελητέο ποσοστό εκπαιδευτικών 

ένιωσε ότι η εμπειρία ήταν ουδέτερη και δεν του πρόσφερε 

τίποτα. Θα είχε ενδιαφέρον σε μια επόμενη έρευνα να 

διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους αισθάνθηκαν έτσι. 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντιπαραβολή των 

απαντήσεων όσων εκπαιδευτικών ένιωσαν ότι ενδυναμώθηκαν από 

την εμπειρία με αυτές εκείνων που βίωσαν την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου άξονα απόλυτα αρνητικά. Σε έρευνα με μεγαλύτερο 

δείγμα θα μπορούσε να διερευνηθεί εάν τελικά η ποιότητα της 

εμπειρίας ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την προκατάληψη με την 

οποία προσέγγισαν τις δράσεις. 

Παρά τις επιφυλάξεις και την κινδυνολογία που προηγήθηκε της 

Θεματικής Εβδομάδας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

θα ήθελαν να επαναληφθούν τέτοιες δράσεις ή ακόμα και να 

ενταχθούν σε μόνιμη βάση στο πρόγραμμα σπουδών. Από την άλλη, 

οι αρνητικές απαντήσεις είχαν περισσότερο να κάνουν με τον 

τρόπο υλοποίησης (οργάνωση και επάρκεια υλικού) και όχι με 

ενστάσεις επί της ουσίας. 

Η προθυμία των εκπαιδευτικών να ασχοληθούν περισσότερο όχι 

μόνο γενικά με τις έμφυλες ταυτότητες αλλά και ειδικά με τα 

ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στο πλαίσιο του παιδαγωγικού τους ρόλου 

φαίνεται και από το υψηλό ποσοστό θετικής απάντησης στο 

ερώτημα αν θεωρούν απαραίτητη τη σχετική επιμόρφωσή τους.  
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