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Εισαγωγή 

HOMBAT: Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “HOMBAT - Combating 

HOMophoBic And Transphobic (ΗΤ) bullying in schools”, το οποίο στοχεύει να συμβάλει στην 

πρόληψη και την αντιμετώπιση της ομοφοβίας και τρανσφοβίας στην Ελλάδα, την Κύπρο 

και τη Λιθουανία. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του HOMBAT περιλαμβάνουν:    

 Προώθηση και ενίσχυση της πρόληψης και της αντιμετώπισης του  

ομοφοβικού/τρανσφοβικού (ΟΤ) εκφοβισμού στα σχολεία∙ 

 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των σχολικών συμβούλων στην 

πρόληψη και αντιμετώπιση του ΟΤ εκφοβισμού∙ 

 Ανάπτυξη μίας πολυπαραγοντικής συνεργασίας φορέων και την ανταλλαγή 

απόψεων σχετικά με την καταπολέμηση του ΟΤ εκφοβισμού στα σχολεία∙ 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον ΟΤ εκφοβισμό στο σχολικό 

περιβάλλον και στην ενίσχυση της πρόληψης μέσω της έμμεσης μεταβολής των 

κοινωνικών αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στο φαινόμενο αυτό.  

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα βοηθήσει όχι μόνο τις/τους εκπαιδευτικούς αλλά και 

τους υπόλοιπους επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της εκπαίδευσης να 

ενημερωθούν σφαιρικά γύρω από το φαινόμενο του ΟΤ εκφοβισμού και τον αντίκτυπο που 

έχει στη σχολική επίδοση και την ευημερία των μαθητριών/ών. Επίσης, θα έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται, ώστε να διαδραματίσουν θετικό ρόλο 

στην πρόληψη του φαινομένου αυτού.  

Εκπαίδευση 

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του έργου HOMBAT είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και η 

βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβούλων και των 

επαγγελματιών της εκπαιδευτικής κοινότητας -όπως σχολικοί διευθυντές και ψυχολόγοι-, 

ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο 

του ΟΤ εκφοβισμού στο σχολείο.  

Εγχειρίδιο 

Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει συμπληρωματικές βασικές πληροφορίες στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα που παρακολουθήσατε πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του 

ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στο σχολικό χώρο και θα πρέπει να 
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χρησιμοποιηθεί ως οδηγός σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα («Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα ΗΟΜΒΑΤ», ξεχωριστή έκδοση). 

Το εγχειρίδιο αυτό αφορά δύο ομάδες στόχου: εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες (ή 

άλλα άτομα που ενασχολούνται με την εκπαίδευση εκπαιδευτικών όπως π.χ. σχολικοί 

σύμβουλοι, λειτουργοί εκπαίδευσης, ακτιβιστές/τριες, εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι κλπ. ). Σε 

σχέση και με τις δύο ομάδες στόχου, το εγχειρίδιο παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες 

και μια πιο αναλυτική επεξήγηση του θεωρητικού υπόβαθρου που πλαισιώνει τη διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΗΟΜΒΑΤ». 

Παράλληλα, σε σχέση με την ομάδα εκπαιδευτών/εκπαιδευτριών παρέχει συγκεκριμένες 

πληροφορίες που αφορούν το συντονισμό ομάδων και τη διαχείριση επίμαχων θεμάτων 
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Το εγχειρίδιο ΗΟΜΒΑΤ με μια ματιά 

Ενότητα Εγχειριδίου 

Αντίστοιχη ενότητα στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα ΗΟΜΒΑΤ για την οποία 

παρέχονται συμπληρωματικές 

πληροφορίες 

Ομάδα στόχου 

1. Ενότητα 1: Βασικοί κανόνες για 

τη δημιουργία ενός κλίματος 

άνεσης και ασφάλειας στην τάξη 

και στο σχολείο . Εκτίμηση 

εκπαιδευτικών αναγκών 

Διδακτική ενότητα 1: «Αλληλογνωριμία 

και δημιουργία ενός κλίματος άνεσης 

και ασφάλειας στην ομάδα. Εκτίμηση 

εκπαιδευτικών αναγκών» 

Εκπαιδευτικοί και 

Εκπαιδευτές/τριες 

2. Ενότητα 2: Διερεύνηση στάσεων 

απέναντι   στη σεξουαλική 

διαφορετικότητα 

Διδακτική ενότητα 2:«Διερεύνηση 

στάσεων απέναντι στη σεξουαλική    

διαφορετικότητα» 

Εκπαιδευτικοί και 

Εκπαιδευτές/τριες 

3. Ενότητα 3: Πως επηρεάζουν οι 

αρνητικές στάσεις τη ΛΟΑΤΙ 

κοινότητα; 

Διδακτική ενότητα 3:«Πως επηρεάζουν 

οι αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις τη 

ΛΟΑΤΙ κοινότητα;» 

Εκπαιδευτικοί και 

Εκπαιδευτές/τριες 

4. Ενότητα 4: Δημιουργία ενός 

ασφαλούς και 

συμπεριληπτικού σχολικού 

περιβάλλοντος  

Η ενότητα αυτή ανταποκρίνεται σε δύο 

διδακτικές ενότητες στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα και συγκεκριμένα τη 

Διδακτική ενότητα 4: «Σχολικό 

περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς» και 

Διδακτική Ενότητα 5: «Δημιουργία ενός 

ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος» 

Εκπαιδευτικοί και 

Εκπαιδευτές/τριες 

5. Ενότητα 5:  Η σημασία της 

αξιολόγησης και του κριτικού 

αναστοχασμού 

Διδακτική Ενότητα 6: Προσωπική 

δέσμευση  και αξιολόγηση 

Εκπαιδευτικοί και 

Εκπαιδευτές/τριες 

6. Ενότητα 6: Καλές πρακτικές 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών και 

συντονισμού ομάδων 

(facilitation) 

 Εκπαιδευτές/τριες 

7. Ενότητα 7:  Διδάσκοντας  Εκπαιδευτικοί και 
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επίμαχα θέματα Εκπαιδευτές/τριες 

 

1. Ενότητα 1: Βασικοί κανόνες για τη δημιουργία ενός 

κλίματος άνεσης και ασφάλειας στην τάξη και στο 

σχολείο. Εκτίμηση εκπαιδευτικών αναγκών. 

1.1. Βασικοί κανόνες για τη δημιουργία ενός κλίματος άνεσης και 

ασφάλειας 

Το σχολείο επιτελεί σπουδαίο ρόλο στο να διδάξει τις/τους μαθήτριες/ές να 

συμπεριφέρονται με σεβασμό, αποδοχή και να έχουν καλούς τρόπους. Ο σεβασμός, η 

αποδοχή και οι καλοί τρόποι αποτελούν τον πυρήνα της αγωγής του πολίτη. Το κύριο 

επιχείρημα για τη διδασκαλία του μαθήματος της αγωγής του πολίτη απορρέει από τη 

φύση της ειρήνης και της δημοκρατίας ενός τόπου και διαμορφώνεται από τον τρόπο που 

αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον στην καθημερινή ζωή, από το πώς μπορούμε να είμαστε 

ο εαυτός μας, να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας απόψεις και να ορίσουμε την ατομική 

μας ταυτότητά. Το σχολείο οφείλει να βοηθά όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές προς αυτή την 

κατεύθυνση χωρίς να αποκλείει τα ΛΟΑΤΙ άτομα ή όσα άτομα θέτουν υπό αμφισβήτηση 

την ταυτότητα του φύλου τους.  

Οι εκπαιδευτικοί, από την πλευρά τους, οφείλουν να δημιουργήσουν ένα ασφαλές 

περιβάλλον, στο οποίο οι μαθήτριες/ές θα τολμούν να πουν ανοιχτά τη γνώμη τους και να 

εκμυστηρευτούν προσωπικές τους εμπειρίες. Όταν οι μαθήτριες/ές νιώσουν αρκετά 

ασφαλείς να μοιραστούν ελεύθερα τις απόψεις τους, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συζήτηση 

για το πόσο ενοχλητικό είναι να σε επικρίνουν ή να σε απορρίπτουν. Σε κάθε σχολείο και σε 

κάθε τάξη, συνηθίζεται, στην καλύτερη περίπτωση, να γίνεται μία συμφωνία με τις/τους 

μαθήτριες/ές για τους κανόνες προστασίας της κοινωνικής ασφάλειας, οι οποίοι 

περιλαμβάνουν το δικαίωμα να μην κατακρίνεται ή να απορρίπτεται κανείς, αλλά να 

γίνονται όλες/οι αποδεκτές/οί, ακόμη και όταν κάποια/ος είναι διαφορετική/ός από την 

υπόλοιπη ομάδα ή όταν εκφράζει διαφορετικές απόψεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ο  

σεβασμός είναι η λέξη-κλειδί. Με τη βοήθεια κατάλληλων κατευθυντήριων οδηγιών και 

κανόνων ασφαλείας τα άτομα θωρακίζονται από ασεβείς συμπεριφορές, ενώ ταυτόχρονα 

δημιουργείται χώρος για την ανταλλαγή απόψεων. 
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Όπως καταδεικνύουν αρκετές έρευνες, κύριο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων σχολικών 

στρατηγικών για την ασφάλεια του σχολείου είναι η καθιέρωση θετικών και σαφών 

βασικών κανόνων, οι οποίοι αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των μαθητριών/ών και τηρούνται από κοινού. 

1. Βασικοί κανόνες. Ξεκινήστε τη σχολική χρονιά με αλληλογνωριμία, καλλιέργεια της 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών και όσο το κάνετε αυτό, καθορίστε βασικούς 

κανόνες για την τάξη που θα αφορούν την κοινωνική αλληλεπίδραση τους στον χώρο του 

σχολείου (προκοινωνική συμπεριφορά). Η διαδικασία αυτή υλοποιείται συχνά μέσω του 

θεσμού των «θεματικών εβδομάδων». Σύμφωνα με έρευνες, ο καθορισμός βασικών 

κανόνων πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) εβδομάδες. Εάν, όμως, τα σχολεία αφήσουν 

τις/τους μαθήτριες/ές να αποφασίσουν μόνες/οι τους το περιεχόμενο αυτών των κανόνων, 

ενδέχεται να αναπτυχθούν αρνητικές αλληλεπιδράσεις σε επίπεδο ομάδας, οι οποίες – άπαξ 

και εκδηλωθούν – είναι πολύ δύσκολο να αμβλυνθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Στην 

περίπτωση του Ο/Τ εκφοβισμού, αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στον 

τρόπο με τον οποίο οι μαθήτριες/ές θα δείχνουν σεβασμό προς όλες/ους τις/τους 

συμμαθήτριές/ές τους, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων ή των μαθητριών/ών που 

είναι «διαφορετικοί». 

2. Τήρηση αξιών. Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, οι βασικοί κανόνες (νόρμες) αλλά και 

οι καθιερωμένες αξίες της τάξης και του σχολείου (κοινά ιδανικά) πρέπει να 

επανεπιβεβαιώνονται διαρκώς. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό μόνο όταν τα μέλη του σχολικού 

προσωπικού έχουν συνειδητοποιήσει αυτές τις αξίες και τις έχουν αποδεχθεί και είναι σε 

θέση να τις εμφυσήσουν στις/στους μαθήτριες/ές και συγχρόνως να αποτελέσουν 

αυθεντικά και μοναδικά πρότυπα προς μίμηση. Σε ό,τι αφορά τον Ο/Τ εκφοβισμό, αυτό 

συνεπάγεται ότι το σχολικό προσωπικό παρακολουθεί την εκδήλωση πιθανών ενεργειών 

κοινωνικού αποκλεισμού και μεροληψίας σε βάρος ορισμένων μαθητριών/ών και 

αναλαμβάνει άμεση δράση για την αντιμετώπισή τους. 

1.2.  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τη 

σεξουαλική διαφορετικότητα 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι μερικά άτομα υφίστανται αποκλεισμό και διακρίσεις λόγω του 

σεξουαλικού προσανατολισμού ή της έκφρασης του φύλου τους. Παρά το γεγονός ότι 

εστιάζουμε στον Ο/Τ εκφοβισμό, η δουλειά μας θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική 

εάν προσεγγίζαμε το ζήτημα αυτό με ένα ευρύτερο όραμα να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις 

δυσλειτουργικές ετεροκανονικές αντιλήψεις (βλέπε περισσότερα για την 

Ετεροκανονικότητα στην ενότητα 2). Εκτός από αυτό, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά 

υπόψη ότι ο Ο/Τ εκφοβισμός ενδέχεται να ερμηνευθεί περιοριστικά από τις/τους 
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εκπαιδευόμενες/ους. Για παράδειγμα, η «ομοφοβία» ενδέχεται να συνδεθεί μόνο με 

ομοφυλόφιλους άνδρες (αγνοώντας λεσβίες και αμφιφυλόφιλες/ου), ενώ η «τρανσφοβία» 

είναι πιθανό να συσχετιστεί μόνο με τρανς άτομα (αγνοώντας άλλες μορφές μη-

παραδοσιακών εκφράσεων φύλου, είτε αυτές εκφράζονται από ομοφυλόφιλους άνδρες, 

είτε από αμφιφυλόφιλες/ους, λεσβίες ή ετεροφυλόφιλους).  

Οι μαθήτριες/ές χρειάζεται να διδαχθούν και να μάθουν να έχουν μία φιλική, φιλόξενη, 

ανοιχτή και συνεργατική σχέση μεταξύ τους. Η ηλικία, το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο 

βρίσκονται, η επιρροή του άμεσου περιβάλλοντός και του ευρύτερου κοινωνικού 

συστήματος και κουλτούρας επηρεάζουν το πώς νιώθουν, δρουν και συμπεριφέρονται. Η 

ετεροκανονικότητα διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο τόσο στην κοινωνικοποίησή τους όσο 

και στο κοινωνικό σύστημα και τις δομές που τους περιβάλλουν. Η επιρροή αυτή δεν 

μπορεί να εξαλειφθεί, αλλά οι αρνητικές και δυσλειτουργικές πτυχές της μπορούν σίγουρα 

να περιορισθούν.  

Το επίπεδο των γνώσεων και ο βαθμός της κατανόησης του ζητήματος του Ο/Τ 

εκφοβισμού διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία που θα πρέπει 

να προηγηθεί είναι η αξιολόγηση αναγκών. Θα είναι χρήσιμη, ώστε οι εκπαιδεύτριες/-

δευτές να μπορέσουν να αξιολογήσουν ενδεικτικά το επίπεδο των γνώσεων που διαθέτουν 

και να εκθέσουν τις ανάγκες που έχουν όσον αφορά την υποστήριξη πριν το εργαστήριο 

εκπαίδευσης εκπαιδευτριών/ών. Συνεπώς, μπορεί να αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο και 

στη συνέχεια, να προσφερθεί μέσω του διαδικτύου στις/στους συμμετέχουσες/οντες λίγες 

μέρες πριν τη διεξαγωγή του εργαστηρίου. Έπειτα, μπορείτε να μελετήσετε τις απαντήσεις 

των ερωτηματολογίων αξιολόγησης αναγκών είτε μέσω e-mail είτε μέσω της χρήσης των 

Google Forms. Οι εκπαιδεύτριες/ές θα πρέπει να επιλέξουν τη μέθοδο που τους εξυπηρετεί 

καλύτερα, διότι η επιλογή αυτή θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις προσαρμογές που 

θα χρειαστεί να κάνουν, όταν θα διεξαγάγουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Εναπόκειται στην/στον εκπαιδεύτρια/ή να αποφασίσει εάν θέλει να το συζητήσει ή απλώς 

να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για να αποφασίσει ποιες 

προσαρμογές θα γίνουν, όταν θα διενεργήσει την εκπαίδευση. 

Η αναγνώριση των προκαταλήψεων που έχουμε καθένας μας σε προσωπικό επίπεδο είναι 

ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να γίνει κανείς σύμμαχος της ΛΟΑΤΙ κοινότητας. Όσο 

μεγαλύτερη επίγνωση έχει ένα άτομο των προκαταλήψεών του και του αντικτύπου που 

έχουν στη συμπεριφορά του, τόσο ευκολότερό είναι να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές του 

αντιλήψεις δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την προσπάθειά του να υποστηρίξει τις/τους 

ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές. Δεδομένου ότι οι εκπαιδεύτριες/ές και οι εκπαιδευόμενες/οι πρέπει να 

εξετάσουν και να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους ετεροκανονικές αντιλήψεις καθώς 
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και να σκεφτούν πώς αυτές μπορούν να επηρεάσουν την προσπάθειά τους να βοηθήσουν 

τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές, ο σκοπός της αξιολόγησης αναγκών θα πρέπει να είναι 

διττός: 

1) πρώτον, να αξιολογήσει κατά πόσον οι εκπαιδευόμενες/οι κατανοούν τον 

αντίκτυπο της ετεροκανονικότητας στη ζωή τους· 

2) δεύτερον, να αξιολογήσει το επίπεδο της ετοιμότητάς τους να ασχοληθούν με 

ζητήματα που αφορούν τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα. 

Σημείωση: το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης αναγκών θα πρέπει να διανέμεται πριν από 

κάθε εργαστήριο, ώστε η/ο εκπαιδεύτρια/ής να έχει σχηματίσει μία ιδέα για το επίπεδο 

γνώσης και ετοιμότητας των συμμετεχουσών/όντων πριν παρακολουθήσουν την 

εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί ενδέχεται να είναι προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν το φαινόμενο του εκφοβισμού γενικότερα, αλλά όχι τον Ο/Τ εκφοβισμό 

συγκεκριμένα και, κατά συνέπεια, να μην είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ζητήματα που 

σχετίζονται με τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα.  

1.3 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών αναγκών σε 

θέματα σεξουαλικής διαφορετικότητας 

1. Έχετε εφαρμόσει στο παρελθόν κάποιο είδος εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού στην τάξη σας; ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2. Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν κάποια εκπαίδευση για τα δικαιώματα των 

ΛΟΑΤΙ ατόμων; ΝΑΙ / ΟΧΙ 

3. Γνωρίζετε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις ανάγκες των ΛΟΑΤΙ νέων; 

o Ναι, είναι η ειδικότητά μου. 

o Σε μεγάλο βαθμό. 

o Σχεδόν. 

o Κάτι ξέρω, αλλά όχι και πολλά. 

o Καθόλου. 

4. Είστε εξοικειωμένη/ος με τη βιβλιογραφία που αφορά την ετεροκανονικότητα;  

o Ναι, είναι η ειδικότητά μου. 

o Σε μεγάλο βαθμό. 

o Σχεδόν. 

o Κάτι ξέρω, αλλά όχι και πολλά. 

o Καθόλου. 
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5. Γνωρίζετε πώς να αντιμετωπίσετε με κατάλληλο τρόπο διάφορα αρνητικά σχόλια 

και προσβλητικές ερωτήσεις που γίνονται σε βάρος ΛΟΑΤΙ ατόμων στο περιβάλλον 

του σχολείου; 

o Ασφαλώς. 

o Ικανοποιητικά. 

o Σχεδόν. 

o Όχι, ιδιαίτερα. 

o Καθόλου. 

6. Πόσο άνετα νιώθετε με το ενδεχόμενο να επιμορφώνετε εκπαιδευτικούς για την 

αντιμετώπιση του Ο/Τ εκφοβισμού; 

o Πολύ άνετα. 

o Αρκετά άνετα. 

o Σχεδόν άνετα. 

o Όχι και τόσο άνετα. 

o Καθόλου άνετα. 

7. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα δυνατά σας σημεία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών με 

θέμα την αντιμετώπιση του Ο/Τ εκφοβισμού;  

8. Πώς θα αντιδρούσατε εάν κάποιος κοντινός σας άνθρωπος σας εκμυστηρευόταν 

ότι είναι ΛΟΑΤΙ; 

9. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροί σας φόβοι κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση του Ο/Τ εκφοβισμού;  

10. Ποιες συγκεκριμένες ανάγκες έχετε για τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης; 

11. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό για τις/τους μαθήτριες/ές να δηλώνουν ανοιχτά ότι 

είναι ΛΟΑΤΙ (εάν το επιθυμούν) στο σχολείο σας; 

o Ναι. 

o Όχι. 

o Δεν είμαι σίγουρη/ος. 

 

2. Ενότητα 2: Διερεύνηση στάσεων απέναντι στη 

σεξουαλική διαφορετικότητα 

2.1 Η ετεροκανονικότητα ως εμπόδιο 

Η ετεροκανονικότητα, που είναι γνωστή ως ετεροκεντρισμός ή ετεροσεξισμός, στηρίζεται 

στην αντίληψη ότι οι ετεροφυλοφιλικές σχέσεις και οι παραδοσιακοί ρόλοι του φύλου είναι 

ο «κανόνας» και ότι κάθε άλλο είδος ποικιλομορφίας φύλου ή σεξουαλικής ποικιλομορφίας 
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που παρεκκλίνει ή βρίσκεται εκτός του «κανόνα» είναι «μη φυσιολογικό», εσφαλμένο και 

ανήθικο (Chase and Ressler, 2009). Περιλαμβάνει, επίσης, κοινωνικές προσδοκίες που 

βασίζονται στην πεποίθηση ότι όλες/οι είναι ή θα έπρεπε να είναι ετεροφυλόφιλες/οι 

(Meyer, 2010).  

Η αντίληψη ότι η ετεροκανονικότητα είναι ο «κανόνας» και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι 

ετεροφυλόφιλοι, εκτός αν δηλώσουν το αντίθετο, ενισχύεται συνεχώς μέσα από τις 

κοινωνικές νόρμες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κοινωνία, οι διαφημίσεις και τα ΜΜΕ 

τείνουν να αδιαφορούν, ή και να αγνοούν, την ύπαρξη όσων δεν είναι ετεροφυλόφιλοι ή μη 

τρανς (cisgender- δηλαδή άτομα στα οποία το βιολογικό τους φύλο συνάδει με την έμφυλη 

τους ταυτότητα). 

Η ετεροκανονικότητα, λοιπόν, είναι ένα σύστημα που λειτουργεί για να κανονικοποιεί 

συμπεριφορές και κοινωνικές προσδοκίες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υπόθεση 

της ετεροφυλοφιλίας και με την προσκόλληση σε ένα αυστηρά δυαδικό φύλο. Ένα μεγάλο 

μέρος της πολιτισμικής ατμόσφαιρας σχετικά με τη σεξουαλικότητα στη δυτική κουλτούρα 

σχετίζεται με την τεκνοποίηση, τη θρησκεία και την εναρμόνιση με τους ρόλους των 

φύλων.  Το δυαδικό φύλο, η αναγνώριση ότι υπάρχουν άντρες και γυναίκες (αγόρια και 

κορίτσια) και τίποτε άλλο ενδιάμεσο, είναι ζωτικής σημασίας σε ένα σύστημα 

ετεροκανονικότητας. Η δημιουργία δύο αντίθετων, φαινομενικά τελείως διαχωρισμένων 

φύλων, συντελεί στην επιβίωση της ετεροκανονικών αντιλήψεων.   

Για παράδειγμα, η αντίληψη ότι οι άνδρες αγαπούν τα αθλήματα και οι γυναίκες λατρεύουν 

να φτιάχνουν τα μαλλιά τους (όπως επίσης και ότι στις γυναίκες δεν αρέσουν τα αθλήματα, 

ενώ στους άνδρες δεν αρέσει να φτιάχνουν τα μαλλιά τους) είναι μία προσδοκία για τα 

φύλα που βασίζεται στο δυαδικό φύλο. Η αντίληψη ότι στα αγόρια αρέσουν οι υπερήρωες 

και στα κορίτσια οι πριγκίπισσες (καθώς και ότι στα αγόρια δεν αρέσουν οι πριγκίπισσες, 

ενώ στα κορίτσια δεν αρέσουν οι υπερήρωες) είναι μία προσδοκία των φύλων. Αυτού του 

είδους οι προσδοκίες είναι αυτές που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες παιχνιδιών για να 

πουλήσουν περισσότερα παιχνίδια. Η ετεροκανονικότητα είναι αυτή που υπαγορεύει ποιος 

θα πρέπει να πληρώσει για το δείπνο, όταν βγαίνετε έξω, και ποιος θα πρέπει να 

μαγειρέψει, όταν είστε σπίτι. Με άλλα λόγια, υπαγορεύει ότι οι άντρες θα πρέπει να 

βγάζουν περισσότερα χρήματα, γεγονός που επηρεάζει το ποιος θα προσληφθεί και πόσο 

θα αμείβεται. Άλλο παράδειγμα, είναι το χρώμα των βρεφικών ρούχων με τα οποία σε 

ντύνουν, όταν γεννιέσαι. Επιπλέον, είναι το επιστημονικό πεδίο που νιώθεις ότι πρέπει να 

σπουδάσεις στο πανεπιστήμιο ή/και τα χόμπι που προτιμάς.  

Το σύστημα της ετεροκανονικότητας μας ενημερώνει τι αναμένουμε από τους άνδρες και τι 

από τις γυναίκες – και διαιωνίζουμε αυτό το σύστημα όταν «αστυνομεύουμε» αυτές τις 
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συμπεριφορές. Αυτή είναι η ουσία της ετεροκανονικότητας, το ότι, δηλαδή, όσες/οι δεν 

ακολουθούν αυτές τις κανονικοποιημένες προσδοκίες, τους βάζουν την ταμπέλα της/του 

«μη φυσιολογικής/ού» και της/του «αφύσικης/ου». Το πρόβλημα είναι ότι λίγοι μόνο 

άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να αμφισβητήσουν αυτά τα πρότυπα, οπότε αυτά 

εκλαμβάνονται ως «φυσιολογικά» ή «φυσικά» και φαινομενικά παγιώνονται στην 

κοινωνική μας συνείδηση ως «αντικειμενική αλήθεια». 

Ο αντίκτυπος της ετεροκανονικότητας είναι σοβαρός. Για την ακρίβεια, είναι ισχυρός, 

αποπνικτικός και περιοριστικός. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν νιώθετε κουρασμένοι με όλους 

αυτούς τους μακροσκελείς όρους, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείτε να 

καταλάβετε πότε η ετεροκανονικότητα διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη ζωή σας και στις 

ζωές των γύρω σας. Συνεπώς, είναι χρήσιμο να προσέχουμε τους τρόπους με τους οποίους 

η συμπεριφορά και οι αλληλεπιδράσεις μας κατευθύνονται από το αόρατο χέρι της 

ετεροκανονικότητας, διότι από τη στιγμή που το καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να αρχίσει να 

αντιστέκεται. 

Στον κόσμο μας, πολύ συχνά η λέξη «αδερφή» εκτοξεύεται σε ένα άτομο με μίσος. Ακόμη, 

πολύ συχνά τη λέξη αυτή συνοδεύει μία μπουνιά ή κλοτσιά ή ένα σπρώξιμο στις σκάλες. Τα 

παιδιά και οι έφηβοι δέχονται ακόμη πειράγματα, τρώνε ξύλο, βασανίζονται, ή/και 

δολοφονούνται, επειδή είναι ομοφυλόφιλοι ή επειδή οι άλλοι νομίζουν ότι είναι 

ομοφυλόφιλοι. Οι γυναίκες, από την πλευρά τους, πέφτουν θύματα βιασμού, επειδή είναι 

λεσβίες, από αυτούς που πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο «διορθώνουν» μία 

ομοφυλόφιλη γυναίκα. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσουμε να εξιστορούμε 

την ιστορία του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του νεαρού Άλεξ και άλλων μαθητριών/ών που 

αυτοκτόνησαν ή και δολοφονήθηκαν, επειδή ήταν διαφορετικές/οί. Όταν ένα άτομο 

διαβάλλεται, στα μάτια εκείνης/ου που το βασανίζουν, αξίζει λιγότερο από άνθρωπος και 

είναι εύκολο να το καταστρέψουν.  

Όλοι μας θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο η/ο καθεμία/ένας θα μπορεί να 

κυκλοφορεί ελεύθερα και άφοβα ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και 

ταυτότητας φύλου (και εννοείται ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, 

σωματότυπου, ικανότητας, ειδικών αναγκών, κλπ.). Δυστυχώς, όμως, αυτός δεν είναι 

ακόμη ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Ο κόσμος μας είναι εξακολουθεί να είναι επικίνδυνος. Η 

ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στα σχολεία 

αποτελεί ένα σπουδαίο και πολύτιμο έργο που πρέπει να υλοποιηθεί. Όπως δήλωσε κάποτε 

η Μάγια Αγγέλου: «Έμαθα ότι οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες, θα ξεχάσουν αυτά 

που έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσουν». 
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Ως εκπαιδευτικοί, έχουμε τη δύναμη να εξασφαλίσουμε ότι όλες/οι μαθήτριες/ές θα 

νιώθουν ασφάλεια, σεβασμό και φιλοξενία στα σχολεία και τις τάξεις μας. Η δύναμη αυτή 

συνεπικουρεί την προσπάθειά μας να αλλάξει την κοινωνία προς το καλύτερο. 

 

 

 

Εσωτερικευμένη ετεροκανονικότητα 

Οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο σχολικό προσωπικό έχουν τις ίδιες ανάγκες μάθησης και 

ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Μπορεί να είναι 

λιγότερο ανοιχτοί στην αλλαγή, επειδή έχουν κοινωνικοποιηθεί κατά κύριο λόγο σε ένα 

περιβάλλον ετεροκανονικότητας και συχνά εκλαμβάνουν ακόμα και τη δυσλειτουργική 

ετεροκανονικότητα ως «φυσιολογική» (=νόρμα). Ακόμη και οι συμμετέχουσες/οντες που 

είναι θετικά διακείμενες/οι ως προς τους ΛΟΑΤΙ μπορεί να έχουν εσωτερικεύσει ένα επίπεδο 

ετεροκανονικότητας, το οποίο ενδεχομένως να μην επιθυμούν να αμφισβητήσουν. Αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στη μετάδοση αντικρουόμενων μηνυμάτων προς τις/τους 

μαθήτριες/ές· από τη μία, ο/η εκπαιδευτικός είναι κατά των διακρίσεων, αλλά από την άλλη 

μοιάζει να θέλει να διατηρήσει νόρμες που ευνοούν τον αποκλεισμό. Συνεπώς, ως έναν 

βαθμό, οι ενήλικες πρέπει να βιώσουν τα ίδια συναισθήματα και να μάθουν πώς να 

αμφισβητούν παρόμοιες στάσεις και συμπεριφορές όπως οι μαθήτριες/ές. Πέραν αυτού, 

πρέπει να μάθουν να επιτηρούν, να εκπαιδεύουν και να καθοδηγούν τις/τους μαθήτριες/ές 

κατά τη διαδικασία της μάθησης. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί γνώση των λειτουργιών 

της ομάδας και του τρόπου άσκησης συστηματικής επιρροής στις/στους μαθήτριες/ές προς 

πιο ανοιχτές και δημοκρατικές στάσεις και συμπεριφορές. Ωστόσο, αν έχουν λάβει 

εκπαίδευση μόνο για το δεύτερο κομμάτι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παρέχουν 

αναλυτική εκπαίδευση κατά του Ο/Τ εκφοβισμού, αλλά σιωπηρά να λειτουργούν ως 

πρότυπα της ετεροκανονικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού.  

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η προσεκτική διερεύνηση του επιπέδου 

ετεροκανονικότητας των εκπαιδευτικών και η διακριτική υπενθύμιση ότι η αποτελεσματική 

διδασκαλία είναι εν μέρει αποτελεσματική παροχή προτύπων προς μίμηση και, συνεπώς, 

κάθε εκπαιδευτικός, σχολικός/ή σύμβουλος ή εκπαιδεύτρια/ής οφείλει να διερευνήσει το 

προσωπικό της/του επίπεδο υιοθέτησης ετεροκανονικών αντιλήψεων. Η ευαισθητοποίησή 

μας ως προς τις προκαταλήψεις που έχουμε αποδεχθεί σιωπηρά αποτελεί βασικό 

παράγοντα για τη διακοπή του ετεροκανονικού τρόπου σκέψης. Εάν το άτομο ή η ομάδα 

παρουσιάσουν υψηλά επίπεδα ετεροκανονικότητας και άγχους να παρεκκλίνουν από τις 
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κοινωνικές νόρμες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε αυτά 

τα επίπεδα, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις η έντονη αντιπαράθεση μπορεί να οδηγήσει σε 

αντίσταση και άρνηση για μάθηση. Μια πολύ καλή επιλογή θα ήταν να επιλέξετε μία «μελό» 

ταινία για τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα ή μία ταινία που να συνδέεται με ετεροκανονικά πρότυπα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο απώτερος σκοπός θα πρέπει να είναι να αποδομήσουμε την 

ετεροκανονικότητα, η οποία αποτελεί τη βαθύτερη αιτία του αποκλεισμού.  

 

2.2 Πώς λειτουργούν οι διακρίσεις στο σχολείο; 

Εάν θέλετε να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική διαφορετικότητα, θα 

πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι άνθρωποι συχνά έχουν στο μυαλό τους προσδοκίες που 

αφορούν στερεότυπα για συγκεκριμένες κοινωνικές νόρμες.  

 

Το μοντέλο ΔΦΤΠ (OGLO) 

Ο οργανισμός GALE ανέπτυξε το μοντέλο ΔΦΤΠ (OGLO) για να εξηγήσει πώς λειτουργούν οι 

κοινωνικές νόρμες και πώς οδηγούν σε διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. 

ΔΦΤΠ (OGLO): Υπάρχουν 4 πεδία βασικής αντίστασης ενάντια στις παρεκκλίσεις από τον 

«κανόνα»:  

1. Ειλικρίνεια. 

2. Φύλο. 

3. Τρόπος ζωής και σεξουαλικότητα. 

4. Προσανατολισμός και σεξουαλικές προτιμήσεις. 

Κάθε πεδίο έχει στηρίζεται σε μία βασική προσδοκία. Εάν παρεκκλίνεις από αυτή την 

προσδοκία, οι μαθήτριες/ές βιώνουν μία αίσθηση δυσφορίας, την οποία εκφράζουν με 

διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να αναφέρετε σε ποια «θεμελιώδη αξιώματα» βασίζεται 

καθένα από αυτά τα πεδία; Η/Ο εκπαιδεύτρια/ής εξηγεί με διαδραστικό τρόπο.  

Τα μοντέλα είναι χρήσιμα γιατί μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε καλύτερα τις νόρμες που 

κρύβονται πίσω από τις διαφορετικές μορφές διακρίσεων.  

Ο «κανόνας» της ειλικρίνειας σημαίνει ότι ακολουθείς τον «κανόνα» των συνομηλίκων σου 

(π.χ. κοινότητα, (υπο)κουλτούρα, εκκλησία, κλπ.),όταν βρίσκεσαι σε δημόσιο χώρο και 

πρέπει να κρύβεις συναισθήματα και συμπεριφορές που δεν συμμορφώνονται με τους 

κανόνες και τις αξίες της ομάδας. Ο «κανόνας» των έμφυλων ρόλων επιτάσσει ότι οι 
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άνθρωποι προσδοκούν από εσένα να είσαι «πραγματικός άνδρας» ή «πραγματική γυναίκα» 

και να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με το βιολογικό σου φύλο.   

Ο «κανόνας» για τον τρόπο ζωής και τη σεξουαλικότητα είναι μία σειρά προσδοκιών για τις 

σχέσεις και τη σεξουαλικότητα. Η συντηρητική εκδοχή αυτής της σειράς προσδοκιών είναι 

ότι μία σχέση θα πρέπει να είναι αιώνια, ρομαντική και μονογαμική. Όσον αφορά τη 

σεξουαλικότητα, η πιο συντηρητική προσδοκία είναι ότι το «αληθινό σεξ» ορίζεται ως 

πεϊκή-κολπική συνεύρεση, η οποία είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει ως στόχο την 

αναπαραγωγή. Παρόλο που οι κανόνες του τρόπου ζωής έχουν χαλαρώσει μετά την 

εφεύρεση των χαπιών αντισύλληψης και το δικαίωμα των γυναικών να κάνουν τις 

προσωπικές τους σεξουαλικές επιλογές, πολλοί από τους περιγραφόμενους κανόνες και 

αξίες εξακολουθούν να επιβιώνουν έως σήμερα, ενώ άλλα είδη σχέσεων ή σεξουαλικότητας 

πιθανότατα απορρίπτονται.  

Ο «κανόνας» του σεξουαλικού προσανατολισμού ή προτίμησης δηλώνει ότι οι άνθρωποι 

υποθέτουν ότι σε ελκύει το άλλο φύλο, που σημαίνει ότι, σύμφωνα με τον «κανόνα», 

μπορείς να είσαι μόνο ετεροφυλόφιλη/ος. Εάν είσαι διαφορετική/ός, οφείλεις να δώσεις 

εξηγήσεις ειδάλλως κινδυνεύεις να θεωρηθείς ως ένα παράξενος ή ακόμη και αναξιοπρεπές 

άτομο. 

Αυτή η σειρά κανόνων και αξιών ονομάστηκε «νόρμα της ετεροφυλοφιλίας» από την Alice 

Schwartzer, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως «ετεροκανονικότητα» (ο όρος έγινε δημοφιλής 

από τον θεωρητικό Michael Warner το 1991, αλλά η θεωρία αναπτύχθηκε κατά τη δεκαετία 

του 1970). Η ετεροκανονικότητα δεν συνεπάγεται ότι όλοι πρέπει να είναι ετεροφυλόφιλοι, 

αλλά προϋποθέτει ότι όλες/οι είναι ετεροφυλόφιλες/οι και πρέπει να συμπεριφέρονται 

σύμφωνα με το κοινωνικό ιδεώδες του ετεροφυλόφιλου ζευγαριού.   

https://www.gale.info/doc/gale-products/GALE-Toolkit-Schools-2011-EN.pdf 

 

Το σπιράλ των διακρίσεων 

Ασφαλώς, στην πραγματικότητα, αρκετοί άνθρωποι δεν ακολουθούν τον «κανόνα» και 

όταν συμβαίνει αυτό, μπορεί να βιώσουν ένα δυσάρεστο συναίσθημα και για την ακρίβεια, 

ένα αρνητικό συναίσθημα.  

 

Αρνητικά Συναισθήματα 

Αυτό το αρχικό συναίσθημα είναι μια φυσική και ενστικτώδης αντίδραση. Το ένστικτο 

επιβίωσής του ανθρώπου έχει αναπτύξει μία αντίδραση «μάχης-ή-φυγής» στον εγκέφαλό 

https://www.gale.info/doc/gale-products/GALE-Toolkit-Schools-2011-EN.pdf
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μας. Όταν βιώνουμε μία εικόνα ή ένα γεγονός που μας φαίνεται ασυνήθιστο, η πρώτη 

ενστικτώδης αντίδραση του εγκεφάλου μας είναι να αποφασίσουμε αν μπορούμε να το 

αντιμετωπίσουμε ή όχι: η πρώτη αυτόματη αντίδραση είναι είτε να το αντιμετωπίσουμε 

είτε να φύγουμε. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να αντισταθούμε σε αυτό το ένστικτο, 

καθώς είναι πολύ βαθιά ριζωμένο μέσα μας. Όμως, μπορούμε να μάθουμε πώς να το 

διαχειριζόμαστε. Η προσπάθεια να περιορίσουμε αυτά τα αρχικά συναισθήματα μπορεί να 

έχει αρνητικές συνέπειες στον εαυτό μας προκαλώντας, για παράδειγμα αυτοκαταπίεση 

στη συνέχεια, άγχος και, μακροπρόθεσμα, εξάντληση.  

Επίσης, δεν είναι σωστό να μην αφήνουμε τους άλλους ανθρώπους να εκφράσουν τα 

αρχικά ομοφοβικά, αμφιφοβικά και τρανσφοβικά συναισθήματά τους, διότι πιθανόν να το 

εκλάβουν ως μία απευθείας απόρριψη των προσωπικών τους συναισθημάτων. Εάν θέλετε 

να διαχειριστείτε έναν άνθρωπο που έχει αρχικά ομοφοβικά συναισθήματα, πρέπει πρώτα 

να τον αφήσετε να τα εξωτερικεύσει, ύστερα να του περιγράψετε αυτό που βλέπετε και να 

ρωτήσετε τι συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό να το κάνετε αυτό χωρίς να τον κατακρίνετε. 

Έτσι, δημιουργείται χώρο και για τα υπόλοιπα άτομα, ενώ αντίθετα, αν τα επικρίνετε 

υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εγείρετε μία νέα αντίδραση «μάχης-ή-φυγής». Το 

συναίσθημα «μάχης-ή-φυγής» δεν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις ένα άτομο 

αρχίσει να συζητά τι συμβαίνει, μετατοπίζεται μέσω του αναστοχασμού από το συναίσθημα 

σε ένα υψηλότερο γνωστικό επίπεδο.  

 

Αρνητική Στάση 

Εάν τα αρνητικά συναισθήματα για τη σεξουαλική διαφορετικότητα γίνονται αποδεκτά ή 

και διεγείρονται, οι άνθρωποι θα αναπτύξουν τελικά μια αρνητική στάση. Είναι σημαντικό 

να γνωρίζουμε ότι η αρνητική στάση αποτελείται από δύο διαφορετικά είδη στοιχείων: 

γνωστικά και συναισθηματικά στοιχεία. Οι γνωστικές πτυχές της αρνητικής στάσης 

διαφαίνονται στα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κανείς για να απορρίψει τη σεξουαλική 

διαφορετικότητα. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πουν ότι τα 

θρησκευτικά τους πιστεύω απαγορεύουν την «ομοφυλοφιλία», υποστηρίζοντας ότι δεν 

είναι κάτι «φυσικό» και ότι αν όλες/οι ήταν ομοφυλόφιλες/οι, όλη η ανθρωπότητα θα 

πέθαινε. Μπορείτε να προσπαθήσετε να αλλάξετε αυτήν την αιτιολόγηση δίνοντας στους 

ανθρώπους τις κατάλληλες πληροφορίες, αλλά συνήθως αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. 

Πρόκειται για το φαινόμενο "Magnum". Σε ένα παγωτό Magnum”, το παγωτό καλύπτεται 

από ένα λεπτό στρώμα σοκολάτας. Ας φανταστούμε ότι το λεπτό στρώμα σοκολάτας 

συμβολίζει τα γνωστικά επιχειρήματα που επικαλύπτουν τη στάση. Στον συμβολισμό του 

"Magnum", η στάση αντιπροσωπεύεται από το κύριο μέρος του παγωτού, δηλαδή το 
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παγωμένο εσωτερικό του. Αυτό αντιστοιχεί σε «ψυχρά» συναισθήματα, διότι οι άνθρωποι 

με αρνητική στάση τείνουν να είναι κλειστοί στη μάθηση και στον γνήσιο διάλογο. Πιο 

συγκεκριμένα, το φαινόμενο Magnum έχει ως εξής: μόλις ξεκαθαρίσεις μία από τις 

παρανοήσεις ή προκαταλήψεις ενός ατόμου, θα προχωρήσει στο επόμενο επιχείρημα. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή ο πυρήνας της αρνητικής στάσης δεν βρίσκεται στο γνωστικό επίπεδο 

των επιχειρημάτων, αλλά στο συναισθηματικό, δηλαδή, στο συναίσθημα ενός ανθρώπου. 

Αυτές οι «απόψεις» ίσως να μην φαίνονται και τόσο συναισθηματικές, αλλά αναδύονται 

στην επιφάνεια ως σκληρά, επίμονα, αρνητικά συναισθήματα και απόψεις. Μια καλή 

εκπαιδευτική στρατηγική είναι να εμπλακείτε σε έναν διάλογο σχετικά με τα αισθήματα που 

υπολανθάνουν σε αυτές τις επιφανειακές απόψεις και προκαταλήψεις. Μπορείς να 

διαχειριστείς το γνωστικό μέρος των ερωτήσεων μόνο όταν οι μαθήτριες/ές είναι 

δεκτικές/οί και κάνουν ειλικρινείς και διερευνητικές ερωτήσεις. Αυτή η δεκτικότητα 

προκύπτει μόνο όταν έχεις αντιμετωπίσει τα αρνητικά συναισθήματα και τις αρνητικές 

στάσεις.  

 

Αρνητική συμπεριφορά 

Εάν μια αρνητική στάση μετατραπεί σε αρνητική συμπεριφορά, υπάρχει η πιθανότητα 

άσκησης διακρίσεων. Όταν σκεφτόμαστε την ομοφοβία και τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΙ 

ατόμων, συχνά σκεφτόμαστε κάθε άσεμνη ενέργεια, όπως την εξύβριση ή τη βία. Στην 

πραγματικότητα, η μεγαλύτερη και πιο συνηθισμένη μορφή διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΙ 

ατόμων είναι η κοινωνική απόσταση. Εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν ή υποθέτουν ότι είσαι 

ομοφυλόφιλη/ος, λεσβία, αμφιφυλόφιλη/ος ή διεμφυλική/ός, αποφεύγουν γενικά την επαφή 

μαζί σου ή προσπαθούν να βρουν κάθε πιθανή δικαιολογία για να μείνουν μακριά σου. 

Αυτού του είδους η κοινωνική απόσταση πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι μπορεί να 

αποτελέσει κάλλιστα μία αιτία άγχους για τα ΛΟΑΤΙ άτομα: κάθε άνθρωπος χρειάζεται 

κοινωνικές επαφές. Αυτό ενδέχεται να συμβαίνει εξαιτίας του φόβου του ατόμου να είναι 

ανοιχτό σε θέματα σεξουαλικότητας, του φόβου της απόρριψης, της έλλειψης αγάπης, της 

απομάκρυνσης/απώλειας των γονέων και των φίλων, της καλής σχέσης με τους 

συναδέλφους κτλ. Το άγχος που προκαλείται από την κοινωνική απόσταση ονομάζεται και 

στρες μειονοτήτων. 

 

Στερεότυπα και αρνητικές εικόνες 

Εάν οι άνθρωποι διατηρούν κοινωνική απόσταση από τα ομοφυλόφιλα άτομα, αρνούνται 

στον εαυτό τους την πιθανότητα να τα γνωρίσουν στην πραγματικότητα. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα, η μόνη εικόνα της ομοφυλοφιλίας που έχουν στο μυαλό τους να είναι μία 

εικόνα που τους σόκαρε, επειδή είναι διαφορετική από τον κανόνα της 

ετεροκανονικότητας. Οι «ασπρόμαυρες» ακατέργαστες φωτογραφίες που 

χρησιμοποιούνται ως μια αρνητική αναπαράσταση μίας ολόκληρης ομάδας ονομάζονται 

στερεότυπα. Οπότε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα «στερεότυπα» δεν 

είναι «ακραία πρότυπα» που αυτοδημιουργούνται από τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα, αλλά εικόνες 

που σχηματίζονται παρατηρώντας μόνο μερικά χαρακτηριστικά. Επειδή τα στερεότυπα 

φαίνεται συχνά να προέρχονται από μία παρέκκλιση από τις υπάρχουσες νόρμες, μπορούν 

να οδηγήσουν σε μία αντίδραση «μάχης-ή-φυγής». Με αυτόν τον τρόπο, ο φαύλος κύκλος 

συνεχίζεται:  

 

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ: https://www.gale.info/doc/gale-

products/GALE-Toolkit-Schools-2011-EN.pdf 

Ανακεφαλαιώνοντας, το μοντέλο ΔΦΤΠ (OGLO) και το σπιράλ των διακρίσεων παρέχουν 

μία περίληψη του τι είναι η ετεροκανονικότητα και πώς η συνεχής ενδυνάμωση αρνητικών 

συναισθημάτων, στάσεων και συμπεριφορών δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο αρνητικότητας 

και στερεοτύπων. Εάν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την ομοφοβία, θα πρέπει να 

συζητήσουμε και να αποδομήσουμε την ετεροκανονικότητα και το αρνητικό σπιράλ που 

δημιουργεί. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί:  

1. Προωθώντας ένα όραμα δεκτικότητας και αποδοχής· 

2. Προσφέροντας άλλες εικόνες, εκτός από τα ετεροφυλοφιλικά πρότυπα· 

3. Δίνοντας χώρο στα αρνητικά συναισθήματα, χωρίς να τα επικυρώνουμε. Για παράδειγμα, 

μπορείτε να μιλήσετε για το τι σας εξέπληξε ή τι σας κίνησε το ενδιαφέρον· 

https://www.gale.info/doc/gale-products/GALE-Toolkit-Schools-2011-EN.pdf
https://www.gale.info/doc/gale-products/GALE-Toolkit-Schools-2011-EN.pdf
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4. Συμμετέχοντας σε έναν διάλογο για τις αρνητικές στάσεις και τις συνέπειές τους, καθώς και 

για τις αρνητικές συμπεριφορές·  

5. Ενισχύοντας την προκοινωνική συμπεριφορά, περιορίζοντας την κοινωνική απόσταση και 

παράλληλα προωθώντας τη συνεργασία. 

 

3. Ενότητα 3: Πως επηρεάζουν οι αρνητικές στάσεις τη 

ΛΟΑΤΙ κοινότητα; 

3.1 Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Ευρώπη: Η έρευνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για ΛΟΑΤΙ άτομα 

Τα δεδομένα ελήφθησαν από:http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-

maps/survey-data-explorer-lgbt-survey-2012 

Η έρευνα της ΕΕ για τους ΛΟΑΤΙ διεξήχθη διαδικτυακά σε 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2012. Η έρευνα αυτή είναι η μεγαλύτερη έρευνα αυτού 

του είδους μέχρι σήμερα και έχει οδηγήσει στην πιο πλήρη και κατανοητή διαθέσιμη εικόνα 

των εμπειριών που έχουν βιώσει τα ΛΟΑΤΙ άτομα που διαμένουν στην Ευρώπη. Τα 

δεδομένα δεν είναι αντιπροσωπευτικά για όλα τα ΛΟΑΤΙ άτομα που μένουν στις 28 χώρες 

που καλύπτονται από την έρευνα, αλλά αντικατοπτρίζουν τις συλλογικές εμπειρίες ενός 

μεγάλου αριθμού ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας συγκεντρώθηκαν πληροφορίες από 93.079 άτομα, ηλικίας 18 ετών και άνω που 

αυτοπροσδιορίζονταν ως λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι ή διεμφυλικοί και ζουν 

εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι παρακάτω ερωτήσεις και απαντήσεις αντικατοπτρίζουν ορισμένες από τις κοινές 

εμπειρίες των ΛΟΑΤΙ ατόμων στα σχολεία. 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής σας εκπαίδευσης, πριν την ηλικία των 18 ετών, δεχθήκατε 

αρνητικά σχόλια ή συμπεριφορές στο σχολείο επειδή είστε ΛΟΑΤΙ;  

Χώρα Πάντα/Συχνά 

Κύπρος 47% 

Ελλάδα 49% 

Ολλανδία 32% 

http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-lgbt-survey-2012
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-lgbt-survey-2012
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Λιθουανία 37% 

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής σας εκπαίδευσης, πριν την ηλικία των 18 ετών, κρύψατε ότι 

είστε ΛΟΑΤΙ στο σχολείο;  

Χώρα Πάντα/Συχνά 

Κύπρος 88% 

Ελλάδα 90% 

Ολλανδία 78% 

Λιθουανία 90% 

  

Κατά τη διάρκεια της σχολικής σας εκπαίδευσης, πριν την ηλικία των 18 ετών, ακούσατε ή 

αντιληφθήκατε αρνητικά σχόλια ή συμπεριφορές, επειδή θεωρήθηκε ότι κάποια/ος από 

τις/τους εκπαιδευτικούς ήταν λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλη/ος ή/και 

διεμφυλική/ός; 

 

Χώρα Πάντα/Συχνά 

Κύπρος 62% 

Ελλάδα 58% 

Ολλανδία 38% 

Λιθουανία 32% 

 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής σας εκπαίδευσης, πριν την ηλικία των 18 ετών, ακούσατε ή 

αντιληφθήκατε αρνητικά σχόλια ή συμπεριφορές, επειδή θεωρήθηκε ότι κάποιος/α 

συμμαθήτρια/ής / συνομήλική/ός σας ήταν λεσβία, ομοφυλόφιλος, αμφιφυλόφιλη/ος ή/και 

διεμφυλική/ός; 

 

Χώρα Πάντα/Συχνά 

Κύπρος 84% 
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Ελλάδα 87% 

Ολλανδία 56% 

Λιθουανία 63% 

 

3.2 Αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του HOMBAT «Συγκριτική 

μελέτη των περιπτώσεων της Κύπρου, της Ελλάδας και της 

Λιθουανίας» (Žibas & Sabatauskaitė, 2018) 

Συχνότητα του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού αναγνώρισή του 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας (συνολικό δείγμα – 226 άτομα, 

Κύπρος-70 άτομα, Ελλάδα-84 άτομα, Λιθουανία-72 άτομα), ο εκφοβισμός γενικά θεωρείται 

συχνό φαινόμενο στα σχολεία από την πλειονότητα των συμμετεχουσών/όντων. Πάνω 

από το 50% των συμμετεχουσών/όντων θεώρησαν τις ακόλουθες ομάδες μαθητριών/ών 

ως τις πιο ευάλωτες στον εκφοβισμό: μαθήτριες/ές που είναι υπέρβαρες/οι (Κύπρος -69%, 

Ελλάδα -65%, Λιθουανία-42%), μαθήτριες/ές με μαθησιακές δυσκολίες (Κύπρος–51%, 

Ελλάδα-76%, Λιθουανία–42%), μαθήτριες/ές με μεταναστευτικό υπόβαθρο (Κύπρος–54%, 

Ελλάδα–65%, Λιθουανία–4%). Οι λιγότερο ευάλωτες/οι στον εκφοβισμό είναι οι 

μαθήτριες/ές στην Ελλάδα και την Κύπρο, ενώ περισσότερο ευάλωτες/οι στον εκφοβισμό 

θεωρήθηκαν αυτές/οί από τη Λιθουανία και συγκεκριμένα, που προέρχονταν φτωχές 

οικογένειες (Κύπρος-34%, Ελλάδα-30%, Λιθουανία-46%).  

Στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Λιθουανία, το 73%, το 71% και το 29% των ερωτηθέντων 

αντιστοίχως (58% κατά μέσο όρο), ανέφερε ότι οι μαθήτριες/ές που δεν ταιριάζουν με την 

αναμενόμενη εικόνα του αγοριού και του κοριτσιού δέχονται συχνά εκφοβισμό, γεγονός 

που μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι ο Ο/Τ εκφοβισμός μπορεί να μην αναγνωρίζεται 

απαραίτητα ως τέτοιου είδους. Σχεδόν οι μισές/οί συμμετέχουσες/οντες δήλωσαν ότι δεν 

γνωρίζουν ΛΟΑΤΙ άτομα στο σχολείο τους (Κύπρος -43%, Ελλάδα -51%, Λιθουανία -51%), 

ενώ περισσότεροι από το ένα τέταρτο στην Κύπρο και την Ελλάδα δήλωσε ότι γνωρίζει 

τέτοια άτομα (Κύπρος-31%, Ελλάδα-26%). Στη Λιθουανία, το ποσοστό αυτό ήταν σε μεγάλο 

βαθμό χαμηλότερο, ήτοι 14%. Παρόλο που δεν γνώριζαν ΛΟΑΤΙ άτομα, σχεδόν οι μισές/οί 

συμμετέχουσες/οντες στην Κύπρο και την Ελλάδα (Κύπρος-54%, Ελλάδα- 41%) δήλωσαν ότι 

πιστεύουν ότι υπάρχουν ΛΟΑΤΙ άτομα στο σχολείο τους, συγκριτικά με ποσοστό της τάξης 

του 18% στη Λιθουανία. Η πλειονότητα δεν είχε άποψη για την ύπαρξη ΛΟΑΤΙ ατόμων στα 

σχολεία τους στη Λιθουανία (57%).  
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Ο Ο/Τ εκφοβισμός θεωρείται συχνός από το 53% των Ελλήνων, το 21% των Κυπρίων και το 

25% των Λιθουανών συμμετεχουσών/όντων. Η πλειονότητα των συμμετεχουσών/όντων 

από τη Λιθουανία (63%) πιστεύει ότι ο Ο/Τ εκφοβισμός δεν είναι συχνός στα σχολεία, σε 

σύγκριση με το 49% στην Κύπρο και το 7% στην Ελλάδα. Ωστόσο, υπάρχει μία έλλειψη 

ενημέρωσης στην Ελλάδα, καθώς το 40% των συμμετεχουσών/όντων απάντησε ότι δεν 

γνωρίζει αν ο Ο/Τ εκφοβισμός είναι συχνός στα σχολεία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 

ομάδες εστιασμένης συζήτησης έδειξαν μία μικρή διαφωνία την Κύπρο και τη Λιθουανία, 

καθώς οι συμμετέχουσες/οντες πίστευαν ότι ο Ο/Τ εκφοβισμός είναι συχνός. Στην έκθεση 

της Ελλάδας, τα αποτελέσματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης επιβεβαίωσαν τα 

δεδομένα της διαδικτυακής έρευνας, καθώς οι συμμετέχουσες/οντες  ανέφεραν ότι ο Ο/Τ 

εκφοβισμός είναι συχνό φαινόμενο. 

Ωστόσο, όταν οι συμμετέχουσες/οντες  ρωτήθηκαν αν οι μαθήτριες/ές στο σχολείο τους 

έχουν βιώσει ποτέ Ο/Τ εκφοβισμό ή αν έχουν ακούσει αρνητικά σχόλια για τη ΛΟΑΤΙ 

κοινότητα, περίπου οι μισές/οί συμμετέχουσες/οντες  και στις τρεις χώρες απάντησαν ότι 

δεν γνώριζαν (Κύπρος–47%, Ελλάδα–44%, Λιθουανία–44%), αλλά περίπου το ένα τρίτο –

κατά μέσο όρο- απάντησε θετικά (Κύπρος–40%, Ελλάδα–25%, Λιθουανία–33%). Σύμφωνα με 

τις/τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης στην Κύπρο, η 

σχολική κοινότητα, είτε λόγω άγνοιας είτε σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τις/τους 

μαθήτριες/ές με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου (SOGI), 

συχνά τείνει να διαιωνίζει Ο/Τ στάσεις. Εντούτοις, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης με 

τις/τους επαγγελματίες και τους γονείς/ τις/τους μαθήτριες/ές στη Λιθουανία αποκάλυψαν 

ότι ο Ο/Τ εκφοβισμός υπάρχει στα σχολεία, αλλά μπορεί να είναι υποβόσκων ή μη 

αναγνωρίσιμος από την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Οι γονείς και οι μαθήτριες/ές στην ομάδα εστιασμένης συζήτησης τόνισαν ότι ο Ο/Τ 

εκφοβισμός είναι διαδεδομένος και συμβαίνει σε καθημερινή βάση. Οι ειδικοί της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα είχαν παρόμοια άποψη, δηλώνοντας ότι το φαινόμενο δεν είναι 

σπάνιο στην Ελλάδα, αλλά τείνει να παραμένει απαρατήρητο, εκτός και αν έχει πολύ 

σοβαρές συνέπειες για το άτομο που δέχεται εκφοβισμό. Παρότι οι συμμετέχουσες/οντες 

δεν φάνηκαν να θυμούνται να έχουν υπάρξει μάρτυρες κάποιου συγκεκριμένου 

περιστατικού τέτοιου εκφοβισμού, περιέγραψαν ένα γενικότερο αρνητικό σχολικό κλίμα, 

όπου ο εκφοβισμός δεν ασκείται μόνο από τους/τις μαθητές/τριες, αλλά και από το σχολικό 

προσωπικό.   

Σε όλες τις χώρες, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης αναγνώρισαν Ο/Τ συμπεριφορές ως 

πρακτικές Ο/Τ εκφοβισμού. Ωστόσο, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί με λεξιλόγιο που 

σχετιζόταν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου με υποτιμητική 
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χροιά φάνηκαν να μην αναγνωρίζονται πάντα ως Ο/Τ εκφοβισμός σε καμία από τις ομάδες 

εστιασμένης συζήτησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, η 

αναγνώριση συγκεκριμένων συμπεριφορών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν Ο/Τ 

εκφοβισμός, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα πιο συχνά περιστατικά Ο/Τ εκφοβισμού, 

που λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον μερικές φορές το μήνα είναι τα ακόλουθα: χρήση 

εκφράσεων όπως gay, αδερφή, λεσβία, αντρογυναίκα, και άλλων παρόμοιων λέξεων 

(Κύπρος-41%, Ελλάδα-40%, Λιθουανία-31%)· παραίνεση σε μαθήτριες/ές να «μην 

συμπεριφέρονται σαν κορίτσια» (για αγόρια) ή να «μην συμπεριφέρονται σαν αγόρια» (για 

κορίτσια), ή άλλα παρεμφερή σχόλια(Κύπρος-43%, Ελλάδα-47%, Λιθουανία-29%)· απόδοση 

χαρακτηρισμών που μπορεί να μη συνδέονται απαραίτητα με τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα (Κύπρος 

-37%, Ελλάδα-55%, Λιθουανία-32%). 

Τα άτομα που συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα και στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

όρισαν τη λεκτική βία ως μία πρακτική Ο/Τ εκφοβισμού, όπως για παράδειγμα τη χρήση 

όρων που σχετίζονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ως 

προσβολή. Ωστόσο, η πλειονότητα ανέφερε ότι έχει ακούσει αρνητικά σχόλια για τα ΛΟΑΤΙ 

άτομα τόσο από μαθήτριες/ές, όσο και από το σχολικό προσωπικό, αλλά δεν 

αναγνωρίζονται πάντα ως εκφοβισμός. Στην Ελλάδα, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

υπέδειξαν, ακόμα, την εσκεμμένη χρήση λέξεων που απευθύνονται σε διαφορετικό φύλο 

από αυτό του ατόμου ως πρακτική Ο/Τ εκφοβισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

διαδικτυακής έρευνας, η χρήση αρνητικών σχολίων για τα ΛΟΑΤΙ άτομα λαμβάνει χώρα 

μεταξύ μαθητριών/ών, εκπαιδευτικού προσωπικού και από εκπαιδευτικούς προς 

μαθήτριες/ές. Στην Ελλάδα και την Κύπρο, οι ερωτηθείσες/έντες άκουσαν αρνητικά σχόλια 

για τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα από μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας περισσότερο από τις/τους 

ερωτηθείσες/έντες στη Λιθουανία. Για παράδειγμα, αρκετά σημαντικό ποσοστό (Κύπρος-

26%, Ελλάδα-38%, Λιθουανία-18%) των ερωτηθεισών/έντων που είναι μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας, ανέφεραν ότι έχουν ακούσει ή έχουν μάθει αρνητικά σχόλια που 

είπαν συνάδελφοί τους για τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα αρκετές φορές μέσα σε διάστημα ενός 

χρόνου. Περίπου το ένα τρίτο (Κύπρος-29%, Ελλάδα-25%, Λιθουανία-7%) ανέφερε ότι 

άκουσε τέτοια σχόλια τουλάχιστον αρκετές φορές μέσα σε έναν μήνα. Άλλες/οι είπαν ότι 

ακούν τέτοια σχόλια σπάνια (Κύπρος-31%, Ελλάδα-28%, Λιθουανία-32%) ή σχεδόν ποτέ 

(Κύπρος-13%, Λιθουανία-43%, Ελλάδα-8%). Όταν ρωτήθηκαν για αρνητικά σχόλια προς τη 

ΛΟΑΤΙ κοινότητα από τις/τους μαθήτριες/ές, ακόμα περισσότερα άτομα ανέφεραν ότι τα 

ακούν αρκετές φορές τον χρόνο (Κύπρος-29%, Ελλάδα-28%, Λιθουανία-19%) ή αρκετές 

φορές τον μήνα (Κύπρος-21%, Ελλάδα-19%, Λιθουανία-17%). 

Όπως γίνεται αντιληπτό, τα σχόλια αυτά που προέρχονται από επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης που εργάζονται στη σχολική κοινότητα δεν είναι μόνο ενδεικτικά των Ο/Τ 
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στάσεων που υπάρχουν μέσα στο σχολείο, αλλά κυρίως, αποκαλύπτουν τον αρνητικό 

αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό το περιβάλλον στα ΛΟΑΤΙ άτομα (Εθνική Έκθεση 

Κύπρου, 2018). Σύμφωνα με όσα έδειξαν οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης, η κατάσταση 

αυτή φαίνεται να είναι παρόμοια και στις τρεις χώρες. Οι συμμετέχουσες/οντες  των 

ομάδων υπέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά εκφράζουν αρνητικές απόψεις. Αυτό 

επηρεάζει τα άτομα που δέχονται εκφοβισμό σε δύο επίπεδα: (α) φοβούνται να 

αναζητήσουν βοήθεια, και (β) οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές αποφεύγουν να αποκαλύψουν τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους λόγω του φόβου αρνητικών 

σχολίων που μπορεί να δεχθούν από συμμαθήτριες/ές ή/και το σχολικό προσωπικό. 

Παρά κάποιες διαφορές που σχετίζονται με τη συχνότητα του Ο/Τ εκφοβισμού ή/και την 

αναγνώριση του στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Λιθουανία, οι περισσότερες/οι 

συμμετέχουσες/οντες και στις τρεις χώρες συμφώνησαν στον ίδιο βαθμό ή συμφώνησαν 

απόλυτα ότι τα σχολεία θα έπρεπε να προλαμβάνουν ή να καταπολεμούν τα αρνητικά 

σχόλια που εκτοξεύονται κατά ΛΟΑΤΙ ατόμων (Κύπρος-81%, Ελλάδα-93%, Λιθουανία-56%), 

να λαμβάνουν υπόψη την ευημερία των ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών (Κύπρος-84%, Ελλάδα-92%, 

Λιθουανία-72%) και να διασφαλίζουν ότι δεν χάνουν μαθήματα (Κύπρος-79%, Ελλάδα-93%, 

Λιθουανία-72%). Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό (Κύπρος-83%, Ελλάδα-94%, Λιθουανία-76%) 

συμφώνησε με τη δήλωση ότι οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό 

αυτοκτονιών από τις/τους ετεροφυλόφιλες/ους μαθήτριες/ές και ότι τα σχολεία θα έπρεπε 

να διασφαλίζουν ότι νιώθουν άνετα. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες/οι ερωτηθείσες/έντες 

στην Ελλάδα και την Κύπρο (Κύπρος-79 %, Ελλάδα-80%) πιστεύουν ότι τα ΛΟΑΤΙ άτομα θα 

έπρεπε να μπορούν να εκφράσουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του 

φύλου τους στο σχολείο, σε σύγκριση με το 36% στη Λιθουανία. Τέλος, κατά μέσο όρο 

λιγότερο από το ένα τρίτο των συμμετεχουσών/όντων πιστεύουν ότι η ακαδημαϊκή 

επίδοση των ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών μπορεί να είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες/ους 

μαθήτριες/ές (Κύπρος-30%, Ελλάδα-24%, Λιθουανία-10%), ενώ περισσότερο από το ένα 

τρίτο θεωρεί ότι δεν είναι χειρότερη (Κύπρος-20%, Ελλάδα-24%, Λιθουανία-33%) ή πιθανόν 

να μην είναι χειρότερη (Κύπρος-13%, Ελλάδα-12%, Λιθουανία-22%). 

 

Αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας στον ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό στο 

σχολείο 

 Αντιδράσεις της διοίκησης του σχολείου 

Η πλειονότητα των σχολικών κοινοτήτων και στις τρεις χώρες (CY-83%, GR-95%, 

Λιθουανία-92%) πιστεύει ότι το σχολικό προσωπικό θα έπρεπε να αναλαμβάνει δράση για 

την αντιμετώπιση του Ο/Τ εκφοβισμού. Ωστόσο, οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης 
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αποκάλυψαν ότι αυτό συμβαίνει σπάνια (ομάδες εστιασμένης συζήτησης στη Λιθουανία). 

Πιο συγκεκριμένα, οι αντιδράσεις στον Ο/Τ εκφοβισμό δεν παίρνουν επίσημη μορφή 

(ομάδες εστιασμένης συζήτησης στην Ελλάδα) και συνήθως αποκρύπτονται λόγω των Ο/Τ 

στάσεων της κοινωνίας και πολύ συχνά η εφαρμογή πολιτικών εξαρτάται από τις στάσεις 

των διευθυντριών/ών (ομάδες εστιασμένης συζήτησης στην Κύπρο). Ειδικοί που 

συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης στη Λιθουανία συμφώνησαν ότι τα ΛΟΑΤΙ 

ζητήματα δεν ήταν δημοφιλή και δεν υπήρχε μεγάλη ευαισθητοποίηση στην κοινωνία για 

αυτά, ενώ το ίδιο συμβαίνει και στο σχολείο, καθώς στάσεις και στερεότυπα που 

κυριαρχούν στην κοινωνία, αντικατοπτρίζονται και στο σχολείο. Εάν στην κοινωνία 

κυριαρχούν ομοφοβικές στάσεις, αναμένεται ότι θα εκδηλωθούν και στο σχολικό 

περιβάλλον μέσα από διαφορετικούς διαύλους: διοίκηση, εκπαιδευτικοί, μαθήτριες/ές και 

γονείς (Εθνική Έκθεση Λιθουανία, 2018). 

 Αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, των ειδικών παιδαγωγών και των ψυχολόγων 

Από τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, δεν είναι ξεκάθαρο αν το σχολικό 

προσωπικό θεωρεί ότι έχει αρκετή γνώση για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Στην Ελλάδα 

και τη Λιθουανία, παρόμοιος αριθμός συμμετεχουσών/όντων δήλωσε ότι διαθέτει (43% και 

40%) και ότι δεν διαθέτει (52% και 44%) αρκετές γνώσεις για να αναλάβει δράση για την 

αντιμετώπιση του Ο/Τ εκφοβισμού. Οι περισσότερες/οι ερωτηθείσες/έντες στην Κύπρο 

πιστεύουν ότι έχουν επαρκή γνώση (50%) και λιγότερες/οι ότι δεν έχουν (27%), ενώ σχεδόν 

το ένα τρίτο δεν είναι σίγουρο (23%). Τα αποτελέσματα της ομάδας εστιασμένης συζήτησης 

δείχνουν μία ελαφρώς διαφορετική άποψη. Η περιορισμένη αντίδραση ή η αδράνεια 

σχετικά με θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στα σχολεία 

αποδίδεται, από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης, στην 

έλλειψη εκπαίδευσης και ακριβούς γνώσης των εκπαιδευτικών (Εθνική Έκθεση Ελλάδας, 

2018). Οι συμμετέχουσες/οντες  της ομάδας εστιασμένης συζήτησης με τους γονείς και 

τις/τους μαθήτριες/ές συμφώνησαν μεταξύ τους ότι η πλειονότητα των σχολικών 

υπαλλήλων δεν έχει τα προσόντα να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τον Ο/Τ 

εκφοβισμό ή να μιλήσει για θέματα σχετικά με τα ΛΟΑΤΙ άτομα. Οι σχολικοί υπάλληλοι 

επιδεινώνουν την κατάσταση, κάνοντας ανάρμοστα σχόλια, ερωτήσεις και δηλώσεις, που 

ενθαρρύνουν τις περαιτέρω διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών ή/και τον Ο/Τ 

εκφοβισμό (Λιθουανία).  

Στην Κύπρο, οι συμμετέχουσες/οντες ανέφεραν ότι οι υπάρχουσες πολιτικές δεν 

εφαρμόζονται από το σχολείο και, συνεπώς, δεν μπορούν να παράσχουν ένα στερεό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες να μπορούν να καταπολεμήσουν τον Ο/Τ 

εκφοβισμό. Κατά τη γνώμη τους, την ευθύνη φέρει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
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Στην Ελλάδα αναφέρθηκε επίσης, ως ένας άλλος παράγοντας η εξάντληση των 

εκπαιδευτικών. Μερικές φορές, οι εκπαιδευτικοί φοβούνται να βοηθήσουν τις/τους 

μαθήτριες/ές λόγω των αρνητικών αντιδράσεων άλλων εκπαιδευτικών ή/και των γονέων 

(Κύπρος, Λιθουανία). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικτυακής έρευνας, 

περισσότερες/οι από τις/τους μισές/ους συμμετέχουσες/οντες  στην Κύπρο και την Ελλάδα 

φάνηκαν να πιστεύουν ότι πληροφορίες για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την 

ταυτότητα φύλου πρέπει να παρουσιάζονται στα σχολεία (Κύπρος-66%, Ελλάδα- 78%, 

Λιθουανία -50%) και κάποιοι ανέφεραν ότι θα έπρεπε να παρουσιάζονται, αλλά δεν τους το 

επιτρέπουν οι σχολικές αρχές (Κύπρος-17%, Ελλάδα-14%, Λιθουανία-4%). Ένας σχετικά 

μεγάλος αριθμός συμμετεχουσών/όντων στη Λιθουανία δεν είχε άποψη πάνω σε αυτό 

(Κύπρος-16%, Ελλάδα-6%, Λιθουανία -30.6%) και ένα μεγαλύτερο ποσοστό Λιθουανών 

συμμετεχόντων/ουσών, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, πίστευαν ότι δε θα έπρεπε να 

παρουσιάζεται στα σχολεία (Κύπρος-1%, Ελλάδα-2%, Λιθουανία -15%). Στην Ελλάδα και την 

Κύπρο, δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να περιορίζει την παροχή πληροφοριών στις/στους 

μαθήτριες/ές για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, όπως στη 

Λιθουανία (αναφέρθηκε από τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης), αλλά ακόμα ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ανέφερε ότι η παροχή 

πληροφοριών δεν επιτρέπεται από τη διοίκηση του σχολείου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

λόγω των θρησκευτικών ή άλλων στάσεων της σχολικής διοίκησης. 

Κάτω από το 50% των συμμετεχουσών/όντων(44%) στην Κύπρο και την Ελλάδα 

αναφέρουν ότι θέματα σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 

φύλου παρουσιάζονται στα σχολεία και πάνω από το 50% των συμμετεχουσών/όντων 

θεωρούν ότι οι μαθήτριες/ές δεν έχουν την ευκαιρία να μάθουν για αυτά τα θέματα στη 

διάρκεια των μαθημάτων (56%). Ένας μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχουσών/όντων στη 

Λιθουανία φάνηκε να θεωρεί πιθανό να μάθει για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την 

ταυτότητα φύλου στη διάρκεια του μαθήματος (61,1%). Ωστόσο, ο αριθμός των 

συμμετεχουσών/όντων που πίστευαν ότι αυτά τα θέματα πρέπει να παρουσιάζονται στο 

σχολείο είναι μικρότερος. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων και των Κυπρίων δεν 

πιστεύουν ότι τα παραπάνω θέματα συζητούνται στα σχολεία (Κύπρος-44%, Ελλάδα-41%, 

Λιθουανία-24%), ενώ η πλειονότητα των Λιθουανών ερωτηθέντων πιστεύει ότι αυτά τα 

θέματα παρουσιάζονται με ουδέτερο τρόπο (Κύπρος-31%, Ελλάδα-36%, Λιθουανία -65%). 

Στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης, κάποιες/οι μαθήτριες/ές και όλοι οι γονείς δήλωσαν 

ότι η εκπαίδευση πάνω στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου (ΣΠΤΦ) 

στο σχολείο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθήτριες/ές αντιμετωπίζουν 

άλλες/ους μαθήτριες/ές που ανήκουν στη ΛΟΑΤΙ κοινότητα. Ωστόσο, αποκάλυψαν ότι οι 

μαθήτριες/ές δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε ζητήματα ΣΠΤΦ στο πλαίσιο 
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του μαθήματος της σεξουαλικής αγωγής ή άλλων μαθημάτων (Λιθουανία), παρότι 

ανέφεραν τη διεξαγωγή μαθημάτων σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Η κατάσταση 

φαίνεται να είναι παρόμοια στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπου η πλειονότητα των 

δασκάλων έχει παραμελήσει το θέμα και πιστεύει ότι η ύπαρξη σαφών πολιτικών θα ήταν 

πιο αποτελεσματική (Κύπρος, Ελλάδα και Λιθουανία). 

Και στις τρεις χώρες οι συμμετέχουσες/οντες των ομάδων εστιασμένης συζήτησης 

ανέφεραν την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών να μιλήσουν για θέματα σχετικά με τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα όσων 

συμμετείχαν στη διαδικτυακή έρευνα στην Κύπρο δήλωσαν ότι θα ένιωθαν άνετα να 

μιλήσουν για αυτά τα θέματα στα σχολεία, συγκριτικά με έναν μικρότερο αριθμό στην 

Ελλάδα και τη Λιθουανία (Κύπρος-60%, Ελλάδα-46%, Λιθουανία-24%), ενώ άλλοι θα 

ένιωθαν ουδέτερα (Κύπρος-27%, Ελλάδα-21%, Λιθουανία-51%). Η ευρεία επιλογή της 

ουδετερότητας μπορεί να δείχνει ότι η λιθουανική σχολική κοινότητα θα ένιωθε σχετικά 

άβολα, επιλογή που επιλέχθηκε κατηγορηματικά από το 25% των ερωτηθέντων στη 

Λιθουανία, σε σύγκριση με το 13% και το 3% στην Κύπρο και την Ελλάδα αντιστοίχως. 

Η πλειονότητα των συμμετεχουσών/όντων στην Κύπρο και την Ελλάδα (Κύπρος-59%, 

Ελλάδα-64%, Λιθουανία-37%) φάνηκε να πιστεύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται 

στο σχολείο που θα εξέφραζαν την υποστήριξή τους στις/στους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές (το 

ποσοστό στη Λιθουανία είναι σημαντικά μικρότερο). Περίπου το ένα τρίτο στην Κύπρο και 

η πλειονότητα των συμμετεχουσών/όντων στη Λιθουανία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει εάν 

υπάρχουν άτομα (Κύπρος-38%, Ελλάδα-24%, Λιθουανία-56%) ή ότι δεν υπάρχουν άτομα 

που θα εξέφραζαν την υποστήριξή τους σε ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές (Κύπρος-6%, Ελλάδα-12%, 

Λιθουανία-7%). Τέλος, στην Κύπρο και τη Λιθουανία οι περισσότεροι/ες 

συμμετέχουσες/οντες (Κύπρος-40%, Λιθουανία -46%) ανέφεραν ότι θα υποστήριζαν 

τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές ακόμα και αν ρίσκαραν τη θέση τους στο σχολείο ή ότι θα 

τις/τους υποστήριζαν, αλλά θα λάμβαναν υπόψη τους τον κίνδυνο που θα είχε η θέση τους 

στο σχολείο (Κύπρος-37%, Λιθουανία-7%). Στην Ελλάδα, η πλειονότητα (65%) ανέφερε ότι 

θα υποστήριζε τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές και ότι δεν πιστεύει ότι θα υπήρχε κίνδυνος για 

τη θέση που έχει στο σχολείο. 

 Αντιδράσεις μαθητριών/ών και γονέων  

Ένα μεγάλο ποσοστό από τις/τους ερωτηθείσες/έντες της διαδικτυακής έρευνας δεν 

γνώριζαν (Κύπρος-41%, Ελλάδα-26%, Λιθουανία-47%) αν οι μαθήτριες/ές αντιδρούν στα 

Ο/Τ σχόλια. Μία μικρότερη μερίδα υπέδειξε ότι οι μαθήτριες/ές αντιδρούν μόνο κάποιες 

φορές (Κύπρος-8,6%, Ελλάδα-51%, Λιθουανία-31%), μικρότερη μερίδα ανέφερε ότι 

αντιδρούν σπάνια, πάντα ή ποτέ (από 1%έως 10%). Οι περισσότερες/οι 
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συμμετέχουσες/οντες στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης με τους γονείς και τις/τους 

μαθήτριες/ές φάνηκαν ευαισθητοποιημένοι ως προς το θέμα. Οι περισσότερες/οι αντιδρούν 

σε καταστάσεις ή εκφράζουν την υποστήριξή τους, ακόμη και αν δεν είναι δημοφιλής. 

Εντούτοις, οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης προέρχονταν 

κυρίως από οικογένειες με μη-στερεοτυπικές απόψεις (Ελλάδα, Λιθουανία), ή ήταν 

μαθήτριες/ές που είχαν διαφορετικό ΣΠΤΦ (Λιθουανία). Οι περισσότεροι από τους γονείς 

που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης συζήτησης μίλησαν με τα παιδιά τους για τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και δεν ένιωσαν άβολα για αυτό 

(Κύπρος, Ελλάδα και Λιθουανία). Οι γονείς ανέλαβαν, επίσης, το ρόλο να εξηγήσουν στα 

παιδιά τους ότι θα πρέπει να αντιδρούν όταν άλλα άτομα δέχονται εκφοβισμό εξαιτίας του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου τους (Κύπρος, Λιθουανία), αλλά 

ανέφεραν ακόμα ότι μερικές φορές η σχολική κοινότητα φοβάται τις αντιδράσεις των 

άλλων γονέων (Λιθουανία). Ιδίως, οι γονείς που συμμετείχαν στις ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης τόνισαν πόσο σημαντικό είναι να μιλούν στα παιδιά τους από νεαρή ηλικία για 

τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα, τη σεξουαλικότητα και τον σεβασμό. 

 

Μέτρα που λαμβάνονται από το σχολείο και διοργανική συνεργασία για την καταπολέμηση 

τους Ο/Τ εκφοβισμού  

 Μέτρα, που λαμβάνονται σε ατομικό επίπεδο 

Λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά μέτρα που έχουν στόχο να καταπολεμήσουν τον Ο/Τ 

εκφοβισμό, έχουν αναγνωρισθεί διαφορετικές τάσεις στις τρεις χώρες. Για παράδειγμα, στη 

Λιθουανία, σημαντικά μεγάλη μερίδα (σχεδόν η μισή) της εκπαιδευτικής κοινότητας συζητά 

με τις/τους μαθήτριες/ές για τον Ο/Τ εκφοβισμό και την πρόληψή του σε σχέση με την 

Ελλάδα και την Κύπρο. Ωστόσο, σε σύγκριση με αυτό, η συζήτηση για τον Ο/Τ εκφοβισμό με 

τους γονείς και τους συμβούλους είναι αισθητά μικρότερη και στις τρεις χώρες. 

 Μέτρα, που λαμβάνονται εντός του σχολικού περιβάλλοντος 

Ένα μεγάλο ποσοστό συμμετεχουσών/όντων υπέδειξε ότι τα σχολεία έχουν συγκεκριμένο 

πρόγραμμα που στοχεύει στην καταπολέμηση του εκφοβισμού γενικότερα, ενώ σημαντικά 

μικρότερος αριθμός συμμετεχουσών/όντων υπέδειξε ότι στο σχολείο τους υπάρχει 

συγκεκριμένο πρόγραμμα για την καταπολέμηση του Ο/Τ εκφοβισμού ειδικότερα. 

Εντούτοις, στην Κύπρο, υπάρχουν περισσότερα σεμινάρια, στα οποία συμμετέχουν η 

σχολική διοίκηση, οι εκπαιδευτικοί, οι παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί παιδαγωγοί 

για να μπορούν να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν τον Ο/Τ εκφοβισμό, από ότι 

στην Ελλάδα και τη Λιθουανία. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα και τη 
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Λιθουανία, όπου ποσοστό 53% και 63% των συμμετεχουσών/όντων αντιστοίχως υπέδειξε 

ότι η σχολική κοινότητα στέλνεται σε σεμινάρια σχετικά με τον εκφοβισμό γενικότερα, ενώ 

μόνο το 24% και το 21% υπέδειξε ότι στέλνεται σε σεμινάρια για τον Ο/Τ εκφοβισμό 

ειδικότερα. Φαίνεται ότι στη Λιθουανία ένα μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων, από ότι 

στην Ελλάδα και την Κύπρο, απάντησε ότι υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές για 

την καταπολέμηση του εκφοβισμού στα σχολεία. 

Εξετάζοντας άλλα μέτρα, που εφαρμόζονται εντός των σχολείων, φαίνεται ότι δεν υπάρχει 

ιδιαίτερα κοινό όραμα στην Ελλάδα, όπως επίσης και λιγότερα μαθήματα κατά του 

εκφοβισμού και εισαγωγή κανόνων για τις/τους μαθήτριες/ές στην αρχή του σχολικού 

έτους, σε σχέση με τη Λιθουανία και την Κύπρο, ενώ η Λιθουανία χρησιμοποιεί περισσότερο 

την ομαδική ανάλυση για την κατανόηση του εκφοβισμού σε σχέση με την Κύπρο και την 

Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η Λιθουανία εστιάζει περισσότερο στην παιδαγωγική διόρθωση και 

στην προσέγγιση αποφυγής επίρριψης ευθυνών, και λιγότερο στην τιμωρία. Η έρευνα 

αποκάλυψε, ακόμη, ότι σημαντικά υψηλό ποσοστό ερωτηθέντων στη Λιθουανία (75%) σε 

σχέση με την Ελλάδα (15%) και την Κύπρο (39%) ανέφερε ότι τα σχολεία παρέχουν 

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ωστόσο, στη Λιθουανία μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων 

(46%) ανέφερε ότι τέτοια εκπαίδευση δεν περιλαμβάνει τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

και την ταυτότητα φύλου. 

 Εκπαίδευση 

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπροσώπων των εκπαιδευτικών κοινοτήτων στην 

Ελλάδα και την Κύπρο τόνισε την ανάγκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, των συμβούλων 

και της σχολικής διοίκησης για την καταπολέμηση του εκφοβισμού γενικότερα και του Ο/Τ 

εκφοβισμού ειδικότερα, ενώ στη Λιθουανία η μερίδα όσων συμφώνησαν ότι η εκπαίδευση 

είναι απαραίτητη ήταν σημαντικά μικρότερη. Και στις τρεις περιπτώσεις (εκπαιδευτικοί, 

σύμβουλοι και διοίκηση), οι ελληνικές και οι κυπριακές εκπαιδευτικές κοινότητες θεώρησαν 

την εκπαίδευση για την καταπολέμηση του Ο/Τ εκφοβισμού ελαφρώς πιο σημαντική από 

την εκπαίδευση για την καταπολέμηση του εκφοβισμού γενικότερα, ενώ στη Λιθουανία η 

υποστήριξη για την καταπολέμηση του εκφοβισμού γενικότερα ήταν μεγαλύτερη από την 

υποστήριξη για την εκπαίδευση για την καταπολέμηση του Ο/Τ εκφοβισμού συγκεκριμένα. 

Συνοψίζοντας την ανάγκη για εκπαίδευση, υπάρχει σαφής ανάγκη για την οργάνωση και 

την υλοποίηση εκπαιδεύσεων, τόσο για την καταπολέμηση του εκφοβισμού γενικότερα, όσο 

και του Ο/Τ ειδικότερα. Στη Λιθουανία, η ανάγκη εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας, δεν είναι ορατή όπως στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων σε όλες τις χώρες πιστεύει ότι χρειάζεται. 
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Η ίδια τάση εντοπίστηκε κατά την εξέταση διαφορετικών πτυχών των εκπαιδεύσεων. Οι 

κυπριακές και οι ελληνικές εκπαιδευτικές κοινότητες εξέφρασαν την ανάγκη να 

οργανωθούν διαφορετικά είδη εκπαιδεύσεων σε μεγαλύτερο βαθμό από τη λιθουανική 

εκπαιδευτική κοινότητα. Με λίγες μόνο εξαιρέσεις στην Ελλάδα, περισσότερο από το 90% 

των ερωτηθέντων υποστηρίζουν την εκπαίδευση, σχετικά με τις παιδαγωγικές δεξιότητες, 

τις διδακτικές ικανότητες, τις ισορροπημένες απόψεις, την αντιμετώπιση των συναδέλφων, 

την καθοδήγηση των ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών, την επιρροή στην πολιτική του σχολείου, τους 

νομικούς/πολιτισμικούς περιορισμούς και τις ενστάσεις των γονέων. Στη Λιθουανία, η 

υποστήριξη στην προαναφερθείσα εκπαίδευση ήταν σημαντικά μικρότερη. Ταυτόχρονα, και 

στις τρεις χώρες αποκαλύφθηκε ένα ευρύτερο πεδίο αναγκών σχετικά με τις ικανότητες 

διαχείρισης περιστατικών στην Κύπρο, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την επιρροή 

στους γονείς στην Ελλάδα, και τις καλές πρακτικές και τη διαχείριση στρες/συγκρούσεων 

στη Λιθουανία. 

 Μέτρα που λαμβάνονται εκτός της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με ΜΚΟ, 

δήμους, ειδικούς και άλλα σχολεία 

Αναγνωρίσθηκαν κάποιες διαφορές σχετικά με τη συνεργασία ανάμεσα στα σχολεία και 

σχετικούς ενδιαφερόμενους (ΜΚΟ, υπουργεία, δήμοι). Για παράδειγμα, η συνεργασία με 

ΜΚΟ, δήμους και άλλα σχολεία θεωρείται πολύ σημαντική για τις ελληνικές και τις 

κυπριακές εκπαιδευτικές κοινότητες, σε σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα της 

Λιθουανίας, ενώ η συνεργασία με σχετικά υπουργεία (ιδιαίτερα αυτό της εκπαίδευσης) 

θεωρείται πιο σημαντική στη Λιθουανία και την Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο. Σε όλες τις 

χώρες, μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων αναγνώρισε άλλα όργανα με τα οποία θα ήταν 

σημαντικό να συνεργαστεί: όπως με κοινωνικούς λειτουργούς, ακτιβιστές ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ΜΜΕ, την εκκλησία, τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα, ψυχολόγους και πανεπιστήμια. 

Ωστόσο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι συμμετέχουσες/οντες  της έρευνας ανέφεραν τη 

σημασία της συνεργασίας, περίπου το 75% των ερωτηθέντων από τη Λιθουανία, το 77% 

από την Κύπρο και το 80% από την Ελλάδα ανέφερε ότι τα σχολεία δε συνεργάζονται με 

σχετικούς οργανισμούς για την καταπολέμηση του Ο/Τ εκφοβισμού. 
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4. Ενότητα 4: Δημιουργία ενός ασφαλούς και 

συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος 

4.1 Οι νομικές υποχρεώσεις των σχολείων: παγκόσμια νομικά 

πλαίσια που καθοδηγούν την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, 

του ρατσισμού και της βίας στον τομέα της εκπαίδευσης 

Τα σχολεία έχουν νομική υποχρέωση να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν όλες τις 

μορφές εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ομοφοβικού εκφοβισμού. Σε 

οποιοδήποτε πλαίσιο, η αντιμετώπιση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας στον τομέα 

της εκπαίδευσης θα έπρεπε να ενημερώνεται από τα διεθνή πλαίσια στα οποία δεσμεύεται 

κάθε χώρα και να στοχεύει στην εκπλήρωσή τους. 

Αρκετές διεθνείς συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων δίνουν εντολή για ασφαλή, 

ανεκτικά και υποστηρικτικά μαθησιακά περιβάλλοντα, χωρίς βία και διακρίσεις για 

όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές, ανεξαρτήτως θρησκείας, εθνικότητας, καταγωγής, 

σεξουαλικού προσανατολισμού και/ή ταυτότητας φύλου. Όλα μαζί, αυτά τα πλαίσια 

υποστηρίζουν μία αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία που είναι βασισμένη στα δικαιώματα 

– μια αντιμετώπιση που μπορεί να εφαρμοσθεί στην ομοφοβική και τρανσφοβική βία στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Αρκετά, παλαιότερα και τρέχοντα, διεθνή προγράμματα ανάπτυξης επιτάσσουν τα σχολικά 

περιβάλλοντα να είναι ασφαλή και συμπεριληπτικά για όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές και 

να εγγυώνται την ευημερία τους, εστιάζοντας στο γεγονός ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

δεν θα έπρεπε να υπάρχει βία, ώστε να εκπληρώνουν τους παιδαγωγικούς και 

μαθησιακούς σκοπούς τους. 

Προλαμβάνοντας και απευθύνοντας την ομοφοβία και τη τρανσφοβία στα σχολικά 

περιβάλλοντα, η αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού τομέα μπορεί να μειώσει την ομοφοβική 

και τρανσφοβική βία στην κοινωνία γενικότερα. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των 

διεμφυλικών παιδιών μπορεί να συμβάλει στη λήξη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

συμπεριλαμβανομένων και διεμφυλικών ατόμων από-άντρες-σε-γυναίκες σε κάποιες 

περιοχές του κόσμου. Ο συμπεριληπτικός και χωρίς διακρίσεις εκπαιδευτικός τομέας και οι 

πολιτικές σε επίπεδο σχολείου αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την εμπεριστατωμένη και 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας στα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα. 
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Ο στόχος μιας προσέγγισης βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση είναι 

να διασφαλίσει ποιοτική εκπαίδευση που σέβεται το δικαίωμα αξιοπρέπειας και βέλτιστης 

ανάπτυξης κάθε παιδιού. Έχει τρεις διαστάσεις: 

 Το δικαίωμα πρόσβασης στην εκπαίδευση – στη βάση των ίσων ευκαιριών και 

χωρίς διακρίσεις για κανένα λόγο. 

 Το δικαίωμα για ποιοτική εκπαίδευση – να αξιοποιεί τις δυνατότητές του/της, να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες εργασίας και να αναπτύσσει δεξιότητες απαραίτητες 

για την καθημερινή ζωή στη βάση ενός ευρύ, σχετικού και συμπεριληπτικού 

προγράμματος εκπαίδευσης και στο πλαίσιο φιλικών για τα παιδιά, ασφαλών και 

υγιών περιβαλλόντων. 

 Το δικαίωμα του σεβασμού στο μαθησιακό περιβάλλον – ίσος σεβασμός σε κάθε 

παιδί, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για την ταυτότητα, την ακεραιότητα 

και το δικαίωμα συμμετοχής και ελευθερίας από όλες τις μορφές βίας. 

Μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα στην εκπαίδευση αυξάνει την πρόσβαση και τη 

συμμετοχή στην εκπαίδευση, καθώς προωθεί τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα, τις ίσες 

ευκαιρίες και την καταπολέμηση των διακρίσεων. Επιπλέον, βελτιώνει την ποιότητα της 

εκπαίδευσης μέσω της προώθησης των μαθητοκεντρικών και συμμετοχικών μεθόδων 

διδασκαλίας και της δημιουργίας ενός ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος, τα οποία 

είναι θεμελιώδη στοιχεία της μάθησης. 

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζει την κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, διασφαλίζοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και 

τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, που είναι απαραίτητες για να αξιοποιήσουν πλήρως τις 

δυνατότητές τους. Επιπλέον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καλλιεργεί τον 

σεβασμό για τη διαφορετικότητα, που είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη της βίας. 

Μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα οδηγεί στη δημιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση, όπου οι εκπαιδευτικοί και οι 

μαθήτριες/ές απολαμβάνουν και επωφελούνται πλήρως από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πως μπορεί να ενσωματωθεί στις εκπαιδευτικές πρακτικές η προσέγγιση με βάση τα 

ανθρώπινα δικαιώματα; Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητα για την πλήρη 

ανάπτυξη των ατόμων και των κοινοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό ρόλο στη 

δημιουργία συμπεριληπτικών και ασφαλών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Θα πρέπει να 

είναι ενημερωμένοι και να κατανοούν επαρκώς τις διεθνείς και εθνικές πολιτικές και 

συμφωνίες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι επαγγελματίες 

αφοσιωμένοι σε αυτό το έργο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση στην τάξη με την 

προσοχή στραμμένη στις βασικές κοινωνικές δεξιότητες και τον σεβασμό. Εκτός από αυτό, 
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μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερο τον ρόλο της ταυτότητας, που είναι μοναδική για 

κάθε άνθρωπο και να συζητήσουμε πώς κανείς δε θέλει να είναι απομονωμένος λόγω 

κάποιας πτυχής της ταυτότητάς τους. Όταν επιτυγχάνεται μια κοινή κατανόηση για τις 

βασικές κοινωνικές συμπεριφορές που είναι επιθυμητές, μπορούμε να επεκτείνουμε 

περαιτέρω την κατανόηση της κοινωνικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο της κοινωνικής 

αλληλεγγύης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι, οι μαθήτριες/ές εξερευνούν πώς 

μπορούν να μεταφράσουν τις ανάγκες τους για έναν πιο ασφαλή κόσμο, ένα πιο ασφαλές 

σχολείο στις προτάσεις που ταιριάζουν στο παγκόσμιο πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Συνοψίζοντας, για να βοηθήσουμε τις/τους μαθήτριες/ές να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους, 

τους παρακινούμε να αναπτύξουν ένα μήνυμα καμπάνιας, ένα σλόγκαν, ένα σχέδιο 

εκστρατείας, και να παραγάγουν πιο απτά αποτελέσματα, όπως εκστρατείες στα κοινωνικά 

δίκτυα και/ή διαφημιστικά.  

Γιατί θα έπρεπε ο τομέας της εκπαίδευσης να αντιμετωπίζει τον ομοφοβικό εκφοβισμό;  

Πολλά υπουργεία και ιδρύματα εκπαίδευσης έχουν κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του 

εκφοβισμού που βασίζεται στην καταγωγή, τη θρησκεία ή τις ειδικές ανάγκες, αλλά μόνο 

λίγα έχουν κάνει βήματα για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού που βασίζεται στο 

σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή η 

έκταση του προβλήματος του ομοφοβικού εκφοβισμού δεν έχει αναγνωρισθεί και οι 

μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισής του δεν είναι ευρέως γνωστές, καθιστώντας πολλές 

περιπτώσεις ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία αόρατες. Ένας άλλος 

λόγος είναι ότι οι ευρύτερες κοινωνικές στάσεις και ευαισθησίες για την ομοφυλοφιλία και 

τη μη παραδοσιακή ταυτότητα φύλου εμποδίζουν την ανάληψη δράσης. 

Ωστόσο, όπως υποδεικνύουν τα διεθνή δεδομένα, ο ομοφοβικός εκφοβισμός έχει 

αντίκτυπο στα άτομα που το δέχονται, τα άτομα που τον ασκούν, τους μάρτυρες και το 

σχολείο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο εκφοβισμός, και, όπως παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαίδευση. 

Ο ομοφοβικός εκφοβισμός είναι, συνεπώς, ένα πρόβλημα στην εκπαίδευση που πρέπει να 

αντιμετωπισθεί από τον τομέα της εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω τομέας 

πρέπει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό, ανεξάρτητα από το αν η ομοφυλοφιλία είναι 

αποδεκτή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, εξαιτίας του αντικτύπου που έχει στο δικαίωμα 

στην εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για Όλους, καθώς αποτελεί μία μορφή διακρίσεων 

και αποκλεισμού, και επειδή παραβιάζει την αρχή του ασφαλούς σχολείου.  

Πηγές:  

UNESCO και UNICEF, (2007), A human rights-based approach to Education for All· 
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UNESCO, (2011), Stopping violence in schools: A Guide for Teachers· 

UNICEF, (2007) Eliminating discrimination against children and parents based on sexual 

orientation and/ or gender identity. 

4.2 Η ανάγκη να λάβουμε υπόψη την ταυτότητα φύλου και τη 

σεξουαλική διαφορετικότητα στο συμπεριληπτικό σχολείο 

Η κοινωνική συμπερίληψη της ποικιλομορφίας του φύλου και της σεξουαλικότητας υπάρχει 

όταν όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στη σχολική κοινότητα μπορούν να ταυτιστούν 

ανοιχτά και ορατά με το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου τους με 

πλήρη ασφάλεια και ελευθερία. Ένα συμπεριληπτικό σχολείο, με αυτούς τους όρους, 

αναγνωρίζει, επικυρώνει και κάνει προσπάθειες να προσαρμόζει ποικίλες ανθρώπινες 

εμπειρίες, όπως άτομα που είναι λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, trans, intersex, 

queer και άλλοι.  

Στο σχολικό περιβάλλον, οι ΛΟΑΤΙ νέες/οι συμπεριλαμβάνονται, όταν οι συνθήκες τους 

επιτρέπουν να εκφράσουν πλήρως την ταυτότητά τους και να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

ικανότητές τους. Ενθαρρύνονται και έχουν πραγματικές ευκαιρίες να εκφραστούν, να 

αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες, να πάρουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν πλήρως. Οι 

ΛΟΑΤΙ νέες/οι και τα παιδιά με ΛΟΑΤΙ γονείς και μέλη της οικογένειας νιώθουν ότι 

αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτά στο σχολείο. Έχουν μια αίσθηση του «ανήκειν», και 

θεωρούν ότι οι ίδιοι/ες και η οικογένειά τους αντικατοπτρίζονται σε όλες τις 

δραστηριότητες, τόσο τις εκπαιδευτικές όσο και τις εξωσχολικές. Οι ΛΟΑΤΙ νέες/οι  και 

παιδιά και οι ΛΟΑΤΙ γονείς και μέλη της οικογενείας νιώθουν ασφάλεια και δίκαιη 

μεταχείριση στο σχολείο. Πιστεύουν ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες, βιώματα και συνθήκες 

θα αντιμετωπίζονται πάντα ως σημαντικά και έγκυρα. Παρατηρούν τέτοιες δίκαιες 

πρακτικές να είναι υπόδειγμα και στην αλληλεπίδραση των ενηλίκων (γονείς και 

προσωπικό) στη σχολική τους κοινότητα. 

Αυτές οι θετικές εμπειρίες και σχέσεις είναι το μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα μιας συνεχούς 

διαδικασίας εκ μέρους του σχολικού προσωπικού να εμπλέξει όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας στις προσπάθειες και το διάλογο για τη διασφάλιση ενός δίκαιου, 

συμπεριληπτικού και γεμάτο σεβασμό σχολικού κλίματος. Τα σχολεία που είναι ασφαλή και 

συμπεριληπτικά για όλα τα παιδιά και τις/τους νέες/ους είναι ουσιώδη για την 

αποτελεσματική μάθηση.  

Ως επικεφαλής της τάξης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

διαφορετικότητα των μαθητριών/ών τους, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, των 
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ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών, των queer και των intersex (ΛΟΑΤΙ) 

μαθητριών/ών. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου και η έκφραση 

φύλου διαμορφώνουν ένα ζωτικό κομμάτι της ταυτότητας του ατόμου, όπως και άλλες 

πτυχές, όπως είναι η καταγωγή, η εθνικότητα, η θρησκεία και οι ειδικές ανάγκες. Σε κάθε 

τάξη, η διαφορετικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με σεβασμό σε κάθε μία από αυτές τις 

πτυχές.  

Ως εκπαιδευτικοί, έχουμε έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην αμφισβήτηση του 

ομοφοβικού, τρανσφοβικού και αμφιφοβικού εκφοβισμού και στη διασφάλιση ότι οι 

μαθήτριες/ές που είναι ή ενδέχεται να είναι ΛΟΑΤΙ, και αυτές/οί με ΛΟΑΤΙ γονείς, νιώθουν 

ότι συμπεριλαμβάνονται.  

Η ανάγκη δημιουργίας ενός συμπεριληπτικού και ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης 

καταδεικνύεται από έναν αριθμό ερευνών. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία στη σχολική τάξη 

έχουν ξεκάθαρες συνέπειες στην αντίληψη της/του μαθήτριας/ή για την ασφάλεια στο 

μαθησιακό περιβάλλον. Μία σύντομη περιγραφή του αντικτύπου αυτού μπορεί να είναι 

χρήσιμη σε συζητήσεις με συναδέλφους και γονείς σχετικά με τις αποφάσεις και τις πράξεις 

σας για την καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στο σχολείο σας.  

Τα σχολεία συχνά θεσπίζουν παραδόσεις και πρακτικές ετεροκανονικότητας ή βασισμένες 

στο φύλο, που εκούσια ή ακούσια αποθαρρύνουν τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές να έχουν 

την αίσθηση ότι ανήκουν στο σχολείο και στην ομάδα των συνομηλίκων τους. Αυτή η 

έλλειψη του «ανήκειν» μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα των ΛΟΑΤΙ 

μαθητριών/ών, οι οποίες/οι παρουσιάζουν: 

 2 φορές το επίπεδο αυτοτραυματισμού των μη ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών·  

 3 φορές το επίπεδο απόπειρας αυτοκτονίας σε σχέση με τις/τους μη ΛΟΑΤΙ 

μαθήτριες/ές· 

 4 φορές το επίπεδο σοβαρού/πολύ σοβαρού στρες, άγχους και κατάθλιψης σε σχέση με 

τις/τους μη ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές. 

Το να είσαι ΛΟΑΤΙ δεν αυξάνει από μόνο του τον κίνδυνο κακής ψυχικής υγείας. Η εμπειρία 

του εκφοβισμού, της απόρριψης ή της παρενόχλησης λόγω αυτής της ιδιότητας είναι που 

οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα αυτοτραυματισμού και απόπειρας αυτοκτονίας. 

Ο εκφοβισμός που βασίζεται στο σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου 

υπονομεύει την αίσθηση ασφάλειας των μαθητριών/ών και επηρεάζει όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βιώνουν εκφοβισμό , των φίλων τους, των 

παρατηρητών, αλλά κι εκείνους που εκφοβίζουν. Η ανισότητα στη σχολική αίθουσα 

αποτρέπει την έκφραση των μαθητριών/ών, εμποδίζοντας την ενεργό συμμετοχή και 

καλλιεργώντας δυσλειτουργικές σχέσεις με τους συνομηλίκους, το σχολικό προσωπικό και 
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την οικογένεια. Επιπρόσθετα, ο κοινωνικός αποκλεισμός των νέων ανθρώπων μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον συμβάλλει σε μια γενική αίσθηση κοινωνικού αποκλεισμού όταν 

αυτές/οί υπεισέρχονται στην ευρύτερη κοινότητα, εκτός του σχολείου.  

Δεδομένων των παραπάνω, η καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στο 

σχολείο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα θεμελιώδες κομμάτι διαχείρισης της τάξης. 

Θα οδηγήσει σε εκπαιδευτικές επιτυχίες και προσωπική ανάπτυξη όλων των 

μαθητριών/ών, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης 

φύλου. 

 

4.3 Τι είναι το λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα 

(παραπρόγραμμα); 

Τα μηνύματα που λαμβάνον τα παιδιά και οι έφηβοι εντός και εκτός τάξης, είτε 

προέρχονται από την ποπ κουλτούρα είτε από το πρόγραμμα εκπαίδευσης, προέρχονται 

από μια ετεροκανονική κοσμοθεωρία. Η ετεροκανονικότητα έχει κανονικοποιηθεί σε τέτοιο 

βαθμό που συχνά οδηγεί στην αγνόηση, παράκαμψη, μη αναγνώριση και την ακατάλληλη 

‘απόδοση’ πολλών συμπεριφορών, γιατί θεωρείται ότι είναι η ‘νόρμα’, 

‘αποδεκτές/αναμενόμενες’, μη-σημαντικές ή ακόμη και παιχνιδιάρικα αστεία. Για να 

χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Πέτρου Σαπουντζάκη από το Πολύχρωμο Σχολείο, στην 

Αθήνα, «οι διακρίσεις προς τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα είναι σαν το νερό για τα ψάρια: είναι συνεχώς 

τριγύρω αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ορατές γιατί δεν αποτελούν πρόβλημα». Οι 

περισσότερες διακρίσεις που δέχονται τα ΛΟΑΤΙ+ άτομα συχνά δεν είναι ορατές.  

Το σχολείο και η εκπαίδευση γενικότερα δεν είναι άτρωτοι στις διακρίσεις και τις 

προκαταλήψεις. Τα στερεότυπα και οι λανθασμένες απόψεις για τα ΛΟΑΤΙ άτομα εμφυσούν 

αντίστοιχες αντιλήψεις, στάσεις, προσδοκίες και συμπεριφορές στις/στους μαθήτριες/ές, 

στους/στις εκπαιδευτικούς και στη διοίκηση του σχολείου. Παρότι η εγκαθίδρυση ενός 

πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σχολικό περιβάλλον (π.χ. ένα σχολείο που 

προωθεί την ισότητα, το σεβασμό, την ελευθερία της έκφρασης, το δικαίωμα να κάνει 

καθένας τις επιλογές του, την προστασία από την παρενόχληση και τις διακρίσεις, υγεία και 

ευημερία, υποστήριξη στις/στους μαθήτριες/ές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους, 

κλπ.) είναι σημαντική για την πρόληψη και την καταπολέμηση ομοφοβικών/τρανσφοβικών 

συμπεριφορών, υπάρχουν πολλές προκαταλήψεις και διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα και 

παραμένουν ‘απαρατήρητες’ στον καθημερινό διάλογο και την καθημερινή αλληλεπίδραση 

στο σχολείο. Κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές δεν γίνονται πάντα από πρόθεση. 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 40 of 123 

 

Μπορεί να μη στοχεύουν επί σκοπού να πληγώσουν ή να παράγουν διακρίσεις κατά των 

ΛΟΑΤΙ ατόμων. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν τέτοιες συμπεριφορές μερικές φορές 

στοχεύουν να ΄προσέξουν’ τα ΛΟΑΤΙ άτομα, κάνουν πράγματα «για το δικό τους καλό», 

«τις/τους βοηθούν», δείχνοντας «φροντίδα». Για παράδειγμα, η παροχή συμβουλών σε ένα 

άτομο για το πως να μην εκφράζει ή να μην ‘καυχιέται’ για τη διαφορετικότητά του ώστε 

να αποφύγει την παρενόχληση ή η υπόδειξη για το πως να φέρεται πιο «αντρίκια» ή πιο 

«γυναικεία» ώστε να «ταιριάζει», γίνονται πολλές φορές με καλή πρόθεση, παρότι 

αποτελούν ομοφοβικές και τρανσφοβικές πράξεις.  

Αυτές οι αρνητικές συμπεριφορές κατά των ΛΟΑΤΙ ατόμων που δεν εντοπίζονται και 

λαμβάνουν χώρα στις καθημερινές μη τυπικές δραστηριότητες στο σχολείο, π.χ. 

δραστηριότητες που δεν είναι μέρος του επίσημου προγράμματος εκπαίδευσης, αποτελούν 

αυτό στο οποίο συχνά αναφερόμαστε ως «λανθάνον ή κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα». 

Σύμφωνα με το γλωσσάρι της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης (2015), ‘το κυφό ή λανθάνον 

αναλυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στα άγραφα, ανεπίσημα, και συχνά ακούσια μαθήματα, 

αξίες και αντιλήψεις που οι μαθήτριες/ές μαθαίνουν στο σχολείο. Αποτελείται από τα 

σιωπηρά ή έμμεσα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και πολιτισμικά μηνύματα που μεταδίδονται 

στους μαθητές και στις μαθήτριες’. 

Το λανθάνον αναλυτικό πρόγραμμα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και έχει προσελκύσει το 

ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια. Τα μηνύματα  (ή ακόμα–πολύ συχνά- 

λανθασμένες μορφές γνώσης) που μεταφέρονται ανεπίσημα ή αόρατα μέσω του 

εκπαιδευτικού συστήματος, συχνά κουβαλούν πιο επίμονες διδασκαλίες σε σχέση με το 

επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης (Γκότσοβος, Μαυρογιώργος και Παπακωνσταντίνου, 

2000). Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, φαίνονται να μην έχουν επίγνωση του ρόλου τους στην 

εξάπλωση του «Λανθάνοντος Αναλυτικού Προγράμματος», ενώ επίσης δε γνωρίζουν ότι 

αυτές οι ανεπίσημες συμπεριφορές είναι πηγή στερεοτύπων ή μπορούν ακόμα και να 

συμβάλλουν σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αποτελέσματα, όπως ο εκφοβισμός, οι 

διακρίσεις, η κοινωνική απόσταση ή οι συγκρούσεις.  

Κάποια παραδείγματα τρόπων εκδήλωσης του λανθάνοντος αναλυτικού προγράμματος 

μπορούν να περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Υποσυνείδητη ενθάρρυνση ή επιβράβευση της συμμόρφωσης με τις κοινωνικές νόρμες 

που σχετίζονται με το φύλο, την έκφραση φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Αντιθέτως, παρουσίαση αρνητικών πτυχών των ΛΟΑΤΙ ταυτοτήτων.  

 Αυθαίρετες συμβουλές για τη συμμόρφωση με τις νόρμες που σχετίζονται με τα φύλα ή 

με τις συμπεριφορές, τους ρόλους, τις δραστηριότητες και τα χόμπι που στερεοτυπικά 

θεωρούνται αντρικά ή γυναικεία.  
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 Διαχωρισμός των μαθητριών/ών σε «αγόρια» και «κορίτσια» στις δραστηριότητες, τα 

αθλήματα, τη γυμναστική κλπ. 

 Σεξουαλικοποίηση των ΛΟΑΤΙ ταυτοτήτων. Αναπαραγωγή στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων για τις ΛΟΑΤΙ σχέσεις, που συχνά θεωρείται ότι στερούνται τις 

ποικίλες διαστάσεις που κυριαρχούν στις ετεροκανονικές σχέσεις (όπως ο ρομαντισμός, 

η αγάπη, η μακροχρόνια δέσμευση, η αμοιβαία υποστήριξη κλπ.).  

 Ανοχή και απάθεια για τις υποτιμητικές εκφράσεις όπως «αδερφή» ή «λεσβία», που 

μπορεί να θεωρούνται η «νόρμα» στη γλώσσα των μαθητριών/ών.  

 Ανοχή σε αστεία για τα ΛΟΑΤΙ άτομα. 

 Αποφυγή χρήσης του ονόματος και/ή του ορισμού φύλου που έχει επιλέξει κάθε παιδί 

για τον εαυτό του ή προτιμά να χρησιμοποιεί στις σχέσεις με τους συνομηλίκους και 

τις/τους εκπαιδευτικούς του.  

 Παραβίαση του δικαιώματος κάθε παιδιού στην ελευθερία επιλογής και στην ελευθερία 

έκφρασης, μέσω της αποτροπής και αποθάρρυνσης συγκεκριμένων επιλογών ένδυσης 

και στυλ (όπως το make up, το χτένισμα, τα κοσμήματα, κλπ.) που μπορεί να θεωρείται 

«ακατάλληλο» για το φύλο τους. 

 Η άρνηση χρήσης διαχωρισμένων με βάση το φύλο δημοσίων χώρων (όπως τουαλέτες, 

αποδυτήρια, εστίες, κλπ.) σύμφωνα με το φύλο που βιώνει κάθε παιδί.  

 Πλήρης απουσία ΛΟΑΤΙ θεμάτων στα σχολικά κείμενα (ιστορία, γεωγραφία, λογοτεχνία 

κλπ.) και καμία αναγνώριση των επιτευγμάτων ή συμβολών των ΛΟΑΤΙ ατόμων στα 

πολιτισμικά ή ιστορικά γεγονότα. 

 Ετεροκανονικές υποθέσεις για το φύλο ή/και το σεξουαλικό προσανατολισμό του 

ατόμου. 

 Μη-συμπεριληπτική γλώσσα όταν μιλάμε για το φύλο, τις οικογένειες, το σεξουαλικό 

προσανατολισμό. 

 Στερεοτυπικές απεικονίσεις των ΛΟΑΤΙ ατόμων σε εικόνες, δραστηριότητες, σχολικά 

κείμενα, κλπ.  

Είναι εμφανές ότι η ομοφοβική/τρανσφοβική παρενόχληση και όλες οι μορφές 

παρενόχλησης—και οι τοξικές συνέπειες που παράγουν—είναι προβλήματα ολόκληρου του 

σχολείου που πρέπει να αντιμετωπισθούν από όλους τους/τις εκπαιδευτικούς. Υπάρχουν 

ποικίλα βήματα και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πλήρη συμμετοχή όλων των 

μαθητριών/ών στη μαθησιακή διαδικασία και την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές για να γίνει αυτό, και συνήθως λειτουργούν καλύτερα όταν 

συνδυάζονται. Ο συνδυασμός στατιστικών, προσωπικών ιστοριών και παιχνιδιών ρόλων 

μπορούν να δουλέψουν μαζί για να επικοινωνήσουν το μήνυμα ότι η χρήση 

χαρακτηρισμών και ο εκφοβισμός δεν είναι αποδεκτά και οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δύναμη 

να το εξαλείψουν.  
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4.4 Κοινωνική απόσταση και ετεροκανονικότητα 

Φαίνεται ότι ο κύριος παράγοντας για το στίγμα των ΛΟΑΤΙ νέων είναι η κοινωνική 

απόσταση μεταξύ αυτών και των ετεροφυλόφιλων νέων. Αυτή η κοινωνική απόσταση 

διατηρείται και από τις δύο πλευρές. Από τη μία, υπάρχει το ετεροκανονικό περιβάλλον, με 

τους μάτσο άντρες, στην πιο ακραία εκδοχή, που δημιουργούν απόσταση προς τους ΛΟΑΤΙ 

νέες/ους· από την άλλη, υπάρχουν οι ΛΟΑΤΙ νέες/οι  που αναμένουν εχθρικότητα και 

αρνητικές αντιδράσεις και παίρνουν μια προληπτική απόσταση. Οι ετεροφυλόφιλοι/ες 

νέες/οι  γνωρίζουν λίγα πράγματα για τη σεξουαλική ποικιλομορφία. Ειδικά νέες/οι με 

χαμηλές ικανότητες δε γνωρίζουν πως να διαχειριστούν κατάλληλα την επαφή με τις/τους 

ΛΟΑΤΙ νέες/ους, χωρίς να διακινδυνεύουν το κοινωνικό τους στάτους «αρρενωπότητας» ή 

«ετεροκανονικότητας». Έχουν μια στερεοτυπική εικόνα της αντρικής και γυναικείας 

συμπεριφοράς, του πώς θα έπρεπε να μοιάζει η οικογένεια και της σεξουαλικότητας και 

των σχέσεων. Θεωρούν ότι καμία/κανείς δε θα έπρεπε να παρεκκλίνει πολύ από τον κύκλο 

συνομηλίκων της/του. Οι νέοι ΛΟΑΤΙ άνθρωποι δεν νιώθουν να ενθαρρύνονται να 

αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση. Τη διαχειρίζονται προσαρμόζοντας στη νόρμα της 

ετεροφυλοφιλίας και αγνοώντας ή κρύβοντας τα συναισθήματά τους.  

4.5 Πώς είναι το συμπεριληπτικό σχολείο; 

Αναγνωρίστε πώς είναι το συμπεριληπτικό σχολείο. 

Το επίπεδο δραστηριοποίησης του σχολείου σας να γίνει ένα συμπεριληπτικό σχολείο θα 

επηρεάσει το επίπεδο θετικής αλλαγής που θα επιτευχθεί. Η δέσμευσή σας να συμβάλλετε 

σε ένα ασφαλές σχολείο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των συμπεριφορών και της 

γλώσσας που βασίζονται στις διακρίσεις. Οι μαθήτριες/ές μπορεί να δείχνουν περισσότερο 

σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ασφάλεια στο σχολείο ή να νιώθουν περισσότερη 

ενδυνάμωση και να παρουσιάζουν μεγαλύτερη εμπλοκή, οδηγώντας σε καλύτερα 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα. Το προσωπικό μπορεί να ξεκινήσει περισσότερες συζητήσεις με 

τις/τους μαθήτριες/ές σχετικά με τη σημασία και τα οφέλη της ποικιλομορφίας και του 

σεβασμού στην κοινωνία.  

Η αναγνώριση ξεκάθαρων στόχων θα καθοδηγήσει τις δραστηριότητες, θα συμβάλλει στην 

αξιολόγηση όσων λειτουργούν σωστά, και στην αναγνώριση περιθωρίων βελτίωσης.  

Προετοιμαστείτε 

1. Αποκτήστε ικανότητες να συζητάτε για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις/τους 

μαθήτριες/ές, με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μαθήτριες/ές να νιώθουν ότι όλοι οι άνθρωποι 
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πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως αυτά τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των 

ανδρών, των γυναικών και των σεξουαλικών μειονοτήτων. Μάθετε πώς να τηρείτε τις 

νομικές προϋποθέσεις της χώρας σας.  

2. Αξιολογήστε το σχολικό σας περιβάλλον: υπάρχουν εσωτερικοί κανόνες ή πολιτικές για 

τον εκφοβισμό ή τη συμπερίληψη; Μιλήστε με συναδέλφους και τη/τον διευθύντρια/ή 

για να δείτε αν έχουν συζητήσει για το σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 

φύλου. Έχουν συναντήσει το φαινόμενο του εκφοβισμού, και αν ναι, πως το 

αντιμετώπισαν; 

3. Αξιολογείστε την προηγούμενη εμπειρία σας και βρείτε τρόπους βελτίωσης. Η ικανότητά 

σας να υποστηρίξετε τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές είναι πολύτιμη, καθώς οι 

μαθήτριες/ές αυτές/οί μπορεί να φοβούνται να μιλήσουν στους συνομηλίκους ή τους 

γονείς τους, και μία/ένας εκπαιδευτικός μπορεί να είναι η μόνη τους βοήθεια. 

4. Σιγουρευτείτε ότι γνωρίζετε τις πιο κοινές προκαταλήψεις για τα ΛΟΑΤΙ άτομα και πώς 

να τις αντιμετωπίσετε μέσω της συζήτησης με τις/τους μαθήτριες/ές. Επικοινωνήστε με 

ΛΟΑΤΙ οργανώσεις στη χώρα σας· έχουν χρήσιμη γνώση και εμπειρία, πέρα από τις 

πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε σε φυλλάδια. Μπορούν να σας παράσχουν υλικό 

και υποστήριξη για την υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού, και 

είναι πιθανόν να έχουν πληροφορίες για τις εμπειρίες των μαθητριών/ών από το τοπικό 

ή/και εθνικό σας πλαίσιο.  

5. Αποκτήστε ικανότητες να ενδυναμώσετε τις/τους μαθήτριες/ές να παίρνουν 

ενημερωμένες αποφάσεις για τη σεξουαλικότητά τους (συμπεριλαμβανομένης της έλξης 

και τη σύναψη σχέσεων με το ίδιο φύλο) και να δείχνετε σεβασμό για τις επιλογές των 

άλλων, συμπεριλαμβανομένης της ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, της συμπεριφοράς 

μη-ετεροκανονικού φύλου και του αυτοπροσδιορισμού ως ομοφυλόφιλος, λεσβία, 

αμφιφυλόφιλος και διεμφυλικός (συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών τύπων 

αυτοπροσδιορισμού ως διεμφυλική/ός και λοιπών ταυτοτήτων αυτοπροσδιορισμού). Οι 

ΛΟΑΤΙ οργανώσεις της χώρας σας μπορούν να σας παράσχουν σχετικό υλικό.  

6. Να θυμάστε πάντα ότι η Ετεροκανονικότητα, που βασίζεται στον ετεροσεξισμό, την 

ομοφοβία, το μισογυνισμό, το αντρικό προνόμιο και τη σεξουαλική αντικειμενοποίηση 

των γυναικών, δρα με έναν τρόπο πλύσης εγκεφάλου που δεν αφήνει χώρο για κάποια 

άλλη πιθανή εξήγηση της εμπειρίας μας. Ακόμα, επιβάλλει και ενσταλάζει την πεποίθηση 

ότι κάτι δεν πάει καλά με κάποια/ον που δεν ταιριάζει με αυτήν την πραγματικότητα. 

Αυτός είναι ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί, οι σχολικοί σύμβουλοι, οι εκπαιδευτικοί 

ψυχολόγοι και άλλοι άνθρωποι που δουλεύουν για ή με παιδιά ενθαρρύνονται να 

εμπλακούν σε μια διαδικασία προσωπικού αναστοχασμού, ώστε να ξανασκεφτούν, να 

αμφισβητήσουν και να επαναξιολογήσουν τα προσωπικά τους στερεότυπα, 

προκαταλήψεις και ταμπού σε σχέση με το φύλο και το σεξουαλικό προσανατολισμό, 

που μπορούν πιθανώς να οξύνουν την ομοφοβία και την τρανσφοβία. Η 
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διαφορετικότητα και η μοναδικότητα κάθε ατόμου πρέπει να ενθαρρύνεται θετικά, να 

αναγνωρίζεται, να γίνεται αποδεκτή και να επικυρώνεται. 

7. Λάβετε προληπτικά μέτρα για να δώσετε τον τόνο ενός συμπεριληπτικού 

περιβάλλοντος. Θέστε προσδοκίες και καλλιεργήστε σεβασμό. Δουλέψτε με τις/τους 

μαθήτριες/ές σας για να θέσετε προσδοκίες και συμφωνίες για τον εκάστοτε χρόνο, 

ώστε όλες/οι οι μαθήτριες/ές να νιώθουν ασφάλεια και συμπερίληψη στην τάξη σας. 

Δημιουργήστε Βασικούς κανόνες και κάντε αναφορά σε αυτούς συχνά. Καθιερώστε 

διαδικασίες λειτουργίας της τάξης και σχέσεις με τις/τους μαθήτριες/ές σας που δίνουν 

έναν θετικό τόνο. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε γνωστές τις αρνητικές επιπτώσεις της 

γλώσσας και της συμπεριφοράς που βασίζονται σε προκαταλήψεις που σχετίζονται με 

την καταγωγή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη 

γλώσσα, την ικανότητα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της ταυτότητας των μαθητριών/ών. 

Ζητήστε από τις/τους μαθήτριες/ές να καταστήσουν ο ένας τον άλλο/η μία την άλλη 

υπόλογο/η αυτής της συμφωνίας.  

 

Εξερευνήστε πιθανές μεθόδους καλλιέργειας της αποδοχής της σεξουαλικής 

ποικιλομορφίας στα σχολεία. 

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα σχετικά με το ποιες μέθοδοι είναι αποτελεσματικές για την 

καλλιέργεια της αποδοχής της σεξουαλικής ποικιλομορφίας στα σχολεία. Ωστόσο, 

υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και στοιχεία. Μια από τις σημαντικότερες θεωρίες που φαίνεται 

να είναι σχετική είναι η Θεωρία Επικοινωνίας εντός της Ομάδας. Η θεωρία αυτή αναφέρει 

ότι όταν οι ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν περισσότερη επαφή, 

δημιουργείται περισσότερη ανοχή. Όσο στενότερη είναι η επαφή, τόσο περισσότερη είναι η 

ανοχή που δημιουργείται. Η διαδραστική συνεργασία για έναν κοινό στόχο είναι ακόμη 

καλύτερη. Η εφαρμογή αυτής της θεωρίας σε πιθανές αποτελεσματικές παρεμβάσεις 

απαιτεί τη δημιουργία κοινών ετεροφυλοφιλικών/ομοφυλοφιλικών χώρων με ανοιχτή 

συζήτηση και πρόγραμμα συνεργασίας.  

Άλλη έρευνα δείχνει ότι η δημιουργία ενσυναίσθησης είναι ένα δυνατό εργαλείο για την 

καταπολέμηση του στίγματος. Η εφαρμογή αυτής της θεωρίας συγκεκριμένα για ΛΟΑΤΙ 

άτομα μπορεί να γίνει μέσω της ενθάρρυνσης των ετεροφυλόφιλων νέων να στοχαστούν 

την κατάσταση και να κατανοήσουν τις/τους ΛΟΑΤΙ νέες/ους. Επίσης, μια πιο παραδοσιακή 

στρατηγική θα ήταν να διορθωθούν οι στερεοτυπικές εικόνες. Η έρευνα για άλλες μορφές 

στίγματος συνιστά ότι αυτή η προσέγγιση είναι συχνά πιο αποτελεσματική. Παράλληλα, η 

μείωση του αυτοστιγματισμού των ΛΟΑΤΙ νέων μπορεί να είναι ένα άλλο θέμα στο οποίο 

θα μπορούσαμε να εστιάσουμε. Οι γνωστικές-συμπεριφοριστικές τεχνικές θα μπορούσαν 
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να συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και σε καλύτερες στρατηγικές αντιμετώπισης 

προβλημάτων. Ένας συνδυασμός τέτοιων παρεμβάσεων θα ήταν ακόμα πιο επιθυμητός. 

 

Να είστε «ορατοί».  

Όταν κάποιο άτομο επιθυμεί να αναλάβει τον ρόλο του υποστηρικτή ΛΟΑΤΙ ατόμων, θα 

πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη ότι χρειάζεται να γνωστοποιήσει στους υπολοίπους τον νέο 

του αυτό ρόλο. Οι μαθήτριες/ές για να απευθυνθούν σε εσάς για βοήθεια, θα πρέπει πρώτα 

να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι είστε υποστηρικτής και σύμμαχός τους. Ακόμη και αν 

οι μαθητές/τριες δεν έρθουν απευθείας σε εσάς σε περίπτωση που βιώνουν εκφοβισμό, και 

μόνο το γεγονός ότι θα γνωρίζουν πως στο σχολείο τους υπάρχει μία/ένας εκπαιδευτικός 

που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ, θα τους κάνει να νιώσουν καλύτερα, όπως 

καταδεικνύουν διάφορες έρευνες. Για να γίνετε περισσότερο ορατοί, μπορείτε να 

προχωρήσετε σε διάφορες απλές πράξεις. Για παράδειγμα, αν θέλετε να βοηθήσετε τους/τις 

μαθητές/τριες σας να νιώσουν περισσότερο ασφαλείς και αποδεκτοί, μπορείτε να 

προβάλετε βίντεο με ΛΟΑΤΙ θεματολογία για παιδιά, να παρουσιάσετε βιβλία που 

ενθαρρύνουν τη συμπερίληψη στο σχολικό χώρο, να διακοσμήσετε την τάξη με ένα 

σημαιάκι του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας (PRIDE) και να μιλήσετε για ιστορικές ΛΟΑΤΙ 

προσωπικότητες και «οικογένειες ουράνιο τόξο». Παράλληλα, μπορείτε να διδάξετε 

στις/στους μαθήτριές/ές σας υποστηρικτικές συμπεριφορές απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα στο 

πλαίσιο του μαθήματος. 

Φροντίστε να ενημερώσετε και τους/τις υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς για την 

υποστηρικτική σας δράση προς τους ΛΟΑΤΙ. Σε έναν εξιδανικευμένο κόσμο, όλοι/όλες οι 

εκπαιδευτικοί θα λειτουργούσαν ως σύμμαχοι των ΛΟΑΤΙ μαθητών/τριών. Στην 

πραγματικότητα, όμως, ενδέχεται να είστε ο/η μόνος/η εκπαιδευτικός στο σχολείο που 

εργάζεστε, ο/η οποίος/α τηρεί αυτή τη στάση. Για τον λόγο αυτό, ενημερώστε τους 

συναδέλφους σας ότι είστε σύμμαχος των ΛΟΑΤΙ και συζητήστε μαζί τους πόσο σημαντικός 

είναι αυτός ο ρόλος για τη στήριξη των ΛΟΑΤΙ μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο. 

Μην παραλείψετε να τους αναφέρετε τις νομικές, ηθικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις 

που έχετε ως εκπαιδευτικοί σχετικά με την προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

μάθησης χωρίς αποκλεισμούς. Μία άλλη καλή ιδέα θα ήταν να προσεγγίσετε συγχρόνως όχι 

μόνο συναδέλφους σας (ΛΟΑΤΙ και μη) αλλά και τη/τον διευθύντρια/ή καθώς και λοιπό 

σχολικό προσωπικό που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Προσέξτε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε γλωσσικά. 
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Στις μέρες μας, η ισχύουσα κουλτούρα της ετεροκανονικότητας και του ετεροσεξισμού 

θεωρείται συχνά υπεύθυνη για τη βία που εκδηλώνεται σε βάρος ατόμων που δεν 

συμμορφώνονται με τα έμφυλα στερεότυπα και σε βάρος ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών. Η 

κανονικοποίηση του φύλου, η οποία διαμορφώνει νόρμες καθώς και τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των μαθητριών/ών, θέτει όσους αμφισβητούν τις έμφυλες νόρμες σε κίνδυνο 

θυματοποίησης. Η κανονικοποίηση και η ενθάρρυνση της ετεροκανονικότητας σε επίπεδο 

γλωσσικής έκφρασης και καθημερινών πρακτικών, αλλά και στο πλαίσιο του επίσημου και 

του ανεπίσημου αναλυτικού προγράμματος, συμβάλλουν στη μετάδοση σαφών καθώς και 

υποσυνείδητων μηνυμάτων σχετικά με το ποια έμφυλη συμπεριφορά θεωρείται κοινωνικά 

αποδεκτή. 

Για να αποφύγετε την έκφραση ετεροκανονικών αντιλήψεων, θα σας συμβουλεύαμε να μην 

εξάγετε αυθαίρετα συμπεράσματα για τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα 

φύλου των άλλων. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να εντοπίσουμε ποιες/ποιοι μαθήτριες/ές 

ενδέχεται να είναι ΛΟΑΤΙ, αλλά να σκεφτούμε τι χρειάζονται οι μαθήτριες/ές αυτές/οί από 

εσάς (π.χ. πρότυπα, διδασκαλία, στήριξη). Επιπλέον, όταν οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε 

επαφή με μαθητές/τριες, γονείς ή συναδέλφους, κρίνεται σκόπιμο να μην κάνουν 

υπεργενικεύσεις ως προς τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα του φύλου 

τους. 

Η χρήση ουδέτερης ως προς το φύλο γλώσσας είναι ένας από τους πιο απλούς και 

προνοητικούς τρόπους με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δείξουν ότι είναι 

σύμμαχοι των ΛΟΑΤΙ μαθητριών/ών. Το να έχετε επίγνωση της γλώσσας που 

χρησιμοποιείτε και του λεξιλογίου που επιλέγετε αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της 

διδασκαλίας. Είναι απολύτως φυσιολογικό να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας να 

σκεφτούν με ποιον τρόπο η έμφυλη γλώσσα που χρησιμοποιούν, τόσο στις καθημερινές 

συζητήσεις όσο και στη διάρκεια της διδασκαλίας, μεταδίδει συγκεκριμένα μηνύματα προς 

όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές για την ισότητα και τη δύναμη. Επιπρόσθετα, όταν 

αναφέρεστε σε ένα πρόσωπο, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις, όπως «σύντροφος» 

αντί για «αγόρι/κορίτσι» ή «άνδρας/γυναίκα» και αντωνυμίες ουδετέρου γένους («αυτό», 

«αυτά») αντί αρσενικού ή θηλυκού γένους («αυτός», «αυτή»). Πέραν αυτού, μπορείτε να 

εμπλουτίσετε το λεξιλόγιο των μαθητών/τριών σας με λέξεις, όπως «σύμμαχος», 

«σεβασμός», «διαφορετικότητα» κτλ. 

Αν χρησιμοποιείτε περισσότερο συμπεριληπτική γλώσσα, αφενός βοηθάτε τις/τους 

μαθήτριες/ές να αναπτύξουν ένα λεξιλόγιο που αποπνέει σεβασμό και είναι απαλλαγμένο 

από διακρίσεις και αφετέρου οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές νιώθουν πιο άνετα να σας 

προσεγγίσουν και να δεχθούν τη στήριξή σας. 
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Η χρήση συγκεκριμένων λέξεων και χαρακτηρισμών για τους ΛΟΑΤΙ στο σχολικό 

περιβάλλον  θέτει διάφορες προκλήσεις και συχνά δημιουργεί προβλήματα. Πολλές από τις 

λέξεις που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα ΛΟΑΤΙ άτομα συχνά φέρουν αρνητικό 

σημασιολογικό φορτίο ή χρησιμοποιούνται με υποτιμητικό τρόπο αποβλέποντας στην 

άσκηση εκφοβισμού. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή σας στον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τις λέξεις αυτές οι μαθήτριές/ές σας. Τα μικρότερα σε 

ηλικία παιδιά (μαθήτριες/ές δημοτικού σχολείου) πιθανότατα χρησιμοποιούν αυτές τις 

προσβλητικές εκφράσεις χωρίς να αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία τους. Σε αυτή την 

περίπτωση, θα πρέπει να τους εξηγήσετε ότι οι λέξεις αυτές συνιστούν προσβολές και 

συγχρόνως να τα ενθαρρύνετε να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με σεβασμό προς όλους τους 

ανθρώπους. Επίσης, μπορείτε να τους εξηγήσετε τη σημασία αυτών των λέξεων 

χρησιμοποιώντας απλούς, περιγραφικούς ορισμούς. Για παράδειγμα, λεσβία είναι «μία 

γυναίκα που αγαπά μία άλλη γυναίκα» ή τρανς παιδί είναι «ένα παιδί που δεν βιώνει το 

φύλο του σύμφωνα με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση». Σε περιπτώσεις που 

τα παιδιά απλώς «εκτοξεύουν» χαρακτηρισμούς μόνο και μόνο για να κοροϊδέψουν ή να 

προσβάλουν κάποια/ον, αναπαράγοντας στερεότυπα, προκαταλήψεις και τον στιγματισμό 

προσώπων, θα πρέπει να τους τονίσετε ότι αυτού του είδους οι συμπεριφορές δεν είναι 

αποδεκτές στο σχολείο. Προσπαθήστε να τους υπενθυμίζετε τους σχολικούς κανόνες, 

καθώς και ότι το σχολείο σας στηρίζει πλήρως τον σεβασμό των συναισθημάτων όλων των 

μαθητριών/ών ανεξαιρέτως. Κάθε παιδί στο περιβάλλον του σχολείου έχει το δικαίωμα να 

αισθάνεται, όπως αυτό επιθυμεί για τον εαυτό του, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 

για την επιλογή του αυτή να το επικρίνουν, να το γελοιοποιούν, να το κουτσομπολεύουν, 

να το περιθωριοποιούν ή να το παρενοχλούν. Όταν οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν ομαδικά 

μία κοινή στάση, με θετικότητα και επιμονή, τα παιδιά προσλαμβάνουν το μήνυμα ότι οι 

αρνητικές εκφράσεις/αντιδράσεις από μέρους τους δεν είναι ευπρόσδεκτες. 

Η ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική στο σχολείο, είτε είναι εσκεμμένη είτε ακούσια, θα 

πρέπει να αμφισβητείται και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο και την ίδια σοβαρότητα 

που αντιμετωπίζεται η ρατσιστική ρητορική. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται προσβλητική 

γλώσσα εναντίον ΛΟΑΤΙ ατόμων και δεν τιμωρείται ή αντιμετωπίζεται «ελαφρά τη καρδία», 

οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές ή τα παιδιά από «οικογένειες ουράνιου τόξου» λαμβάνουν το 

μήνυμα ότι τις/τους/τα «ακυρώνουν» ως προσωπικότητες ή ότι «δεν αξίζουν» την 

προσοχή των άλλων. Στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής του σχολείου θα πρέπει 

να συμπεριληφθεί η μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφής γλώσσα, χαρακτηρισμό ή 

προσδιορισμό ΛΟΑΤΙ ατόμου που χρησιμοποιείται με μειωτικό τρόπο τόσο από τα παιδιά 

όσο και από τις/τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
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καταστεί σαφές στην εν λόγω πολιτική ότι η χρήση τέτοιας γλώσσας συνιστά παραβίαση 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Προωθήστε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον. 

Η σοβαρή αντιμετώπιση των αναγκών, των απόψεων και της διαφορετικότητας όλων των 

μαθητριών/ών αποτελεί την αφετηρία κάθε στρατηγικής που έχει ως στόχο την προώθηση 

ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο η διαφορετικότητα όσον αφορά 

το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό είναι καλοδεχούμενη. Αν αναπτύξετε μία 

σχολική ατμόσφαιρα εντός της οποίας αναγνωρίζεται η αξία της διαφορετικότητας, 

συμβάλλετε στη δημιουργία μίας περισσότερο δυναμικής και ποικιλόμορφης κοινότητας. 

Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε, να προωθείτε και να υποστηρίζετε την ορατότητα των 

ΛΟΑΤΙ ατόμων. Συχνά, λόγω άγνοιας, φόβου ή προκατάληψης, τείνουμε να αποφεύγουμε 

τη ρητή συμπερίληψη ή/και να απαγορεύουμε τη ΛΟΑΤΙ πτυχή της σχολικής ζωής. Ωστόσο, 

αυτού του είδους η «ουδετερότητα» συντελεί όχι μόνο στη διαμόρφωση αρνητικού 

κλίματος στο σχολείο αλλά και στον σχηματισμό αρνητικής αυτοεικόνας των παιδιών, με 

ό,τι αυτό συνεπάγεται. Για τον λόγο αυτό, φροντίστε, ώστε οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές να 

αισθάνονται ασφαλείς εντός της σχολικής μονάδας.  

Όταν οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά νιώθουν 

ασφαλή να συμμετέχουν σε ποικίλες συζητήσεις, συμβάλλουν στην άρση της 

παραπληροφόρησης, της σύγχυσης και των στερεοτύπων, γεγονός που οδηγεί με τη σειρά 

του στην καλύτερη κατανόηση της ποικιλόμορφης κουλτούρας των ομοφυλοφίλων και 

των λεσβιών. Σύμφωνα με τη Wolfe, ο στόχος της διδασκαλίας σε ζητήματα που 

σχετίζονται με το φύλο δεν είναι να επηρεάσει τις προτιμήσεις των παιδιών ως προς το 

φύλο ή τα ενδιαφέροντά τους, αλλά να διδάξει την αξία της αποδοχής. Οι εκπαιδευτικοί 

μέσω της αποδοχής μπορούν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον μάθησης που θα είναι 

απαλλαγμένο από κάθε είδους παρενοχλήσεις, ομοφοβικές αντιλήψεις και καταπίεση. Αν οι 

εκπαιδευτικοί καταφέρουν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα, τα παιδιά θα είναι 

καλύτερα προετοιμασμένα για να ζήσουν αρμονικά στους κόλπους μίας ποικιλόμορφης και 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 

Αναπτύξτε ειλικρινή διάλογο με τις/τους μαθήτριες/ές. 

Η παραδοσιακή διδασκαλία συνήθως δεν προσφέρει ευκαιρίες για καλλιέργεια του 

διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών. Η έννοια του διαλόγου συνεπάγεται 

ότι εσείς, από την πλευρά σας, ως μοναδική προσωπικότητα με όλα τα συναισθήματα και 
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τις εμπειρίες που έχετε αποκτήσει, ανταλλάσσετε απόψεις με άλλα άτομα που έχουν εξίσου 

μοναδική προσωπικότητα και αντίστοιχες εμπειρίες. Πέραν αυτών, η κάθε πλευρά έχει 

θέσει διαφορετικούς στόχους. Αναζητήστε τους κοινούς στόχους που έχετε σε θέματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού κτλ. και εξετάστε με ποιον τρόπο μπορείτε να 

επικοινωνήσετε, ώστε να αποκτήσετε καλύτερη αντίληψη του κόσμου και των ανθρώπων 

και να βελτιώσετε τον κόσμο και τις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτή η σχέση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητριών/ών θεωρείται περισσότερο ως οριζόντια σχέση παρά ως 

παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Ασφαλώς, ως εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής, διαθέτετε 

μεγαλύτερη πείρα και δεν υπάρχει πρόβλημα να το πείτε αυτό στις/στους μαθήτριές/ές σας.  

Επιπλέον, θα σας συμβουλεύαμε να μη φοβηθείτε να μοιραστείτε τα συναισθήματά σας με 

τα παιδιά της τάξης ή του τμήματός σας. Προσπαθήστε να είστε όσο το δυνατόν πιο 

ειλικρινείς γίνεται σχετικά με τον εαυτό σας, ώστε να μπορείτε να λειτουργείτε ως  

πρότυπο για τις/τους μαθήτριές/ές σας, να τους θέτετε διάφορα ερωτήματα και να 

πραγματοποιείτε μαζί τους αυθεντικές συζητήσεις. Αν σας ενοχλούν τα σχόλια ορισμένων 

ανθρώπων, δεν υπάρχει λόγος να κρύψετε τη δυσαρέσκειά σας. Η «επαγγελματική 

ουδετερότητα» δεν σημαίνει ούτε ότι είστε υποχρεωμένη/ος να εξοβελίζετε τα 

συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, ούτε ότι οφείλετε να αποκλείετε την 

πιθανότητα ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών με τις/τους μαθήτριές/-ές σας. Αντίθετα, 

σημαίνει ότι δεν επιτρέπετε στις παρορμήσεις σας να σας ωθήσουν να παρεκκλίνετε και να 

συμπεριφερθείτε με απρεπή και ακατάλληλο τρόπο απέναντι στα παιδιά. Με άλλα λόγια, 

δεν είναι σωστό να προσπαθείτε να επιβάλλετε τις προσωπικές σας απόψεις στις/στους 

μαθήτριές/ές σας. Αυτό ΔΕΝ σημαίνει ότι θα ξεχάσετε ποιοι είναι οι διδακτικοί στόχοι που 

έχετε ορίσει, όπως η προώθηση του σεβασμού και της προκοινωνικής συμπεριφοράς, 

καθώς οι στόχοι αυτοί δεν θα πρέπει να τηρούνται μυστικοί. Όσες/οι μαθήτριες/ές 

απορρίπτουν τους στόχους με επίκεντρο την προκοινωνική συμπεριφορά και τη συμμετοχή 

τους σε αυτή, αντιμετωπίζουν σοβαρό κοινωνικό και πιθανότατα ψυχολογικό πρόβλημα. 

Παρόλα αυτά, οφείλετε να μην απορρίψετε τα άτομα αυτά, αλλά να ενδιαφερθείτε για την 

περίπτωσή τους. Προσπαθήστε να κάνετε ότι είναι εφικτό από παιδαγωγικής άποψης στην 

τάξη ή σε κατ’ ιδίαν συζήτηση μαζί τους, αλλά αν η κατάσταση γίνει αφόρητη και αδιέξοδη, 

μη διστάσετε να απευθυνθείτε στη/στον σχολική/ό σύμβουλο.  

Ακόμη, με την πάροδο των μαθημάτων, μπορείτε να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες 

ερωτήσεις στις/στους μαθήτριές/ές σας και παράλληλα να ενθαρρύνετε τον μεταξύ τους 

διάλογο και όχι αποκλειστικά τον διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών/τριών. Η 

υποβολή ερωτημάτων και ο διάλογος μεταξύ των παιδιών θα τα βοηθήσει να γίνουν 

δημιουργοί νοήματος, να γνωριστούν καλύτερα και να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βάθος 

το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται. Παρακινήστε τις/τους μαθήτριές/ές σας να 
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εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Είναι πολύ πιθανό να μην γνωρίζετε τις απαντήσεις σε 

όλες τις ερωτήσεις που σας θέτουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να πείτε χωρίς να 

νιώσετε αμηχανία: «Αν και δεν γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα ψάξω να 

τη βρω». Αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάλληλο άτομο που θα σας δώσει 

τη σωστή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Μία άλλη ενδιαφέρουσα ιδέα είναι να 

παροτρύνετε την/τον μαθήτρια/ή που σας έκανε την ερώτηση να ερευνήσει μόνος του το 

εν λόγω ζήτημα για να βρει την απάντηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να αφιερώσετε μία 

επιπλέον διδακτική ώρα για να εξετάσετε αν από την έρευνα της/του μαθήτριας/ή 

προέκυψε ένα τεκμηριωμένο αποτέλεσμα. Επομένως, θα πρέπει να είστε σε θέση να της/του 

παράσχετε ακριβείς πληροφορίες. 

 

Διαμορφώστε ένα συμπεριληπτικό αναλυτικό πρόγραμμα. 

Ο διαχωρισμός λόγω φύλου στην εκπαίδευση, τα έμφυλα στερεότυπα, οι παρανοήσεις 

σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και την ταυτότητα φύλου καθώς και οι 

βαθιά ριζωμένες νόρμες που καλλιεργούν ετεροκανονικές αντιλήψεις δημιουργούν 

πρόσφορο έδαφος για την εκδήλωση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Συνεπώς, πρέπει 

να ληφθεί μέριμνα με στόχο την υιοθέτηση ευαισθητοποιημένων ως προς το φύλο και μη 

ετεροκανονικών πρακτικών σε όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής, όπως η χρήση της 

γλώσσας, ο διάλογος, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα σχολικά εγχειρίδια και οι καθημερινές 

συνήθειες. 

Η μάθηση οφείλει να αντικατοπτρίζει τις εμπειρίες όλων των μαθητών/τριών. Για τον λόγο 

αυτό, το αναλυτικό πρόγραμμα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συμπεριληπτικό 

γίνεται, ούτως ώστε οι μαθήτριες/ές να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται και ότι τις/τους 

εκτιμούν. Ακόμη και αν το εκπαιδευτικό υλικό που έχετε στη διάθεσή σας δεν περιλαμβάνει 

θεματολογία σχετική με τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, μπορείτε 

να προσθέσετε στο προκαθορισμένο αναλυτικό πρόγραμμα δικές σας δραστηριότητες που 

θα παρουσιάζουν «διαφορετικά» πρότυπα και παραδείγματα που μπορείτε να βρείτε στα 

μέσα ενημέρωσης ή τη λογοτεχνία, ανεξαρτήτως του μαθήματος που διδάσκετε. Αν 

ενσωματώσετε τέτοια θέματα στο ήδη υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα και τα 

προσεγγίσετε με θετικό και μη παθολογικό τρόπο, θα δώσετε στις/στους μαθήτριες/ές τη 

δυνατότητα να εκφράσουν λεκτικά τις εμπειρίες τους και να βγουν από την απομόνωση, 

ενώ παράλληλα θα τις/τους βοηθήσετε να νιώσουν ότι έχουν μία θέση στην κοινωνία. 

Πέραν αυτού, η ενημέρωση όλων των μαθητών/τριών γύρω από τα θέματα αυτά αποτελεί 

ένα μέρος της ευρύτερης προσπάθειας για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την 

πρόληψη του εκφοβισμού. Δεδομένου ότι ορισμένα παιδιά εκδηλώνουν την τρανς 
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ταυτότητά τους από την είσοδό τους στην προσχολική εκπαίδευση, είναι εύλογο να 

αρχίσετε να συζητάτε μαζί τους για αυτό το θέμα, να χρησιμοποιείτε κατάλληλο 

εκπαιδευτικό υλικό (Graham 2012, Kennedy 2013, Labelle 2013) και μετέπειτα, να συνεχίσετε 

τη συζήτηση σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

εκπαίδευσης. 

Η αντιμετώπιση και η πρόληψη της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας στο σχολικό 

περιβάλλον είναι ευθύνη όλων. Οι εκπαιδευτικοί έχοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

επαγγελματισμού θα πρέπει να ενδιαφέρονται όχι μόνο για την ευημερία των παιδιών και 

των εφήβων αλλά και για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα σέβεται τη 

διαφορετικότητα και θα προωθεί την ισότητα. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από πολλά 

και διαφορετικά υπόβαθρα και όπως είναι φυσικό, έχουν διαφορετικές απόψεις σε θέματα, 

όπως για παράδειγμα ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατανοήσουν ότι προσωπικές απόψεις που ενδέχεται να 

βλάψουν ή να προκαλέσουν πόνο στις/στους μαθήτριες/ές ή να επηρεάσουν αρνητικά την 

εκπαίδευσή τους, δεν έχουν θέση στο σχολείο. Αυτού του είδους οι απόψεις αφορούν 

ομοφοβικές και μεροληπτικές αντιλήψεις που υπερβαίνουν τα όρια της επαγγελματικής 

ιδιότητας του/της εκπαιδευτικού. 

Ένας τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 

περισσότερο ασφαλούς περιβάλλοντος στο σχολείο είναι μέσω της διεξαγωγής μαθημάτων 

στα οποία θα αποφεύγεται η μετάδοση προκαταλήψεων και τα οποία θα περιλαμβάνουν 

θετικές απεικονίσεις των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, των αμφιφυλόφιλων και των 

διεμφυλικών ατόμων (π.χ. παρουσίαση μίας δημοφιλούς και εξέχουσας προσωπικότητας σε 

κάποιον τομέα που ανήκει στη ΛΟΑΤΙ κοινότητα). Οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές θα επωφεληθούν 

βλέποντας ότι εκπροσωπούνται στο αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ οι μη ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές 

θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους αυτούς και τις 

κοινότητες που υπάρχουν στην κοινωνία που ζουν.  

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μία συζήτηση στην τάξη για τις έμφυλες και 

σεξουαλικές νόρμες που υπάρχουν στις μέρες μας είναι μέσω της χρήσης στερεοτυπικών 

εκφράσεων αρρενωπότητας, θηλυκότητας, ομοφοβίας και σεξισμού, προκειμένου να 

ανακαλύψετε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζουν την 

ταυτότητα του φύλου τους (π.χ. μέσω των ρούχων ή των μαλλιών τους, του τρόπου 

βαδίσματος κτλ.). Στη συνέχεια, ορίστε την έννοια «ταυτότητα φύλου» και διευκρινίστε ότι 

δεν αυτοπροσδιορίζονται όλοι οι άνθρωποι ως αγόρια ή κορίτσια. Συχνά οι μαθήτριες/ές 

δεν έχουν ακριβείς γνώσεις σε θέματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την 

ταυτότητα και την έκφραση φύλου. Παρόλα αυτά, η μάθηση θα πρέπει να λειτουργεί σαν 
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ένα παράθυρο στη γνώση για όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές που θα τους δίνει τη 

δυνατότητα να προβληματίζονται και να θέτουν ερωτήματα γύρω από διάφορα ζητήματα 

με τα οποία δεν είναι εξοικειωμένες/οι.  

Φροντίστε να στηρίζετε αυτού του είδους τις συζητήσεις αμφισβητώντας τα έμφυλα 

στερεότυπα εντός του ευρύτερου σχολικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, μπορείτε να 

ρωτήσετε στην τάξη τις/τους μαθήτριες/ές να σας πουν στερεοτυπικές αντιλήψεις που 

γνωρίζουν για τα αγόρια και τα κορίτσια και κατόπιν, να τονίσετε στο πλαίσιο της 

συζήτησης ότι δεν υπάρχει τυπική «αγορίστικη» και «κοριτσίστικη συμπεριφορά». 

Παράλληλα, μπορείτε να οργανώσετε ομαδικές εργασίες και να δημιουργήσετε υποομάδες 

ανεξαρτήτως φύλου είτε στην τάξη (πχ. θα μπορούσατε να χωρίσετε τα παιδιά σε ομάδες 

ανάλογα με το αγαπημένο τους χρώμα, τον μήνα που γεννήθηκαν κ.ά.) είτε στο πλαίσιο 

αθλητικών δραστηριοτήτων ή λοιπών εκδηλώσεων της σχολικής κοινότητας, με απώτερο 

σκοπό να τονίσετε ότι το φύλο ενός ατόμου δεν συνιστά το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό 

του. 

Βεβαιωθείτε ότι οι αναλογίες που χρησιμοποιείτε, όταν διδάσκετε, δεν στηρίζονται σε 

ετεροκανονικές αντιλήψεις ή έμφυλες νόρμες. Ετεροκανονική αντίληψη είναι εκείνη που 

θεωρεί την ετεροφυλοφιλία ως δεδομένο χωρίς να υπάρχουν άλλες εναλλακτικές 

δυνατότητες. Μία τέτοια αντίληψη αποβλέπει στην καλλιέργεια ιδεών που ενισχύουν το 

περιεχόμενό της. Για παράδειγμα, η υπόθεση που συχνά κάνουμε ότι ένα αγόρι, μόλις 

μεγαλώσει, θα παντρευτεί μία γυναίκα βασίζεται σε μία τέτοια αντίληψη. Από την άλλη 

πλευρά, οι έμφυλες νόρμες περιορίζουν αναγκαστικά τις επιλογές των παιδιών και των δύο 

φύλων μέσω της ενίσχυσης στερεοτυπικών προσδοκιών, όπως για παράδειγμα, ότι τα 

αγόρια προτιμούν να παίζουν με τουβλάκια, ενώ τα κορίτσια προτιμούν να παίζουν με τα 

κουζινικά τους. Για να αποφύγετε τις ετεροκανονικές αντιλήψεις και τις έμφυλες νόρμες 

κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, δημιουργήστε ευκαιρίες για τις/τους μαθήτριες/ές, ώστε 

να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν υγιείς σχέσεις σε ποικίλα περιβάλλοντα. 

Επιπρόσθετα, δώστε τη δυνατότητα στις/στους μαθήτριες/ές της τάξης σας να μαθαίνουν 

με τρόπο αμερόληπτο ως εξής: 

 Αξιοποιήστε τη μη τυπική εκπαίδευση για να βοηθήσετε τα παιδιά να κατανοήσουν τις 

έννοιες του φύλου και της σεξουαλικότητας. 

 Αμφισβητήστε τις μεροληπτικές αντιλήψεις και την αντίστοιχη συμπεριφορά (π.χ. 

ομοφοβική και τρανσφοβική γλώσσα) 

 Προβάλλετε ταινίες και βίντεο για ΛΟΑΤΙ ζητήματα, όπου κρίνεται απαραίτητο. Συχνά 

τα βίντεο αυτά περιγράφουν περιστατικά που αφηγούνται μαθήτριες/ές, γονείς και 

εκπαιδευτικοί, αλλά και αποτελέσματα σχετικών ερευνών.  
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όπως επιβεβαιώνεται από πληθώρα μελετών, οι μαθήτριες/ές που φοιτούν σε σχολεία με 

συμπεριληπτικό αναλυτικό πρόγραμμα για τους ΛΟΑΤΙ διαθέτουν υψηλότερο αίσθημα του 

«ανήκειν» στη σχολική κοινότητα, ακούν λιγότερα ομοφοβικά και τρανσφοβικά σχόλια και 

έχουν λιγότερες πιθανότητες να θυματοποιηθούν ή να νιώσουν ανασφάλεια στον χώρο 

του σχολείου σε σχέση με εκείνες/ους που φοιτούν σε σχολεία με μη-συμπεριληπτικό 

αναλυτικό πρόγραμμα.  

Τέλος, να θυμάστε ότι η αποφυγή επικοινωνίας με τις/τους μαθήτριές/ές σας συνιστά 

εξίσου μία πράξη επικοινωνίας. Όταν οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν στη διάθεσή τους 

συμπεριληπτικό εκπαιδευτικό υλικό ή σχέδια μαθήματος προς τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές, 

αναπόφευκτα τους στέλνουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα. 

 

 

 

4.6 Κατευθυντήριες γραμμές που θα καταστήσουν το σχολικό 

περιβάλλον έναν συμπεριληπτικό, ασφαλή χώρο για 

τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές 

Όλα τα σχολεία στοχεύουν να είναι ασφαλή, δημοκρατικά, φιλικά προς τα παιδιά και μέρη 

όπου όλα τα παιδιά έχουν ενεργό συμμετοχή, έχουν λόγο, απολαμβάνουν τα δικαιώματά 

τους, αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και καλλιεργούν αξίες και στάσεις που θα τους 

οδηγήσουν στην πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους. Επίσης, η εκπαίδευση χρειάζεται 

να παρέχεται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου κανένα παιδί δεν παραγκωνίζεται, δεν 

περιθωριοποιείται, δε στιγματίζεται, δεν είναι θύμα διακρίσεων και δε βιώνει εκφοβισμό, 

κοινωνικό αποκλεισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 

εξαιτίας οποιασδήποτε έκφρασης διαφορετικότητας, συμπεριλαμβανομένου του 

σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. 

1. Οι ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές χρειάζεται να νιώθουν ότι εκπροσωπούνται επαρκώς και ότι 

«είναι παρούσες/όντες» στο σχολικό περιβάλλον, σε όλες τις πτυχές της σχολικής 

ζωής, είτε αυτό είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η γλώσσα, η συζήτηση, η 

επικοινωνία, οι δραστηριότητες, οι εργασίες, τα κοινωνικά δίκτυα, οι κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις κλπ. Επιπλέον, οι μαθήτριες/ές με διαφορετική σεξουαλικότητα και 

φύλο χρειάζεται να έχουν το χώρο να εμπλακούν ελεύθερα στην έκφραση και την 

ανταλλαγή απόψεων και συναισθημάτων, μια απολύτως αναγκαία διαδικασία για 
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την υγιή κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αντιστοίχως, το πεδίο της προσωπικής 

ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων είναι ένα πεδίο που απαιτεί 

ορατότητα, ελευθερία, αποδοχή και σεβασμό για να παράσχει το έδαφος σε κάθε 

άτομο να αναπτύξει και να καθορίσει την ταυτότητά του και να βρει το χώρο του 

μέσα στην κοινωνική του ομάδα και, επίσης, να αναπτύξει θετική αυτοεκτίμηση. Το 

δικαίωμα κάθε παιδιού στην ελεύθερη έκφραση και επιλογή πρέπει να 

διασφαλίζεται πλήρως.  

2. Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και στην προστασία από τις διακρίσεις και την 

κακοποίηση ισχύει τόσο για τις/τους εκπαιδευτικούς όσο και για τις/τους 

μαθήτριες/ές. Η Οδηγία για τη Διαμόρφωση Γενικού Πλαισίου για την Ίση 

Μεταχείριση στην Απασχόληση και την Εργασία (2000/78) για τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιερώνει ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην 

απασχόληση και την εργασία και προστατεύει τις/τους εργαζομένους/ες από τις 

διακρίσεις με βάση την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το σεξουαλικό προσανατολισμό 

και τη θρησκεία ή τα πιστεύω στον εργασιακό χώρο.  

3. Η αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν εκφράσει αισθήματα για ένα άτομο του 

ίδιου φύλου ή που έχουν εκφράσει στοιχεία ρομαντικής αγάπης μεταξύ τους με 

διαχωρισμό και απομόνωση, αποτελεί άμεση μορφή διάκρισης. Συχνά, λόγω 

προκαταλήψεων, οι εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι θα θεωρηθούν προσωπικά 

υπεύθυνοι/ες για την εμφάνιση ενός τέτοιου περιστατικού στο σχολικό περιβάλλον. 

Τέτοιοι φόβοι, ωστόσο, είναι αβάσιμοι. Αυτά τα περιστατικά πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα αντιμετωπίζονταν αντίστοιχες 

εκφράσεις οικειότητας μεταξύ ετεροφυλόφιλων συντρόφων στο σχολικό 

περιβάλλον, σύμφωνα με τους κανόνες του σχολείου, χωρίς να εμπεριέχουν 

διακρίσεις. 

4. Οι αποκαλύψεις του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με κατανόηση, δεκτικότητα, ενεργητική ακρόαση, 

αποδοχή, ενσυναίσθηση και εχεμύθεια. Ένα παιδί δε χρειάζεται ειδική άδεια από 

τους γονείς του ή τη διοίκηση του σχολείου για να μιλήσει για την ταυτότητα φύλου 

ή το σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτές οι γνωστοποιήσεις δεν έχουν ‘νομικές 

επιπτώσεις’ για τις/τους εκπαιδευτικούς που τις αντιμετωπίζουν με δεκτικότητα και 

αποδοχή. Αντιθέτως, τα δικαιώματα των παιδιών και οι αρχές της εκπαίδευσης 

συνεπάγονται τη συμπερίληψη, την αποδοχή και την προστασία.  

1. Τα παιδιά που έχουν κάνει αυτές τις γνωστοποιήσεις πρέπει να νιώσουν την 

εμπιστοσύνη ότι θα είναι αποδεκτά και θα τους παρέχεται υποστήριξη. 

Αντιδράσεις της φύσης: "Το ήξερα!" "Είσαι σίγουρος/η; Μάλλον είναι μια 

φάση που θα περάσει", "Μην το πεις σε κανέναν/καμία!", "Δεν το νομίζω! 
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Αφού είχες σχέσεις με το άλλο φύλο", "Ίσως δεν έχεις βρει τον σωστό 

άνθρωπο (του άλλου φύλου) ακόμα" δεν είναι μόνο μη υποστηρικτικές, 

αλλά αναπαράγουν ομοφοβία και τρανσφοβία. 

2. Προσοχή πρέπει, επίσης, να δοθεί στην αποφυγή παροχής αυθαίρετων 

συμβουλών στο παιδί, ακόμη και αν αυτές οι συμβουλές έχουν ‘καλή 

πρόθεση’ και στοχεύουν στην προστασία του παιδιού. Συμβουλές 

αναφορικά με το πώς τα παιδιά με διαφορετικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό μπορούν να συμπεριφέρονται πιο ‘αντρικά’/’γυναικεία’ ή 

πώς μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στις κοινωνικές νόρμες για να 

αποφύγουν την παρενόχληση πρέπει να αποφεύγονται. Τέτοιες συμβουλές 

μπορεί να θεωρηθούν από το παιδί ακόμη και ως μια προσπάθεια 

"διόρθωσης “και αυτό είναι ανήθικο.  

3. Όταν μας δίνεται η ευκαιρία, είναι σημαντικό να ακούμε το αίτημα του 

παιδιού και ποιες είναι οι ανάγκες του και να του παρέχουμε επαρκή 

υποστήριξη προς αυτήν την κατεύθυνση. Η πρόθεσή μας πρέπει να είναι να 

ενδυναμώσουμε το παιδί, να το κάνουμε να νιώσει αποδεκτό και 

αναγνωρίσιμο και να μην το αμφισβητούμε ή το προκαλούμε. 

Στην περίπτωση που κάποια/ος εκπαιδευτικός, σχολική/ός σύμβουλος ή ψυχολόγος 

παρατηρήσει συγκεκριμένες ενδείξεις σχετικά με την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό 

προσανατολισμό ενός παιδιού, πρέπει να προσέξει και να δείξει ευαισθησία όσον αφορά 

την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στους γονείς. Σε καμία περίπτωση τέτοιες 

παρατηρήσεις δεν πρέπει να παρουσιαστούν ως ένα πρόβλημα, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να 

οδηγήσει σε μια δυσάρεστη και αρνητική κατάσταση για το παιδί, μέσα στην οικογένεια. 

Εάν το παιδί δε βιώνει προβλήματα στο σχολείο, εκπαιδευτικός, σχολική/ός σύμβουλος ή 

ψυχολόγος πρέπει να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε σε ένα παρόμοιο 

περιστατικό που θα περιλάμβανε τα υπόλοιπα παιδιά. Στην πραγματικότητα, η ταυτότητα 

φύλου και ο σεξουαλικός προσανατολισμός αποτελούν προσωπικά θέματα και κάθε παιδί 

έχει δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή σε σχέση με αυτά. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν τις 

αναπτυξιακές δεξιότητες να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν 

την αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού/ταυτότητα φύλου τους με τον τρόπο 

που πιστεύουν ότι είναι καλύτερος και πάντα με δική τους πρωτοβουλία. 

Η μόνη περίπτωση που αυτή η αποκάλυψη είναι υποχρεωτική είναι αυτή του ενδεχόμενου 

φόβου αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού, η παρουσία αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών 

ή/και κατάθλιψης. Τότε, επαγγελματική βοήθεια πρέπει να αναζητηθεί άμεσα, αλλά με 

τρόπο τέτοιο που δε θα χειροτερεύσει την κατάσταση για το παιδί, ειδικά στην περίπτωση 

που το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι υποστηρικτικό. Και το σημαντικότερο, η 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 56 of 123 

 

αναζήτηση βοήθειας από υπηρεσίες παιδικής ψυχολογικής υγείας πρέπει να γίνει με έναν 

τρόπο που θα προστατεύει την ασφάλεια του παιδιού και ποτέ υπό τη μορφή καταγγελίας 

ή απόπειρας «θεραπείας». 

5. Δεν έχουν όλες οι οικογένειες τη συμβατική ετεροκανονική μορφή (με μία μητέρα 

και έναν πατέρα) και, συνεπώς, οι ποικίλες μορφές οικογένειας πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ενεργό σεβασμό και να συμπεριλαμβάνονται. Τα παιδιά από 

οικογένειες ουράνιου τόξου (ομόφυλα ζευγάρια, ΛΟΑΤΙ+ γονείς, διεμφυλικοί γονείς 

κλπ.) συχνά δέχονται αρνητικά μηνύματα στην καθημερινή σχολική ζωή. Λόγω 

έλλειψης διαλόγου ή αναπαράστασης όλων των μορφών οικογένειας, τα παιδιά 

από οικογένειες ουράνιο τόξο μπορεί να λάβουν το μήνυμα ότι η οικογένειά τους 

αξίζει λιγότερο και συχνά τίθενται σε μία αντιφατική θέση όπου, οι ίδιες/οι, πρέπει 

να εξηγήσουν τις «ιδιαιτερότητες» της οικογένειάς τους στους άλλους. Είναι πολύ 

σημαντικό το σχολείο να ενσωματώσει ένα συμπεριληπτικό διάλογο στη σχολική 

ζωή και να αποφύγει τη γλώσσα ή τις εκπαιδευτικές πολιτικές που παίρνουν ως 

δεδομένο ότι όλα τα παιδιά ζουν σε ετεροκανονικές πυρηνικές οικογένειες. 

Επιπλέον, τα σχολεία χρειάζεται να παρακινούν ενεργά τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΙ 

γονέων, που συχνά μένουν αποκλεισμένοι (ή και αποκλείουν τους εαυτούς τους) 

από τις σχολικές δραστηριότητες εξαιτίας των κοινωνικών κανόνων, των 

προκαταλήψεων και των διακρίσεων. 

6. Η ομοφοβία και η τρανσφοβία πρέπει να αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή και 

άμεση απόκριση. Η έλλειψη γνώσης και σωστής αναγνώρισης της έμφυλης βίας, η 

ομοφοβία και τρανσφοβία, η άρνηση, η εθελοτυφλία και η έλλειψη 

δεξιοτήτων/αυτοπεποίθησης για δράση, διαιωνίζουν εκφράσεις διακρίσεων, 

περιθωριοποίησης, εκφοβισμού και βίας. Εντούτοις, εάν τέτοιες αρνητικές 

εκφράσεις/συμπεριφορές αγνοούνται συχνά, μπορεί να περάσουν το μήνυμα της 

ανοχής και της αποδοχής τέτοιων συμπεριφορών. Το σχολείο πρέπει να έχει μια 

ξεκάθαρη πολιτική κατά του εκφοβισμού, με ξεκάθαρες οδηγίες πρόληψης και 

αντιμετώπισης όλων των μορφών εκφοβισμού. 

Ο ομοφοβικός και τρανσφοβικός εκφοβισμός πρέπει να αναφέρεται ρητά σε τέτοιες 

πολιτικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και σε πολύ σοβαρά περιστατικά 

εκφοβισμού (όπου έχουν υπάρξει αναφορές αυτοκτονικών τάσεων, έντονες μορφές 

βίας, στιγματισμός και στοχοποίηση στην τοπική κοινωνία ή μέσω των κοινωνικών 

δικτύων κλπ.) δεν υπάρχει ρητή αναφορά των ομοφοβικών ή τρανσφοβικών 

στοιχείων αυτών των περιστατικών λόγω των taboo, των προκαταλήψεων και της 

αίσθησης ντροπής. Λόγω της απουσίας δεκτικότητας και αποδοχής των ΛΟΑΤΙ 

ατόμων στη σχολική ζωή, πολλά σχολεία δεν περιλαμβάνουν ρητά και ξεκάθαρα 
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τον ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό στις πολιτικές και τις δράσεις που 

στοχεύουν στην ενσωμάτωση, τη συμπερίληψη και την πρόληψη της βίας (π.χ. 

πολιτικές/δράσεις κατά του ρατσισμού, των διακρίσεων και του εκφοβισμού· 

δράσεις που προωθούν την αποδοχή της διαφορετικότητας· πρακτικές που 

καλλιεργούν τη διαχείριση των συναισθημάτων κλπ.). Επομένως, η πολιτική 

χρειάζεται να περιλαμβάνει μία ξεκάθαρη, βήμα-προς-βήμα διαδικασία για τον 

τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης του αρνητικού λόγου, στάσεων, απόψεων 

και συμπεριφορών που συνιστούν ομοφοβικό και τρανσφοβικό εκφοβισμό. Όλοι/ες 

οι εκπαιδευτικοί, σχολικοί/ες σύμβουλοι, ψυχολόγοι της εκπαίδευσης και άλλα 

άτομα που δουλεύουν για ή με παιδιά πρέπει να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και 

να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για να εφαρμόσουν αυτήν την 

πολιτική.   

7. Όλα τα περιστατικά ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού πρέπει να 

καταγράφονται κατάλληλα και να παρακολουθούνται. Η καταγραφή τέτοιων 

περιστατικών θα παράσχει χρήσιμες στατιστικές για την παρακολούθηση της 

προόδου όσον αφορά τη διαμόρφωση των σχολείων σε πιο συμπεριληπτικούς και 

ασφαλείς χώρους για τα παιδιά. Επιπρόσθετα, η καταγραφή των λεπτομερειών για 

τον τρόπο εκδήλωσης του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού στη σχολική 

ζωή παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση για την ενημέρωση και την εξατομικευμένη 

διαμόρφωση των υπαρχόντων πολιτικών και οδηγιών για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και 

αρχές πρέπει να γνωστοποιούν τις στατιστικές που σχετίζονται με τα περιστατικά 

εκφοβισμού, αναφέροντας ρητά τα περιστατικά ομοφοβικού και τρανσφοβικού 

εκφοβισμού. 

8. Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε μια εμπεριστατωμένη σεξουαλική αγωγή ώστε 

να αναπτύξουν τη γνώση και τις δεξιότητες να παίρνουν ενημερωμένες και με 

κίνητρο αποφάσεις για τη ζωή τους. Η εμπεριστατωμένη σεξουαλική αγωγή θα 

απευθύνει τη σεξουαλικότητα ολιστικά, από μία φυσική, προσωπική, κοινωνική, 

πολιτισμική και ψυχολογική οπτική. Περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τα 

συναισθήματα και τη διαχείριση των συναισθημάτων, την αυτοεκτίμηση, την 

αυτοπεποίθηση, την εικόνα του σώματος, την έλξη, την επιθυμία, την αγάπη, τον 

πόθο, την ανάπτυξη υγιών σχέσεων, τη συναίνεση, τη δυναμική συμπεριφορά και 

τη θέσπιση ορίων, τη δέσμευση, το χωρισμό, την απώλεια και ούτω καθεξής. Η 

ταυτότητα φύλου, η έκφραση φύλου, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η 

σεξουαλική ποικιλομορφία είναι, επίσης, ένα αναπόσπαστο κομμάτι της σεξουαλικής 

αγωγής και πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οριζόντια στα μαθήματα του 

προγράμματος εκπαίδευσης. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν για την έκφραση φύλου, 
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τις οικογένειες ίδιου φύλου και την έλξη από το ίδιο φύλο από το δημοτικό, με 

πληροφορίες που λαμβάνουν υπόψη την εξελικτική αναπτυξιακή τους ικανότητας 

και είναι ηλικιακά κατάλληλες. Στις νέες ηλικίες η σεξουαλική αγωγή εστιάζει 

περισσότερο στη ψυχο-κοινωνική διάσταση αυτών των θεμάτων και στοχεύει 

κυρίως στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων για την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. 

Στην περίπτωση που οι γονείς ή οι κηδεμόνες παρουσιάζουν προβληματισμούς ή 

αντίσταση σχετικά με την εφαρμογή ενός προγράμματος εμπεριστατωμένης 

Σεξουαλικής Αγωγής, αυτοί πρέπει να γνωστοποιούνται και να μεταδίδονται με 

σεβασμό, αλλά χωρίς να παραβιάζουν το δικαίωμα των παιδιών να λάβουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα τα βοηθήσουν να κάνουν ενημερωμένες και 

ελεύθερες επιλογές για τη ζωή τους. Πριν εφαρμοσθεί ένα πρόγραμμα Σεξουαλικής 

Αγωγής, είναι σημαντικό οι γονείς να είναι ενημερωμένοι και οι ερωτήσεις και οι 

προβληματισμοί τους να γίνονται γνωστοί. Τις περισσότερες φορές αυτοί 

βασίζονται στη λανθασμένη πληροφόρηση, στην έλλειψη γνώσης, στις κοινωνικές 

νόρμες, μύθους και στερεότυπα για την ταυτότητα φύλου και το σεξουαλικό 

προσανατολισμό. Η σύμβαση του Lanzarote και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 

(που έχουν υπογραφεί και επικυρωθεί από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες) 

διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών για εμπεριστατωμένη σεξουαλική αγωγή, ως 

έναν τρόπο προώθησης της υγείας και ευημερίας των παιδιών και προστασίας τους 

από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Και οι δύο συνθήκες 

περιγράφουν, επίσης, τις ρητές υποχρεώσεις των κρατών μελών να παρέχουν 

προγράμματα σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. 

Οι παραπάνω οδηγίες έχουν βασιστεί στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:  

 The publication of the Guide “Education free from homophobia, heteronormativity and 

gender-based violence’, Shield Against Homophobia in Education, Cyprus (2013) 

 The Policy Document of the Network on Preventing and Combating Homophobic and 

Transphobic Bullying in schools, Cyprus (2018) 

 The ‘Guidelines for handling incidences and practical issues in school life’, Rainbow 

School, Athens, Greece (2017) 

 “The IGLYO Teacher’s Guide to Inclusive Education”, www.glsen.org,  

 The “Toolkit Working with Schools 1.0”, www.gale.org  
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4.7 Αποτελεσματικά στοιχεία στις παρεμβάσεις κατά του 

εκφοβισμού 

Αναπτύχθηκε από τον Peter Dankmeijer, τον Απρίλιο του 2018: 

Οι παραδοσιακές ιδέες των παρεμβάσεων κατά του εκφοβισμού εστίαζαν στην παροχή 

πληροφοριών για τις αρνητικές εμπειρίες (γνωστικό επίπεδο) και στην ανάπτυξη 

ενσυναίσθησης για το άτομο που δέχεται εκφοβισμό  (συγκινησιακό/συναισθηματικό 

επίπεδο), με στόχο τη διόρθωση των προκαταλήψεων και τη δημιουργία περισσότερης 

κατανόησης και, συνεπώς, πιο θετικής συμπεριφοράς των μαθητριών/ών και των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο, μερικές φορές αυτή η συλλογιστική αποδεικνύεται ως μη 

αποτελεσματική σε συγκεκριμένες καταστάσεις, λόγω του ότι: 

 Η γνώση δεν οδηγεί αυτόματα σε ειλικρινή «κατανόηση» ή ενσυναίσθηση. 

 Η ενσυναίσθηση δεν οδηγεί αυτόματα σε αλλαγή στάσης. 

 Μία αλλαγή στάσης δεν οδηγεί αυτόματα σε αλλαγή συμπεριφοράς. 

 Η εκπαίδευση, που παρέχεται ως μεμονωμένη παρέμβαση, έχει πολύ μικρή επιρροή.  

 Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που έχουν επιρροή, συχνά συμπεριλαμβάνουν 40-60 

ώρες επικοινωνίας και εστιάζουν στη ‘μάθηση μέσα από την πράξη’ και όχι στη 

μεταφορά της γνώσης ή στην αναστοχαστική συζήτηση. 

 Πολλές από τις εκπαιδευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως οι 

μαρτυρίες και τα παιχνίδια δήλωσης-συζήτησης, έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά 

μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Μερικές φορές, μάλιστα, έχουν αποδειχθεί 

ως αντιπαραγωγικές.  

 Άλλες μέθοδοι, ειδικά αυτές που περιλαμβάνουν διαδραστικές συμφωνίες από 

κοινού με τις/τους μαθήτριες/ές για την προκοινωνική συμπεριφορά, έχουν 

αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικές από την εκπαίδευση. 

Επιστημονικά μιλώντας, υπάρχει μία ανάγκη να διερευνήσουμε ποιες μέθοδοι έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή και πώς μπορούμε να τις συνδυάσουμε. Μια ενδιαφέρουσα ιδέα προς 

διερεύνηση είναι τι είναι τα «αποτελεσματικά στοιχεία». Αυτά δεν είναι τα ίδια με τις 

«μεθόδους» και τις ‘παρεμβάσεις’. Ένα αποτελεσματικό στοιχείο είναι η αρχή λειτουργίας 

που κάνει μία συγκεκριμένη παρέμβαση να ασκεί επιρροή. Για παράδειγμα, το καλύτερα 

ελεγμένο πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού στον κόσμο, το πρόγραμμα “KiVa”,  είναι μία 

μέθοδος/πρόγραμμα που αποτελείται από διάφορες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές 

είναι μία εκπαίδευση εκπαιδευτικών, μία ανάλυση κοινωνικής τάξης, 10 μαθήματα, ένα 

διαδικτυακό παιχνίδι για μαθήτριες/ές και παιδαγωγικές προτάσεις για εκπαιδευτικούς. 

Καθεμία από αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να αποτελείται από διαφορετικές υπο-



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 60 of 123 

 

παρεμβάσεις, όπως ασκήσεις στην τάξη στο πλαίσιο των μαθημάτων ή μικρές εργασίες 

παιχνιδιών στο πλαίσιο των μεγαλύτερων διαδικτυακών παιχνιδιών. Το αποτελεσματικό 

στοιχείο στη μέθοδο KiVa φαίνεται να είναι ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν περισσότερη γνώση 

για τους μηχανισμούς του εκφοβισμού και του αποκλεισμού και αποκτούν τα εργαλεία που 

τους επιτρέπουν να μοιραστούν αυτή τη γνώση με τις/τους μαθήτριες/ές, που επιτρέπουν 

τη δημιουργία υψηλότερων επιπέδων δέσμευσης ολόκληρης της ομάδας στην από κοινού 

καταπολέμηση των αρνητικών συμπεριφορών (π.χ. μια αποτελεσματική μέθοδο άσκησης 

επιρροής στις κοινωνικές νόρμες και τη συμπεριφορά) 

Ο οργανισμός GALE ανέπτυξε έναν πίνακα για να καταγράψει ποια στοιχεία έχουν 

αποδειχθεί ως αποτελεσματικά. Αυτός ο πίνακας μπορεί να μας βοηθήσει να 

προχωρήσουμε πέρα από τις ξεκάθαρες παρεμβάσεις και να διερευνήσουμε γιατί οι μέθοδοι 

και οι παρεμβάσεις έχουν μεγάλη επιρροή. Σκεπτόμενοι τις/τους ΛΟΑΤΙ μαθήτριες/ές, 

μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε αυτές τις μεθόδους σαφέστερες και πιο 

ευαισθητοποιημένες στην ποικιλομορφία γενικότερα και να συμπεριλάβουμε τη σεξουαλική 

ποικιλομορφία. 

 

 

 

 

Αναποτελεσματικές 

πρακτικές 

Αποδεδειγμένα 

Αποτελεσματικά Στοιχεία 

Παρεμβάσεις 

Να αφήσουμε τη 

διαδικασία σχηματισμού 

ομάδας σε μια φυσική 

αναρχική εξέλιξη· το 

δικαίωμα του δυνατότερου 

θα επικρατήσει· 

Πιθανές θετικές και 

αρνητικές συνέπειες. 

“Χρυσές εβδομάδες”: 

γνωριμία τις πρώτες 

εβδομάδες του σχολικού 

έτους (Bakker-De Jong & 

Mijland, 2010) 

Διαδραστικές ασκήσεις 

ενεργοποίησης για τη 

γνωριμία και την 

ανάπτυξη εμπιστοσύνης 

μεταξύ των 

συμμετεχόντων/ουσών. 

 

 

Ενημέρωση των 

μαθητριών/ών για τους 

κανόνες που καθιέρωσαν 

οι ενήλικες με ιεραρχικό 

Οι μαθήτριες/ές 

σχηματίζουν κοινωνικούς 

κανόνες και κάνουν 

συμφωνία να δεσμευτούν 

Διάφοροι τύποι 

παιχνιδιών με σκοπό τον 

καταιγισμό ιδεών και 

συζήτηση για τους 
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τρόπο. 

 

να τους ακολουθούν. Η 

έρευνα (Mooij και άλλοι, 

2008) δείχνει ότι αυτό 

πρέπει να συμβεί τις 

πρώτες 6 εβδομάδες του 

σχολικού έτους. 

βασικούς κανόνες. 

 

 

Καμία προσοχή στις 

διαδικασίες της ομάδας, ad 

hoc τιμωρία των 

μαθητριών/ών που 

παραβιάζουν ανοιχτά τους 

κανόνες ή την τάξη.  

Ομαδική διάγνωση μιας 

τάξης μετά τη διαδικασία 

σχηματισμού ομάδας και 

χρήση αυτής για τη 

δημιουργία ομαδικής 

ευθύνης για τη διαδικασία 

λειτουργίας της ομάδας 

και για τη βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης της 

ομάδας (KiVa). 

 

 

 

Η ανάλυση της ομάδας 

μπορεί να είναι ένα πολύ 

απλό κοινωνιογραμμικό 

δίκτυο (ποιος συμπαθεί 

ποιον) ή πιο λεπτομερή 

διαδικτυακά εργαλεία 

και/ή έρευνες. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να 

λάβουν πιο 

στοχοποιημένη δράση ή 

να μοιραστούν το 

κοινωνιόγραμμα με 

τις/τους μαθήτριες/ές, να 

συζητήσουν τις 

διαδικασίες κοινωνικού 

αποκλεισμού και τον 

τρόπο να διορθωθούν 

από κοινού. 

Τιμωρία, ειδικά χωρίς 

παιδαγωγική εξήγηση. Η 

έρευνα δείχνει ότι η 

τιμωρία γενικά οδηγεί στην 

αποφυγή των αρνητικών 

συμπεριφορών ενόψει των 

ενηλίκων, και τις μεταφέρει 

σε άλλες περιοχές, ενώ δε 

βελτιώνει τη συμπεριφορά. 

Η επιβράβευση της θετικής 

συμπεριφοράς και η 

αγνόηση της αρνητικής 

συμπεριφοράς (η προσοχή 

είναι ένα είδος 

επιβράβευσης). 

 

 

Αυθεντικοί έπαινοι, 

μεγάλη προσοχή. 

Κατηγορία και 

αποδοκιμασία των 

Αποφυγή επίρριψης 

ευθυνών και ντροπής και 

Μη-κατηγορητικές 

παρεμβάσεις, όπως η 
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δραστών ως «κακών» και 

έλλειψη παροχής 

ξεκάθαρων επιλογών για 

τη βελτίωση της 

συμπεριφοράς τους. 

 

εστίαση σε 

«επανορθωτικές» 

στρατηγικές. 

 

συνεργασία για την 

εύρεση λύσεων, ομάδες 

μαθητριών/ών για την 

επίλυση προβλημάτων 

(μυστικές ομάδες: 

Williams, 2010), εμπλοκή 

του δράστη και της 

οικογένειάς του για την 

εύρεση λύσεων 

(επανορθωτική 

δικαιοσύνη: Morrison, 

2002; Minnesota, 2012). 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

διευθύντριες/ές δρουν 

μόνες/οι τους, 

βασισμένες/οι σε 

προσωπικές προτιμήσεις 

και ερμηνείες των 

κανόνων. Δημιουργούν οι 

ίδιες/οι τους κανόνες, και 

βρίσκονται πάνω από 

αυτές/ούς. 

Οι εκπαιδευτικοί και οι 

διευθύντριες/ές δρουν 

δίκαια και αντιμετωπίζουν 

δίκαια τις/τους 

μαθήτριες/ές. 

 

 

 

Ξεκάθαροι κανόνες που 

είναι ίδιοι για τους 

ενήλικες και τις/τους 

μαθήτριες/ές, συνεπής και 

ίση εφαρμογή για 

όλες/ους και από 

όλες/ους. 

 

Οι μαθήτριες/-ές πρέπει να 

κάθονται στη σειρά και να 

ακούν το/τη δάσκαλο/α. 

Δεν μπορούν να αλλάξουν 

τίποτα στην τάξη. 

Τιμωρούνται όταν 

περιφέρονται  ή όταν 

βρωμίζουν. Δεν μπορούν 

να πάνε στην τουαλέτα 

χωρίς άδεια.  

Διαχείριση της τάξης από 

κοινού: οι μαθήτριες/ές 

είναι συνυπεύθυνες/οι για 

την τάξη τους. Αυτό 

δημιουργεί συνεργασία και 

κοινή ευθύνη, που με τη 

σειρά τους προωθούν την 

προκοινωνική 

αλληλεπίδραση και την 

εξάσκηση προκοινωνικών 

δεξιοτήτων. 

Ο/Η δάσκαλος/α 

συμφωνεί με τις/τους 

μαθήτριες/ές για το 

σχεδιασμό, τη 

διακόσμηση και τη 

διατήρηση της σχολικής 

αίθουσας. Οι μαθήτριες/ές 

περιποιούνται τα φυτά, 

καθαρίζουν το χώρο και 

φτιάχνουν τσάι ο/η 

ένας/μία για τον/την 

άλλον/η.  

Τα σχολεία Τα σχολεία έχουν Το όραμα γίνεται κοινό, 
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αντιμετωπίζονται ως 

υπεύθυνα μόνο για τη 

διδασκαλία, την οποία 

θεωρούν περισσότερο ως 

μία τεχνική μετάδοσης 

γνώσης και 

επαγγελματικών 

δεξιοτήτων.  

 

ξεκάθαρο όραμα για την 

ασφάλεια και την ισότητα 

του σχολείου, με τη 

δέσμευση ολόκληρης της 

σχολικής κοινότητας. 

 

 

 

γιατί έχει αναπτυχθεί από 

κοινού, γίνεται γνωστή 

κάθε χρόνο, συζητείται 

και επικυρώνεται από το 

νέο προσωπικό, τις/τους 

μαθήτριες/ές και τους 

γονείς, το όραμα είναι 

μέρος των αξιών και των 

κανόνων και διαφαίνεται 

στη συμπεριφορά. 

Αναμένεται από τις/τους 

μαθήτριες/ές να 

συμπεριφέρονται σύμφωνα 

με τους κανόνες, 

τιμωρούνται όταν τους 

παραβιάζουν ανεξάρτητα 

από το πλαίσιο ή το λόγο. 

 

Εξάσκηση της 

προκοινωνικής 

συμπεριφοράς και 

δεξιοτήτων, οι 

μαθήτριες/ές μαθαίνουν 

να τα χρησιμοποιούν σε 

ένα πλαίσιο. 

 

 

 

Ασκήσεις δεξιοτήτων για 

το πώς να 

αλληλοεπιδρούν θετικά. 

Αυτό περιλαμβάνει: να 

ακούν, να συλλέγουν 

δεδομένα, να γνωρίζουν 

πώς να διακρίνουν 

γεγονότα και απόψεις, να 

αναγνωρίζουν 

προσωπικά 

συναισθήματα και 

προκαταλήψεις, να 

διαμορφώνουν και να 

διατυπώνουν απόψεις, να 

εμπλέκονται σε διάλογο, 

να συζητούν, να κάνουν 

ντιμπέιτ, να επιλύουν 

συγκρούσεις, να 

διαπραγματεύονται. 

Οι εκπαιδευτικοί και το 

υπόλοιπο προσωπικό 

συμπεριφέρονται σύμφωνα 

με προσωπικά στάνταρ και 

ακολουθούν τους κανόνες 

όταν ταιριάζουν με το 

Πρότυπα προς μίμηση: οι 

εκπαιδευτικοί και το 

υπόλοιπο προσωπικό 

συμπεριφέρεται με έναν 

προκοινωνικό τρόπο και 

αν είναι σκόπιμο, εξηγούν 

Ομαδικές συζητήσεις για 

την επαγγελματική στάση 

και συμπεριφορά, κοινό 

παιδαγωγικό όραμα, 

συμφωνία για την 

αντιμετώπιση 
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γούστο τους. Ενδέχεται να 

προβάλλουν μία 

ακοινώνητη συμπεριφορά 

για την ενδυνάμωση μιας 

‘μοναδικής’ ταυτότητας και 

να τονίσουν το δυνατό 

τους στάτους και την 

πειθαρχία. 

γιατί συμπεριφέρονται με 

αυτόν τον τρόπο. Το 

κάνουν αυτό ως ομάδα.  

 

 

συγκεκριμένων 

περιστατικών. 

Καμία επιρροή των 

μαθητριών/ών στα 

σχολικά ζητήματα. Το 

σχολικό συμβούλιο, που 

είναι το πρόσωπο της 

δημοκρατίας, αλλά δε 

βασίζεται σε σοβαρές 

εκλογές ή δεν έχει/έχει 

μικρή συμμετοχή.  

Συμμετοχή των 

μαθητριών/ών στη λήψη 

αποφάσεων στη σχολική 

κοινότητα/ δημοκρατία. 

Αυτό δίνει στις/στους 

μαθήτριες/ές την αίσθηση 

ότι λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη και οδηγεί σε 

συνυπευθυνότητα για τα 

θέματα του σχολείου.  

 

 

 

Συμβούλιο μαθητριών/ών 

που έχει εκλεχθεί με 

σοβαρές/ όχι-ψεύτικες 

εκλογές και μηχανισμοί 

ανατροφοδότησης 

ανάμεσα στις/στους 

εκλελεγμένες/ους 

μαθήτριες/ές και του 

σώματος των μαθητών. 

Διαφανείς μηχανισμοί 

λήψης απόφασης, στους 

οποίους έχουν λόγο οι 

μαθήτριες/ές. Θέματα που 

είναι σχετικά με τις/τους 

μαθήτριες/ές 

διατυπώνονται για να 

πάρουν οι μαθήτριες/ές 

αποφάσεις και να δώσουν 

συμβουλές. 

Οι μαθήτριες/ές 

ακολουθούν ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

στο οποίο δε μπορούν να 

ασκήσουν επιρροή και το 

οποίο ενδέχεται να μην 

έχει κανένα ενδιαφέρον και 

να μην είναι σχετικό με 

Οι μαθήτριες/ές επιλέγουν 

και συντονίζουν το 

μαθησιακό τους δρόμο. 

Αυτό δημιουργεί 

περισσότερα κίνητρα, 

ενδιαφέρον και 

υπευθυνότητα για τη 

μαθησιακή διαδικασία και 

Σχολικές μέθοδοι 

Montessori, μέθοδοι 

Dalton, ελεύθερο σχολείο 

του Steiner. 
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αυτούς.   έχει καλύτερα 

αποτελέσματα. 

Το σύστημα φροντίδας 

των μαθητριών/ών 

εστιάζει στη 

βραχυπρόθεσμη διόρθωση 

πειθαρχικών επεισοδίων 

και αποτυχιών μάθησης.  

Τα πειθαρχικά επεισόδια 

καλύπτονται με 

διορθωτικό λόγο, τιμωρία 

ή προσωρινή/μόνιμη 

αποβολή από το σχολείο. 

Οι αποτυχίες μάθησης 

τείνουν να καλύπτονται 

από προσωρινή ατομική 

επανορθωτική διδασκαλία.  

Φροντίδα και 

συμβουλευτική των 

μαθητριών/ών: θερμή και 

συνεχής ανάπτυξη όλων 

των μαθητριών/ών. 

Το σχολείο έχει ένα 

σύστημα 

παρακολούθησης της 

προκοινωνικής 

ανάπτυξης όλων των 

μαθητριών/ών. Το 

σύστημα επιτρέπει τον 

καθορισμό (μία ταξινομία) 

στόχων βήμα-προς-βήμα, 

και τη μετάφραση αυτών 

σε συμφωνίες με τις/τους 

μαθήτριες/ές, άλλες/ους 

μαθήτριες/ές, και 

άλλους/ες ενηλίκους, 

όπως τους γονείς· η 

πρόοδος 

παρακολουθείται και οι 

εξελίξεις 

προσανατολίζονται. 

Οι ατομικές Individual 

δυσκολίες δεν 

παρατηρούνται ή 

αγνοούνται. Οι 

μαθήτριες/ές που 

παραβιάζουν τους κανόνες 

τιμωρούνται ή 

παραγκωνίζονται.  

 

Εξατομικευμένη προσοχή 

για τις ικανότητες 

αντιμετώπισης: η έρευνα 

δείχνει ότι κάποιες/οι 

«προβληματικές/οι» 

μαθήτριες/ές δεν έχουν 

προκοινωνική 

συμπεριφορά επειδή έχουν 

έλλειψη ικανοτήτων 

αντιμετώπισης. Τέτοιες 

δεξιότητες μπορεί να είναι 

αναπτυξιακές (π.χ. 

αυτισμός), γνωστικές (δε 

γνωρίζουν τον τρόπο) και 

Η μέθοδος Υποστήριξης 

Θετικής Συμπεριφοράς 

(Crone & Horner, 2003) 

περιγράφει λεπτομερείς 

παρεμβάσεις για την 

ανάλυση και συζήτηση 

εξατομικευμένων 

παρεμβάσεων για 

«προβληματικές/ούς» 

μαθήτριες/ές. 
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συναισθηματικές (πολύ 

αναστατωμένοι για να το 

κάνουν). 

Τα παράπονα γίνονται 

αντιληπτά ως απειλές για 

την εικόνα του σχολείου 

και/ή το στάτους αυτού/ής 

που κατηγορείται. Δεν 

υπάρχει ξεκάθαρη 

διαδικασία ή άτομο 

επικοινωνίας. Το άτομο 

που κάνει το παράπονο 

δεν υποστηρίζεται. Η 

διαχείριση των 

παραπόνων γίνεται από 

τη/τον διευθύντρια/ή βάσει 

προσωπικής εκτίμησης. Δεν 

υπάρχει προσφυγή ή 

«έφεση» στην κρίση 

της/του διευθύντριας/ή. 

Τα παράπονα 

λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη, εισακούονται και 

αν χρειάζεται, προχωράμε 

σε απολογία, επανόρθωση 

ή αποκατάσταση της 

άδικης μεταχείρισης. Τα 

παράπονα 

χρησιμοποιούνται, επίσης, 

ως διαδικασία μάθησης 

για το σχολείο. Το 

αποτελεσματικό στοιχείο 

σε αυτό είναι η αίσθηση 

ασφάλειας για την 

έκφραση παραπόνων και η 

αίσθηση δικαιοσύνης.  

 

Μια καλή διαδικασία 

έκφρασης παραπόνων 

περιγράφει που μπορεί 

κάποια/ος να καταθέσει 

ένα παράπονο και για 

ποιο είδος παραπόνων. 

Προτείνει, επίσης, πώς να 

διατυπώσεις ένα 

παράπονο. Περιγράφει τα 

βήματα της διαδικασίας 

και ορίζει προθεσμίες. 

Παρέχει έναν διαφανή 

τρόπο λήψης 

αποφάσεων. Ένας 

ανεξάρτητος σύμβουλος 

καθορίζεται για την 

υποστήριξη του 

παραπόνου. Παρέχει την 

ευκαιρία προσφυγής. 

Προστατεύει το άτομο 

που καταθέτει το 

παράπονο και παρέχει μια 

διαδικασία 

αποκατάστασης για 

όσες/ους κατηγορήθηκαν 

άδικα. 

Η/Ο διευθύντρια/ής ορίζει 

τις αλλαγές. Η ομάδα 

αντιδρά με διαφορετικούς 

τρόπους: κάποιες/οι τις 

υιοθετούν, άλλες/οι 

αντιστέκονται και το κύριο 

Επαρκής διαχείριση της 

αλλαγής: η/ο 

διευθύντρια/ής ή η ομάδα 

διοίκησης του σχολείου 

έχει διαδικασίες αλλαγής  

να λαμβάνουν χώρα σε 

Ο Prochaska πρότεινε ένα 

μοντέλο Κατάστασης 

Αλλαγής των ατόμων, για 

το οποίο αναπτύχθηκαν 

αργότερα πολλές 

παρεμβάσεις 
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μέρος συνεργάζεται (λίγο-

πολύ). Μετά από λίγο η 

καινοτομία χάνει την 

αφοσίωση και το 

ενδιαφέρον και/ή 

αντικαθίσταται από μια 

άλλη καινοτομία ή 

προτεραιότητα. 

 

 

ομάδες και οργανισμούς 

και το χειρίζεται ανάλογα 

με τις διαφορετικές φάσεις 

που μπορούν να 

διαχωριστούν σε 

οργανωτικές διαδικασίες 

αλλαγής (Prochaska, 1983; 

Rogers, 1983; Kotter, 1996; 

Dankmeijer, 2016). 

 

 

 

 

 

 

«προβλεπόμενων 

δράσεων». Ο Rogers 

έκανε έρευνα πάνω στην 

οργανωτική καινοτομία, 

περιέγραψε τις κύριες 

φάσεις και τον τρόπο 

διαχείρισης διαφορετικών 

μελών της ομάδας (αυτών 

που υιοθετούν γρήγορα 

μια αλλαγή και αυτών 

που μένουν αδρανείς). Ο 

Kotter έκανε επίσης 

έρευνα στην οργανωτική 

καινοτομία αλλά 

δημιούργησε ένα 

μονοπάτι για τις/τους 

συμβούλους και τις/τους 

διευθύντριες/διευθυντές. 

Ο Dankmeijer προσάρμοσε 

και τα δύο μοντέλα για τα 

σχολεία.  
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 Morrison, B. (2002). Bullying and Victimization in Schools: A Restorative Justice 
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 Prochaska, J. and DiClemente, C. (1983) Stages and processes of self-change in 
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 Williams, M. (2010). Undercover teams: Redefining reputations and transforming 

bullying relationships in the school community. Explorations: An E-Journal of Narrative 

Practice, 2010(1), 14-13. 

4.8 Πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού όσο αφορά τη διαχείριση 

ρατσιστικών περιστατικών και εκφοβιστικής συμπεριφοράς 

Το  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου έχει εκδώσει διάφορες πολιτικές και 

κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση ρατσιστικών περιστατικών και εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο. Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν 

τις/τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το φαινόμενο της ρατσιστικής και εκφοβιστικής 

συμπεριφοράς καθώς και να επεξηγήσουν τα διάφορα βήματα διαχείρισης τέτοιων 

περιστατικών. 

Αυτές οι πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές και εκδόσεις περιλαμβάνουν : 

 Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ): «Αναγνώριση και  ευαισθητοποίηση 

γύρω από τον σχολικό 

εκφοβισμό»http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/ekpaideftiko_yliko/scholika_encheir

idia/anagnorisi_kai_diacheirisi_sholikou_ekfovismou.pdf 

 Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ): «Προσεγγίσεις διαχείρισης σχολικού 

εκφοβισμού-Οδηγός Εκπαιδευτικού» 

http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/scholika_encheiridia.html 

 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου: «Αντιρατσιστική πολιτική του ΥΠΠ, Κώδικας 

Συμπεριφοράς κατά του Ρατσισμού και Οδηγός Διαχείρισης και Καταγραφής 

Ρατσιστικών 

Περιστατικών"http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/antiratsistiki/kodikas_oct16.pdf 

 ΥΠΠ, «Οδηγίες σχολικής χρονιάς 2018-2019 «Περιστατικά Σχολικού Εκφοβισμού 

στον χώρο του σχολείου» 

http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholikis_chronias_2018_19/25.pdf 

 ΥΠΠ, «Εγκύκλιος  για την Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών 

σχολικού εκφοβισμού»  και οδηγίες καταχώρισης περιστατικών σχολικού 

εκφοβισμού ημερομηνία 23.02.2016 (αρ. εγκυκλίου στο διαδίκτυο 

ypp3745)http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3745 

http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/ekpaideftiko_yliko/scholika_encheiridia/anagnorisi_kai_diacheirisi_sholikou_ekfovismou.pdf
http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/ekpaideftiko_yliko/scholika_encheiridia/anagnorisi_kai_diacheirisi_sholikou_ekfovismou.pdf
http://www.moec.gov.cy/paratiritirio_via/scholika_encheiridia.html
http://www.pi.ac.cy/pi/files/epimorfosi/antiratsistiki/kodikas_oct16.pdf
http://www.moec.gov.cy/dde/odigies_scholikis_chronias_2018_19/25.pdf
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3745
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4.9 Η απενοχοποιητική προσέγγιση (NoBlame Approach) στην 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού1 

Με δεδομένο ότι ο εκφοβισμός είναι μία αλληλεπίδραση που επιβάλλει μία ομαδική 

ταυτότητα, κύρος και επιβολή ορισμένων ατόμων σε βάρος άλλων, ο μόνος τρόπος με τον 

οποίο είναι πιθανό το άτομο που ασκεί εκφοβισμό να εγκαταλείψει αυτού του είδους τη 

συμπεριφορά και να συμπεριφερθεί διαφορετικά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον είναι μέσω 

της καλλιέργειας «υψηλών αξιών», όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός και η ανιδιοτέλεια 

(Maines & Robinson, 1994). Η απενοχοποιητική προσέγγιση (No Blame approach) του 

εκφοβισμού αποτελείται από επτά (7) βήματα που έχουν ως απώτερο σκοπό την 

αντιμετώπιση του εκφοβισμού μέσω της συμμετοχής συνομηλίκων σε μία διαδικασία 

επίλυσης προβλημάτων. Βασικός της στόχος είναι η αύξηση των ενσυναισθητικών 

ανταποκρίσεων των υπόλοιπων μελών της ομάδας, οι οποίες με τη σειρά τους θα 

επηρεάσουν τη συμπεριφορά του ατόμου που εκφοβίζει, καθώς δεν θα έχει πλέον τη 

συγκατάθεση ή την αποδοχή της ομάδας για να εκφοβίζει. Εκτός από αυτό, το άτομο που 

εκφοβίζει θα συμμετέχει σε μία διαδικασία υποστήριξης από συνομήλικα άτομα 

προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η κατανόησή του απέναντι στους άλλους και 

κατά συνέπεια, να επέλθει μία ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά του (Tyler, 1998). 

Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της απενοχοποιητικής προσέγγισης είναι η ανάγκη να γίνει 

κατανοητό εκ μέρους των εκπαιδευτικών ότι ο εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο 

εκδηλώνεται στις μέρες μας και δεν είναι κάτι «μη φυσιολογικό». Επομένως, καλό θα ήταν 

να αποβάλουν τα συναισθήματα θυμού, απέχθειας και υπαιτιότητας που τρέφουν για αυτό.  

Η απενοχοποιητική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει μία αυτόνομη διαδικασία και 

συνήθως κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική στη διακοπή της εκφοβιστικής συμπεριφοράς,  

διότι βοηθά το άτομο που την ασκεί να αναστοχαστεί και να αλλάξει συμπεριφορά. Η 

απενεχοποιητική προσέγγιση είναι πολύ αποτελεσματική ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έμμεσου 

εκφοβισμού (που εκδηλώνεται με περιθωριοποίηση, απομόνωση, αποφυγή, κουτσομπολιά 

κλπ.). Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκφοβισμός έχει πιο άμεση και πιο 

σύνθετη μορφή, η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά σε άλλες 

παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους. 

Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων είναι η διαμεσολάβηση, οι επανορθωτικές πρακτικές 

και διάφορες άλλες, οι οποίες, όμως, παράλληλα λαμβάνουν υπόψη ότι τόσο το άτομο που 

                                                   
1Βασισμένο επίσης στην έκδοση του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ) του ΥΠΠ, 
«Προσεγγίσεις διαχείρισης του Σχολικού Εκφοβισμού», 2018 
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ασκεί εκφοβισμό και το άτομο που δέχεται εκφοβισμό μπορούν να είναι και να αισθάνονται 

ασφαλείς παρουσία του άλλου.  

 

Τα επτά (7) βήματα (Maines,B & Robinson, G., 1994): 

Η απενοχοποιητική προσέγγιση χωρίς να επιρρίπτει ευθύνες σε κανέναν, αρχικά, υιοθετεί 

τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων κάνοντας την ομάδα να συνειδητοποιήσει τον 

αντίκτυπο που έχει ο εκφοβισμός στο άτομο που δέχεται εκφοβισμό και έπειτα, εξετάζει τις 

προτάσεις των μελών της που στόχο έχουν να κάνουν το άτομο αυτό να νιώσει καλύτερα. 

Στη συνέχεια, οι ενέργειες που προτείνει η ομάδα ελέγχονται στο πλαίσιο μίας επόμενης 

συνάντησης, όπου τα μέλη της ομάδας αξιολογούν την υλοποίηση των ενεργειών αυτών 

και τον βαθμό της επιτυχίας τους. Το άτομο που δέχεται εκφοβισμό καλείται εκ νέου για 

συνέντευξη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει σταματήσει ο εκφοβισμός σε βάρος του ή 

όχι.  

 1ο Βήμα: Συζητήστε πρώτα με το άτομο που δέχεται εκφοβισμό και ανακαλύψτε τα 

συναισθήματά του. 

Θα πρέπει να αρχίσετε τη συζήτηση ρωτώντας το άτομο που δέχεται εκφοβισμό τι συνέβη 

και πώς νιώθει για αυτό. Προσπαθούμε να εστιαστούμε ιδιαίτερα στην έκφραση 

συναισθημάτων του ατόμου που βιώνει εκφοβισμοί και μπορούμε να του ζητήσουμε να 

γράψει κάτι που να εκφράζει τα συναισθήματά του για την κατάσταση που βιώνει. Μην 

ξεχνάτε ότι δεν σας ενδιαφέρει απλώς να συγκεντρώσετε πληροφορίες, αλλά να 

διερευνήσετε τις αρνητικές συνέπειες ή τον αντίκτυπο της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο 

άτομο που δέχεται εκφοβισμό. Όταν το παιδί επιθυμεί να σας διηγηθεί τι έγινε ακριβώς, 

είναι σημαντικό αυτό να πλαισιώνεται από τον/την εκπαιδευτικό, έτσι ώστε να γίνεται 

αναφορά στα συναισθήματα. Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από το παιδί που βιώνει 

εκφοβισμό να του επιτρέπεται να κρατήσει σημειώσεις στο Έντυπο (Αρ.2) «Παρακολούθηση 

Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού» που βρίσκεται στη σχετική εγκύκλιο  του ΥΠΠ ή σε 

οποιοδήποτε έγγραφο καταγραφής. 

Κατόπιν, εξηγήστε στο άτομο αυτό τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστείτε την κατάσταση 

αυτή (τα 7 βήματα) και καθησυχάστε τον φόβο του ότι τα πράγματα μπορεί να 

χειροτερέψουν. Ακόμη, πείτε του ότι μπορεί να σας εμπιστευθεί και παράλληλα διευκρινίστε 

ότι η πρόθεσή σας δεν είναι να τιμωρήσετε τους δράστες αλλά να τους βοηθήσετε να 

αλλάξουν συμπεριφορά.  

Εάν οι γονείς του παιδιού που βιώνει εκφοβισμό δεν είναι ενημερωμένοι για το περιστατικό, 

τότε είναι καθήκον του/της εκπαιδευτικού να ενημερώσει τόσο για τη συνάντηση, όσο και 
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για τα επόμενα βήματα που είναι η σύσταση και η συνάντηση µε την «Ομάδα Υποστήριξης». 

Αυτό μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή σε κατ’ ιδίαν συνάντηση   στο σχολείο. 

Προτού προχωρήσετε στο 2ο Βήμα, είναι απαραίτητο να ζητήσετε την άδεια από το παιδί 

που βιώνει εκφοβισμό αν μπορείτε να συνεχίσετε με τη δημιουργία της «Ομάδας 

Υποστήριξης». Παρουσιάστε τη μέθοδο ως μια πολύ απλή διαδικασία αλλά και παράλληλα 

ως πολύ σημαντική. Ζητήστε από το άτομο που δέχεται εκφοβισμό να σας προτείνει 

κάποιους συμμαθητές  ή συμμαθήτριες του που θα μπορούσαν να το βοηθήσουν να 

ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν το άτομο αυτό είναι ένα άτομο 

περιθωριοποιημένο, ζητήστε του να σας αναφέρει ποιους/ες συμμαθητές/συμμαθήτριες του 

θα ήθελε να είναι φίλοι του.  

Συνεχίστε με τη δημιουργία της ομάδας υποστήριξης/παρέμβασης. Η ομάδα αυτή θα πρέπει 

να αποτελείται ισόποσα από άτομα που έχουν ασκήσει εκφοβιστικές συμπεριφορές, 

παρατηρητές και φίλους/ες του ατόμου που δέχεται εκφοβισμό. Είναι σημαντικό όμως το 

άτομο το οποίο βιώνει εκφοβισμό να μην συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα αυτή. Αν και είναι 

προτιμότερο να συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που ασκούν εκφοβιστική συμπεριφορά 

μέσα στην ομάδα υποστήριξης, αν πιστεύετε ότι δε θα είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο ή δε θα 

λειτουργήσει θετικά, μπορείτε να μην τα συμπεριλάβετε.  Μία άλλη καλή ιδέα θα ήταν να 

συμμετάσχουν στην εν λόγω ομάδα μαθητές/τριες που είναι δημοφιλείς και μπορούν να 

επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά των άλλων. Ο ιδανικός αριθμός συμμετεχόντων σε 

αυτή την ομάδα είναι 6-8 άτομα. Ιδανικά - και µέσω της συστηματικής εφαρμογής της 

μεθόδου, τα παιδιά και οι γονείς παραμένουν ενήμεροι για τις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν (ώστε να γίνει κάτι που θα βοηθήσει να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα), 

οπότε και δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. 

 2ο Βήμα: Προγραμματίστε μία συνάντηση με όλα τα εμπλεκόμενα άτομα (πχ. ομάδα 

υποστήριξης/παρέμβασης). 

Αν είναι εφικτό, μπορείτε να οργανώσετε μία συνάντηση με τα άτομα που θα 

συμμετάσχουν στην ομάδα την ίδια ημέρα ή όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. Καλό θα 

ήταν να πραγματοποιήσετε τη συνάντηση σε έναν χώρο στον οποίο τα παιδιά θα 

αισθάνονται άνετα, ώστε να μπορούν να μιλήσουν με ειλικρίνεια και εμπιστευτικότητα. 

 3ο Βήμα: Εξηγήστε το πρόβλημα στην ομάδα. 

Εξηγήστε στα μέλη της ομάδας ότι ένας/μία μαθητής/τρια σας βρήκε και σας είπε ότι νιώθει 

πολύ άσχημα για μία κατάσταση που βιώνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το 

σημείο, να αναφέρετε αναλυτικά τα συναισθήματα του ατόμου που δέχεται εκφοβισμό και 

αν έχετε την άδεια του, μπορείτε να δείξετε στην ομάδα το γραπτό ή το σχέδιό του. Στόχος 
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μας είναι η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε άτομα που ασκούν εκφοβισμό, σε 

παρατηρητές και άτομα που το βιώνουν. Δεν χρειάζεται να υπεισέλθετε σε συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες που αφορούν το περιστατικό και κυρίως θα πρέπει να μην αποδώσετε 

κατηγορίες στο άτομο που ασκεί εκφοβιστική συμπεριφορά ούτε όμως να αποδώσετε 

ευθύνη στο άτομο που βιώνει εκφοβισμό.  

 4ο Βήμα: Καλλιεργούμε την αίσθηση ότι η αντιμετώπιση του περιστατικού είναι 

ευθύνη όλων μας. 

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μετά την περιγραφή του περιστατικού, τα παιδιά της ομάδας 

να νιώσουν ενοχές και ίσως φόβο ότι θα τιμωρηθούν. Για τον λόγο αυτό, αποσαφηνίστε ότι 

ο στόχος σας δεν είναι να τιμωρήσετε κάποιο άτομο, αλλά να βρείτε όλοι μαζί ως ομάδα 

μία λύση σε αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζοντας, τονίστε ότι έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη στα 

παιδιά αυτά ως ομάδα και ότι τα θεωρείτε άτομα υπεύθυνα που μπορούν να κάνουν κάτι 

για να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς το καλύτερο. Το εν λόγω βήμα έχει ως στόχο να 

διασκορπίσει τη δύναμη που ασκεί το άτομο που εκφοβίζει και να τη μετατοπίσει στην 

ομάδα. 

 5ο Βήμα: Ζητήστε από τα μέλη της ομάδας να εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Όλα τα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του ατόμου που άσκησε εκφοβισμό, 

εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το 

άτομο που δέχεται εκφοβισμό να νιώσει χαρά και ασφάλεια. Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε 

την ομάδα σας να προτείνει ιδέες που θα αποτελούν λύσεις σχηματίζοντας προτάσεις σε α’ 

ενικό πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο, θα φαίνεται πώς μπορεί καθένα από τα παιδιά να 

βοηθήσει το άτομο που βιώνει εκφοβισμό π.χ. «Θα έρθω μαζί του στο σχολείο.» ή «Θα 

καθίσω δίπλα του στην τραπεζαρία για το μεσημεριανό», «Εγώ θα πω να σταματήσουν 

αυτοί που τον κοροϊδεύουν» κτλ. Σε κάθε περίπτωση, μην παραλείψετε να δείξετε ότι 

εκτιμάτε όλες τις προτάσεις που ακούστηκαν με στόχο να βοηθήσουν το άτομο που 

δέχεται εκφοβισμό ανεξαρτήτως πόσο «μικρή» ή «μεγάλη» βοήθεια που μπορούν να του 

προσφέρουν. 

 6ο Βήμα: Αφήστε το πάνω τους. 

Πείτε στα άτομα που απαρτίζουν την ομάδα ότι από εδώ και στο εξής εξαρτάται 

αποκλειστικά από εκείνα αν θα προβούν ή όχι στις ενέργειες που πρότειναν και ότι είστε 

σίγουρος/η ότι θα καταφέρουν να λύσουν το πρόβλημα αυτό αν όντων αναλάβουν δράση 

ως ομάδα. Προγραμματίστε την επόμενή σας συνάντηση στη διάρκεια της οποίας θα 

ανακεφαλαιώσετε τα πεπραγμένα και την εξέλιξη της υπόθεσης. 

 7ο Βήμα: Προγραμματίστε μία συνάντηση αξιολόγησης. 
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Ύστερα από περίπου μία βδομάδα ή δέκα (10) ημέρες, να συζητήσετε με όλους τους μαθητές 

και τις μαθήτριες και με το άτομο που βίωσε εκφοβισμό την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Οι 

συναντήσεις αυτές θα είναι διμερείς, με ένα μέλος της ομάδας κάθε φορά, ούτως ώστε 

καθένας χωριστά να μιλήσει για τη συμβολή του στην επίλυση αυτού του προβλήματος 

χωρίς, όμως, να δημιουργήσει ανταγωνιστική ατμόσφαιρα. Δεν έχει σημασία αν κράτησαν 

όλοι τον λόγο τους, από τη στιγμή που το άτομο που ασκεί εκφοβισμό έχει πάψει να 

εκφοβίζει το συγκεκριμένο άτομο.  

Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να συζητήσετε κατ’ ιδίαν με το άτομο που ασκεί 

εκφοβισμό σχετικά με τη γενική αρνητική συμπεριφορά του και να εξετάσετε από κοινού 

πώς θα μπορούσε να την αλλάξει περαιτέρω υιοθετώντας μία υγιή προκοινωνική 

συμπεριφορά. Σε αυτή τη φάση αν ο εκφοβισμός εξακολουθεί να υφίσταται, είναι σημαντικό 

να ενημερωθούν και οι γονείς του ατόμου που ασκεί εκφοβιστική συμπεριφορά. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη συμπεριφορά χρήζει παρακολούθησης. Είναι σωστό 

να συνεχίσει η μέθοδος επικοινωνίας µε το παιδί που βιώνει εκφοβισμό για να μπορείτε να 

ελέγχετε κατά πόσο σταμάτησε η βία, αλλά και η επικοινωνία µε την Ομάδα Υποστήριξης, 

χωρίς να αποκλείεται να επαναληφθεί η διαδικασία αν κριθεί απαραίτητο. Μπορούν στη 

συνέχεια να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι παρέμβασης αν αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. 

 

5. Ενότητα 5:  Η σημασία της αξιολόγησης και του 

κριτικού αναστοχασμού 

Ένα από τα βασικά στοιχεία κατά τη διοργάνωση και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση ενός εργαστηρίου ή ενός προγράμματος 

κατάρτισης συμβάλλει στη βελτίωση του σχεδιασμού: οι εκπαιδεύτριες/ές μπορούν να 

προσαρμόσουν το πρόγραμμα και να το οργανώσουν με διαφορετικό τρόπο. Παράλληλα, 

βοηθά στη βελτίωση της κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι μελλοντικές/οί 

συμμετέχουσες/οντες. Επιπρόσθετα, ο κριτικός αναστοχασμός προσφέρει τη δυνατότητα 

αύξησης της αυτογνωσίας και συγχρόνως αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα και τις 

αποκτηθείσες εμπειρίες του ατόμου. Πέραν αυτού, σχηματίζουμε μία εικόνα των ατομικών 

μας επιτευγμάτων. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση μας βοηθά να αναγνωρίσουμε, να 

κατονομάσουμε και να δώσουμε αξία στα επιτεύγματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση μας βοηθούν να αποδείξουμε ότι η 

εκπαίδευση είχε προστιθέμενη αξία 
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5.1 Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση; 

Τόσο για τις/τους εκπαιδεύτριες/ές όσο και για τις/τους διευκολύντριες/ές, η αξιολόγηση 

αφορά τη μαθησιακή διαδικασία, επομένως θα την ονομάσουμε εκπαιδευτική αξιολόγηση.  

 «Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια μέθοδος (διαδικασία) για να αποδείξουμε αν οι 

προσδοκίες και οι στόχοι μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα (τα αποτελέσματα της διαδικασίας)». (Nydia Elola, Lilia V. Toranzos 2000 

Evaluacióneducativa: una aproximación conceptual. Page 2.2) 

Με άλλα λόγια, θα διερευνήσουμε και θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 

μάθησης, το περιεχόμενο, τις μεθόδους, το περιβάλλον και τα αποτελέσματα των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση συνεπάγεται κρίση και 

παρέχει εξηγήσεις και συμπεράσματα. 

Η αξιολόγηση συχνά αναφέρεται σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (γνωστά ως «επίπεδα 

Kirkpatrick»): 

1. Αντίδραση - Τι νιώθει η/ο εκπαιδευόμενη/ος για την εκπαίδευση; 

2. Μάθηση - Ποιες γνώσεις αποκόμισε η/ο εκπαιδευόμενη/ος; 

3. Συμπεριφορές - Ποιες δεξιότητες ανέπτυξε η/ο εκπαιδευόμενη/ος, δηλαδή ποιες 

νέες πληροφορίες χρησιμοποιεί στην εργασία ή την καθημερινή της/του ζωή; 

4. Αποτελέσματα ή αποτελεσματικότητα - Ποια ήταν τα αποτελέσματα, δηλαδή, η/ο 

εκπαιδευόμενη/ος εφαρμόζει τις νέες δεξιότητες ή είναι διατεθειμένη/ος να τις 

εφαρμόσει στο μέλλον;  

 

 

 

Ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης;  

Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και συνεχής διαδικασία. Συνήθως φανταζόμαστε ότι η 

αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος ή μετά το εργαστήριο, εντούτοις είναι σημαντικό 

να έχουμε επίσης κατά νου την αρχική και την ενδιάμεση αξιολόγηση, καθώς μας δίνει μία 

εικόνα για την εξέλιξή της σε διαφορετικά και διακριτά στάδια της εκπαίδευσης. Οι 

πληροφορίες που λαμβάνουμε εγκαίρως μας επιτρέπουν να κάνουμε τις απαραίτητες 

αλλαγές ώστε να βελτιωθούμε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ακόμη, κατά την εφαρμογή κάθε μεθόδου στη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων ή των σχολικών δραστηριοτήτων, κρίνεται σκόπιμο να περιλαμβάνεται 
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και η αξιολόγηση της δραστηριότητας που μπορεί να γίνει με ποικίλους δημιουργικούς 

τρόπους. 

Η αρχική αξιολόγηση / αξιολόγηση των αναγκών είναι η αξιολόγηση που πραγματοποιείται 

στην αρχή της εκπαίδευσης. Πριν ξεκινήσουμε την οργάνωση της εκπαίδευσης, μία καλή 

ιδέα είναι να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να ελέγξουμε τους σκοπούς, τους στόχους και 

τις μεθοδολογίες μας. Ορισμένες ερωτήσεις που μπορεί να θέλετε να θέσετε στον εαυτό σας 

σε αυτό το στάδιο θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

 Οι στόχοι της εκπαίδευσής μας συμβαδίζουν με τον γενικό στόχο του 

προγράμματος; 

 Οι επιλεγείσες μέθοδοι εξυπηρετούν την εκπλήρωση αυτού του στόχου; 

 Το πρόγραμμα καλύπτει όλα όσα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε; Είναι ρεαλιστικό; 

 Διαθέτει η ομάδα μας την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και ικανότητα για την 

υλοποίηση αυτού του προγράμματος ή χρειαζόμαστε κάποιου είδους υποστήριξη; 

 Οι μέθοδοι συμμορφώνονται με τις προτιμήσεις των συμμετεχουσών/όντων και τα 

μαθησιακά στιλ; Υπάρχει περίπτωση να προκύψουν δυσκολίες στην κατανόηση των 

εν λόγω μεθόδων; 

Οι πληροφορίες σχετικά με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος 

της αρχικής αξιολόγησης. Συνιστάται να ληφθεί ένα αρχικό «στιγμιότυπο των 

συμμετεχουσών/όντων» συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού τους, των προσδοκιών και 

του επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με 

το προφίλ των συμμετεχουσών/όντων είναι ζωτικής σημασίας για τον σχεδιασμό του 

προγράμματός σας και συγκεκριμένα με έναν τρόπο που θα ταιριάζει στις ανάγκες τους και 

που συγχρόνως θα βοηθά τις/τους εκπαιδεύτριες/ές να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ομάδα. Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο προεκπαίδευσης 

είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών λίγες 

εβδομάδες πριν από την εκπαίδευση.. 

Η ενδιάμεση αξιολόγηση είναι η ευκαιρία μας να ελέγξουμε την εξέλιξη της εκπαίδευσης. 

Πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης ή μετά από κάθε εργαστήριο (όταν η 

εκπαίδευση αποτελείται από επιμέρους διδακτικές ενότητες/μαθήματα). Μπορεί να φανεί 

εξαιρετικά χρήσιμη, ιδίως αν παρατηρήσουμε ορισμένες δυσκολίες στην ομάδα - όπως 

κόπωση, κρυμμένα συναισθήματα ή έλλειψη συγκέντρωσης. Ο έλεγχος της προόδου των 

συμμετεχουσών/όντων μπορεί να σας βοηθήσει αμέσως να υποδείξετε τη λύση - ένα 

παιχνίδι για «σπάσιμο του πάγου», ένα σύντομο διάλειμμα, μια προσαρμογή στο 

πρόγραμμα, όπως π.χ. να επιμείνετε σε κάποια ορισμένη δραστηριότητα περισσότερο και 
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ίσως να παραλείψετε κάποια άλλη λιγότερο σημαντική, να παρατείνετε σε διάρκεια έναν 

συγκεκριμένο προβληματισμό κτλ. 

Η τελική αξιολόγηση συνήθως προγραμματίζεται στο τέλος της εκπαίδευσης και 

ακολουθείται από διαμορφωτική και συνολική αξιολόγηση. Παρακάτω, θα βρείτε μερικές 

μεθόδους που βοηθούν τις/τους συμμετέχουσες/οντες και την ομάδα να αξιολογήσουν την 

εκπαίδευση ή το εργαστήριο. 

 

5.2 Διαμορφωτική / Συνολική αξιολόγηση 

"Όταν ο μάγειρας δοκιμάζει τη σούπα ενώ μαγειρεύει, αυτό θεωρείται διαμορφωτικό. Όταν 

οι φιλοξενούμενοι δοκιμάζουν την ήδη τελειωμένη σούπα, αυτό θεωρείται συνολικό» (Robert 

Stakes, professor of education and director of CIRCE at the University of Illinois, quoted in “Evaluation and 

Education: A Quarter Century”. Chicago: University of Chicago Press, 1991: p. 169.) 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση συνοδεύει τη μαθησιακή διαδικασία και μπορεί να συμβάλει σε 

αυτήν. Αποτελείται από συνεχή εκτίμηση, διεξοδική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η συνολική αξιολόγηση εξετάζει τα συνολικά και τελικά αποτελέσματα (εκπλήρωση των 

στόχων, μαθησιακά επιτεύγματα, οργανωτικές συνέπειες και αντίκτυπος σε ένα ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο). Με άλλα λόγια, συνίσταται στην επαλήθευση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων στο τέλος της διαδικασίας. 

 

5.3  Ποια μέθοδο αξιολόγησης να επιλέξω; 

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση ποικίλλουν ανάλογα με την 

ομάδα, τις/τους εκπαιδεύτριες/ές και άλλες μεθόδους που επιλέχθηκαν στην εκπαίδευση. 

Κάποιοι χρησιμοποιούν δημιουργικές μεθόδους, οι οποίες είναι χρήσιμες ειδικά σε ομάδες 

που είναι λιγότερο ομιλητικές, π.χ. ζωγραφική, μη λεκτική έκφραση, θέατρο. Οι 

δημιουργικές μέθοδοι μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τα 

προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας που αποτελούν μέρος της 

δραστηριότητας και που μπορούν να προκαλέσουν ανάμεικτα συναισθήματα. 

Χρησιμοποιώντας αντικείμενα ως σύμβολα, σχέδια ή γλώσσα του σώματος, προσφέρετε 

στις/στους συμμετέχουσες/οντες εναλλακτικούς τρόπους για να εκφράσουν τις ανησυχίες 

και τις ιδέες τους. Η λεκτική έκφραση αυτών των ιδεών στη συνέχεια μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο δεύτερο βήμα.  
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Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε μία ποικιλία μεθόδων, διότι παρέχουν 

στις/στους συμμετέχουσες/οντες διαφορετικά στιλ επικοινωνίας και ίσες ευκαιρίες για να 

εκφράσουν τις απόψεις τους. 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να παρουσιαστούν διεξοδικά. Κρίνεται σκόπιμο 

να εξηγήσετε στις/στους συμμετέχουσες/οντες, προτού ξεκινήσετε τη δραστηριότητα 

αξιολόγησης, ποιος είναι ο σκοπός της, γιατί την έχετε επιλέξει, ποιος είναι ο σκοπός της 

διεξαγωγής της αξιολόγησης και συγκεκριμένα πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα. 

Εκτός αυτού, αν πρόκειται να διανείμουμε τα ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση, μία καλή 

ιδέα είναι να συνδυάσουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Μόλις οι συμμετέχουσες/οντες 

συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, καλέστε τις/τους  για μια πιο συμμετοχική ανταλλαγή 

απόψεων μέσω ομαδικής άσκησης.  

 

5.4 Τι είναι ο Κριτικός Αναστοχασμός; 

Ο κριτικός αναστοχασμός δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τα συναισθήματα και τις ιδέες 

που έχουν συγκεντρώσει οι συμμετέχουσες/οντες κατά τη διάρκεια της ημέρας ή κατά τη 

διάρκεια μίας συγκεκριμένης δραστηριότητας. Οι αναστοχασμοί χρησιμοποιούνται μετά 

από ορισμένες ειδικές δραστηριότητες που συνιστάται να πραγματοποιούνται στο τέλος 

της ημέρας όταν οι συμμετέχουσες/οντες αξιολογούν και αναστοχάζονται κριτικά την 

εμπειρία που έχουν αποκτήσει. 

Συχνά δεν αναστοχαζόμαστε κριτικά τις εμπειρίες μας, αλλά γνωρίζουμε απλώς ότι 

αισθανόμαστε καλά ή κακά για κάτι που έχει συμβεί. Ωστόσο, η αξιολόγηση και η 

επανεξέταση αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας μάθησης για να μιλήσουμε 

σχετικά με το τι έχουν μάθει οι συμμετέχουσες/οντες και πώς συνδέεται με τη ζωή τους, 

την τοπική τους κοινότητα και τον ευρύτερο κόσμο. 

Ο κριτικός αναστοχασμός έχει πολλαπλά οφέλη: 

 Δίνει τη δυνατότητα στις/στους συμμετέχουσες/οντες να ανταλλάσσουν εμπειρίες 

μεταξύ τους. 

 Επιτρέπει στις/στους συμμετέχουσες/οντες να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

και μέσω αυτού να αποκτήσουν επίγνωση των συναισθημάτων τους. 

 Επιτρέπει στις/στους συμμετέχουσες/οντες να οργανώσουν και να διαρθρώσουν τη 

ροή των ιδεών και των προτάσεων. 

 Αποτελεί μία ευκαιρία να μάθουν από άλλες/ους. 

 Βοηθά τις/τους εκπαιδεύτριες/ές να κρατούν επαφή με την ομάδα. 
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Είναι εξέχουσας σημασίας το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του κριτικού αναστοχασμού 

όλοι έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Η υπόλοιπη 

ομάδα ακούει χωρίς να σχολιάζει, εκτός εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που ζητούν 

διευκρινίσεις. Η διαδικασία του αναστοχασμού μπορεί να είναι αρκετά ειλικρινής και οικεία 

και για τον λόγο αυτό, καλό θα ήταν να υπενθυμίζετε τους κανόνες της ομάδας καθώς και 

να καθίσετε σε έναν κύκλο όπου θα υπάρχει μικρή απόσταση μεταξύ όλων. Οι 

εκπαιδεύτριες/ές θα πρέπει να γνωρίζουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες που συνήθως 

τείνουν να «καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο» από άλλες/ους, ούτως ώστε να 

διασφαλίσουν ότι όλες/οι συμμετέχουσες/-οντες έχουν επαρκή χρόνο για να μιλήσουν. 

Κατά συνέπεια, θα ήταν χρήσιμο να διευκρινίσετε πόσα λεπτά ακριβώς έχουν στη διάθεσή 

τους ή πόσες προτάσεις μπορούν να διατυπώσουν. 

 

5.5 Δραστηριότητες για κριτικό αναστοχασμό και αξιολόγηση 

Γράμμα στον εαυτό σου  

Το «Γράμμα στον εαυτό σου» είναι μία από τις πιο απλές και συνηθέστερα 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους προσωπικής αξιολόγησης. Μπορεί να επιτύχει πολύ 

ενδιαφέροντα και σπουδαία αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο ενός προγράμματος. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για μια προσωπική μέθοδο, μπορεί επίσης να βοηθήσει τη/τον 

συμμετέχουσα/οντα να αποκτήσει επίγνωση της προόδου που σημείωσε από τη συμμετοχή 

της/του, κάτι που δεν επρόκειτο να αντιληφθεί διαφορετικά. 

Οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να γράψουν στη γλώσσα τους και αυτό που γράφουν 

μένει εντελώς μεταξύ της/του συμμετέχουσας/οντα και... του εαυτού τους. 

Ζητήστε από τις/τους συμμετέχουσες/οντες να γράψουν ένα γράμμα: πώς αισθάνονταν 

κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αν έμειναν ικανοποιημένοι από τις δραστηριότητες, τι 

έχουν μάθει, τι έχουν αποκομίσει, ποιο μέρος του προγράμματος έχουν απολαύσει 

περισσότερο/λιγότερο, ποιο είναι το σχέδιο δράσης τους για την εφαρμογή αυτών που 

έμαθαν μόλις επιστρέψουν στην καθημερινότητα, πώς φαντάζονται ότι θα 

χρησιμοποιήσουν τα πράγματα έμαθαν μελλοντικά στη ζωή τους. 

Θα μπορούσατε επίσης να τους ζητήσετε να σκεφτούν τι θα φαντάζονταν ότι θα έκαναν με 

τα πράγματα που έμαθαν σε διάστημα δύο μηνών. Με ποιόν έχουν μοιραστεί την εμπειρία 

αυτή; Τι είδους δραστηριότητες έχουν καταφέρει να οργανώσουν και ούτω καθεξής. 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 79 of 123 

 

Αφού ολοκληρώσουν τη σύνταξη του γράμματος, το σφραγίζουν σε ένα φάκελο στον οποίο 

γράφουν το ονοματεπώνυμό τους και την διεύθυνση ταχυδρομείου της κατοικίας τους. Η 

ομάδα που ήταν υπεύθυνη για το σεμινάριο στέλνει τα γράμματα στις/στους 

συμμετέχουσες/οντες για παράδειγμα, δυο μήνες μετά. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα 

στις/στους συμμετέχουσες/οντες να συγκρίνουν τις αρχικές προσδοκίες και τα 

συναισθήματά τους, καθώς επίσης τις/τους παρακινεί να αναθεωρήσουν τις δεσμεύσεις 

τους.  

 

Μέθοδοι κριτικού αναστοχασμού εντός της ομάδας 

Ο λεκτικός αναστοχασμός στην ομάδα μπορεί να οργανωθεί μέσω της υποβολής 

ερωτήσεων προς την ομάδα. Οι συμμετέχουσες/οντες αναστοχάζονται καθισμένοι σε 

κύκλο τα εξής: 

 Υπήρχαν αξιόλογες στιγμές σήμερα; 

 Ποια συναισθήματα σας έμειναν κατά τη διάρκεια της ημέρας; 

 Υπάρχουν πράγματα/ερωτήματα που εξακολουθούν να στροβιλίζονται στο κεφάλι 

σας; 

 Μάθατε κάτι «καινούργιο» σήμερα; 

 Υπάρχει κάτι στο οποίο θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή; 

Οι αναστοχασμοί με ολόκληρη την ομάδα έχουν το πλεονέκτημα ότι οι 

συμμετέχουσες/οντες μαθαίνουν τις εντυπώσεις όλων των μελών της ομάδας και μπορούν 

να δημιουργήσουν μια αίσθηση κοινής ευθύνης για την ομαδική ζωή και το πρόγραμμα στο 

σύνολο της ομάδας. Αν η ομάδα είναι μεγαλύτερη από 15 άτομα, θα σας προτείναμε 

δραστηριότητες όπως ο «Ζωντανός πίνακας για βελάκια» που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της 

ομάδας να εκφραστούν. Ανάλογα με τον χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ένα ζάρι και να ζητήσετε από τα άτομα να απαντούν σε ερωτήσεις ένας-

ένας από το 1 έως το 6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει έξι (6) ερωτήσεις στον πίνακα ή τις 

έχετε συμπεριλάβει σε μία παρουσίαση, ούτως ώστε όλοι να μπορούν να τις δουν. Κάθε 

άτομο απαντά μόνο στην ερώτηση ανάλογα με τον αριθμό που έχει εμφανιστεί στο ζάρι 

που έριξε. Αυτό μπορεί να γίνει εξίσου επιλέγοντας ένα χαρτί στο οποίο θα αναγράφονται 

οι αριθμοί από το 1 έως το 6.  

 

Ο Ζωντανός Πίνακας για Βελάκια 

Ένας ενεργητικός τρόπος αξιολόγησης της ημέρας είναι να προσκαλέσετε τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να μετακινούνται γύρω από το δωμάτιο ανάλογα με τη θέση τους 
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πάνω σε δηλώσεις που διαβάζονται σχετικά με το πρόγραμμα ή σε άλλες πτυχές του προς 

αξιολόγηση.  

Θα χρειαστείτε ένα κενό, αρκετά μεγάλο δωμάτιο για αυτή τη δραστηριότητα. Στη μέση 

του δωματίου υπάρχει ένα αντικείμενο (π.χ. καρέκλα, χαρτί, κλπ.). Αυτό το αντικείμενο 

αντιπροσωπεύει το κέντρο του πίνακα. Η/Ο διευκολύντρια/ής διαβάζει δηλώσεις σχετικά 

με τη δραστηριότητα και οι συμμετέχουσες/οντες επιλέγουν ένα σημείο στο δωμάτιο 

ανάλογα με τη στάση τους απέναντι σε αυτή τη δήλωση. Όσο περισσότερο συμφωνείτε με 

τις δηλώσεις που διαβάζει η/ο διευκολύντρια/ής, τόσο πιο κοντά μετακινείστε στο κέντρο 

του πίνακα για βελάκια.  

Όσο περισσότερο διαφωνείτε, τόσο πιο μακριά από αυτό το σημείο θα πρέπει να 

μετακινηθείτε. 

Αφού όλες/οι έχουν λάβει θέση, οι υπόλοιπες/οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να τους 

ζητήσουν να εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη 

θέση. 

Μερικά παραδείγματα προτάσεων/δηλώσεων είναι τα εξής: 

 Ο ρυθμός και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος ήταν καλά 

προγραμματισμένα. 

 Οι μέθοδοι σε αυτή τη δραστηριότητα ήταν μονότονες. 

 Το γεγονός ότι βρισκόμουν σε μία ομάδα σχολικών συμβούλων με ενδυνάμωσε. 

 Νιώθω έτοιμη/ος να αναγνωρίσω τον ομοφοβικό εκφοβισμό. 

 Έχασα τα θεωρητικά κεφάλαια. 

 Ένιωσα ασφαλής στην ομάδα. 

 Το φαγητό ήταν υπέροχο. 

…και ούτω καθεξής. 

 

Αξιολόγηση εντός της ομάδας 

Μην παραλείψετε να καθίσετε με την ομάδα εκπαιδευτριών/ών για να κάνετε και εσείς από 

την πλευρά σας αξιολόγηση και κριτικό αναστοχασμό. Είναι χρήσιμο όχι μόνο να 

αξιολογήσετε τις διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος, αλλά και να 

μοιραστείτε τα συναισθήματά σας όσον αφορά τον ρόλο της/του διευκολύντριας/ή. Ο 

ομαδικός αναστοχασμός και η αξιολόγηση της ομάδας παρέχει προσωπική υποστήριξη και 

γνώσεις για τον τρόπο διοργάνωσης της επόμενης εκπαίδευσης. 
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6. Ενότητα 6: Καλές πρακτικές εκπαίδευσης εκπαιδευτών 

και συντονισμού ομάδων (facilitation) 

Πώς να εκπαιδεύσετε εκπαιδευτικούς 

6.1 Τι είναι η μη τυπική εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση που λαμβάνει χώρα σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος ονομάζεται μη τυπική εκπαίδευση. Παρότι τα σχολεία και τα 

πανεπιστήμια συνήθως παρέχουν τυπική εκπαίδευση, η μη τυπική εκπαίδευση θεωρείται 

εξίσου αποτελεσματική και οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Αποτελεί ένα πολύ καλό 

εργαλείο για την ενίσχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των στάσεων των 

μαθητριών/ών και είναι κατάλληλη για την εκπαίδευση ενηλίκων ή παιδιών. 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο “Compass: a manual on Human Rights Education with young 

people” (Council of Europe, 2012) «η μη τυπική εκπαίδευση αναφέρεται σε οργανωμένα, 

δομημένα προγράμματα και διαδικασίες προσωπικής και κοινωνικής εκπαίδευσης … 

σχεδιασμένα για την ανάπτυξη ενός φάσματος δεξιοτήτων και ικανοτήτων εκτός του 

τυπικού εκπαιδευτικού προγράμματος...». Όπως αναφέρεται στο ίδιο εγχειρίδιο, η μη 

τυπική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι:  

 εθελοντική· 

 προσβάσιμη σε όλες/ους· 

 μια οργανωμένη διαδικασία με εκπαιδευτικούς στόχους· 

 συμμετοχική, μαθητοκεντρική και βασισμένη στην εμπειρία και τη δράση·  

 σχετική με την εκμάθηση δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την καθημερινή ζωή 

και για την προετοιμασία των συμμετεχουσών/όντων, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες·   

 βασισμένη στη συμπερίληψη τόσο της ατομικής όσο και της ομαδικής μάθησης και να 

υιοθετεί μια συλλογική προσέγγιση·  

 ολιστική και προσανατολισμένη στη διαδικασία·  

 οργανωμένη με βάση τις ανάγκες των συμμετεχουσών/όντων.   

6.2 Ο βιωματικός κύκλος της μάθησης 

Ο ακρογωνιαίος λίθος της μη τυπικής εκπαίδευσης είναι η βιωματική μάθηση. Αυτό 

σημαίνει ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα μετά/ χάρη στην/ με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία. 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η μάθηση δεν γίνεται αντιληπτή ως το αποτέλεσμα της ανάγνωσης 

κάποιου βιβλίου ή της παρακολούθησης μίας διάλεξης. Η βιωματική εκπαίδευση συνιστάται 

ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που αναμένεται από τις/τους μαθήτριες/ές να αποκτήσουν 

δεξιότητες ή να αναπτύξουν συμπεριφορές. Για παράδειγμα, εάν καθοδηγηθούν μέσα από 

μια οργανωμένη εμπειρία, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων είναι πολύ πιθανή. 

Αποτελεί μία ενδιαφέρουσα εμπειρία και παρέχει κίνητρα στις/στους μαθήτριες/ές. Μπορεί, 

ακόμη, να τις/τους «συγκινήσει» και όταν έχουν εμπλακεί συναισθηματικά, η δύναμη της 

γνώσης είναι μεγάλη.  

Ο βιωματικός κύκλος της μάθησης του David Kolb (1984) αποτελεί το καταλληλότερο 

μοντέλο για την κατανόηση της ιδέας αυτής. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην αρχή 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθήτριες/ές καθοδηγούνται στο πλαίσιο μίας 

οργανωμένης εμπειρίας, όπως τα παιχνίδια ρόλων, η συζήτηση, η επίδειξη βίντεο, η μελέτη 

υποθέσεων κλπ. Μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας τους, οι συμμετέχουσες/οντες 

αποστασιοποιούνται για να παρατηρήσουν και να στοχαστούν κριτικά τι έγινε κατά τη 

διάρκεια της βιωματικής άσκησης. Από τη μία πλευρά, οι μαθήτριες/ές αναλογίζονται όλα 

όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της άσκησης και από την άλλη, κάνουν μία προσωπική 

ενδοσκόπηση για να παρατηρήσουν τις προσωπικές τους αντιδράσεις, συναισθήματα και 

σκέψεις που σχετίζονται με την εμπειρία τους. Μετά την ενδοσκόπηση αυτή και την 

ανταλλαγή σκέψεων/συναισθημάτων, η συζήτηση στρέφεται προς το τι συμβαίνει στην 

καθημερινή ζωή, ώστε να χτιστεί μία γέφυρα μεταξύ προσωπικής εμπειρίας και 

«πραγματικού κόσμου». Συνεπώς, η γενίκευση της οργανωμένης εμπειρίας οδηγεί στη 

σύνδεση των σημείων για τη δημιουργία μιας νέας εννοιοποίησης/κατανόησης ενός 

φαινομένου/συμβάντος της καθημερινής ζωής. Στο τέλος κάθε ενότητας, οι μαθήτριες/ές 

ενθαρρύνονται να εξετάσουν ή να εφαρμόσουν τις νεοαποκτηθείσες δεξιότητές τους. 

Μπορεί κάλλιστα να υποστηριχθεί ότι με αυτό τον τρόπο η βιωματική εκπαίδευση 

προσφέρει έναν χώρο προετοιμασίας για προσωπική και κοινωνική αλλαγή.  
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Η εικόνα ανακτήθηκε από: http://thetrainingthinking.com/o-kuklos-mathisis-ton-tessaron-

stadion-tou-david-kolb/ 

 

Συμπερασματικά, τα διάφορα στάδια του βιωματικού κύκλου της μάθησης συνοψίζονται 

ως εξής: 

Βίωμα     ΚΑΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 

Αναστοχασμός  ΤΙ; 

Γενίκευση  ΑΡΑ; 

Εφαρμογή  ΤΩΡΑ ΤΙ; 

 

6.3 Ικανότητες: Δεξιότητες, γνώσεις και στάσεις που αποκτούνται 

κατά τη διάρκεια της βιωματικής εκπαίδευσης 

Όπως, αναμένεται οποιαδήποτε εμπειρία μη τυπικής εκπαίδευσης θα συμβάλλει στην 

απόκτηση δεξιοτήτων από τις/τους μαθήτριες/ές. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς ορίζει 

οκτώ βασικές ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση: 

http://thetrainingthinking.com/o-kuklos-mathisis-ton-tessaron-stadion-tou-david-kolb/
http://thetrainingthinking.com/o-kuklos-mathisis-ton-tessaron-stadion-tou-david-kolb/
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1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα 

2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες 

3. Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία  

4. Ψηφιακή ικανότητα 

5. Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)  

6. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη  

7. Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα 

8. Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση  

(Η λίστα ανακτήθηκε από: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL)  

Για καθεμία ικανότητα, αναμένεται από τις/τους μαθήτριες/ές όχι μόνο να αποκτήσουν 

γνώσεις αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις. Η γνώση αναφέρεται στο να 

γνωρίζεις κάτι, οι δεξιότητες στο να γνωρίζεις πώς να κάνεις κάτι και οι στάσεις στο πώς 

να αντιμετωπίζεις μία κατάσταση.  

Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, θα μπορούσαμε να συνδέσουμε τη γνώση με το 

μυαλό, τις δεξιότητες με τα χέρια και τις στάσεις με την καρδιά (Το σχήμα ανακτήθηκε από 

το European Portfolio for Youth Leaders and Youth Workers, 2007). 

 

Οι αναμενόμενες δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον Ο/Τ εκφοβισμό, σύμφωνα 

με το παραπάνω μοντέλο, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:  

 την αναγνώριση και την κατανόηση του τι είναι εκφοβισμός και Ο/Τ εκφοβισμός 

(ΓΝΩΣΕΙΣ) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=EL
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 την ευαισθητοποίηση για το πρόβλημα της ομοφοβίας/τρανσφοβίας και τον αντίκτυπο 

του Ο/Τ εκφοβισμού (ΣΤΑΣΗ) 

 την ικανότητα αντίδρασης και χειρισμού περιστατικών Ο/Τ εκφοβισμού στο σχολείο 

(ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ). 

6.4 Μεθοδολογίες βιωματικής εκπαίδευσης2 

Υπάρχουν ποικίλες μεθοδολογίες που προωθούν τη βιωματική εκπαίδευση και την ενεργό 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η φιλοσοφία όλων των μεθοδολογιών 

βιωματικής εκπαίδευσης έχουν ως επίκεντρο την/τον μαθήτρια/ή, προάγουν τη 

δημιουργικότητα, ενδυναμώνουν την περιέργεια και το ενδιαφέρον για μάθηση, ενώ 

συμβάλλουν σημαντικά στην απόκτηση ικανοτήτων. Επιπλέον, οι εν λόγω μεθοδολογίες 

ενεργοποιούν τις/τους συμμετέχουσες/οντες τόσο σε επίπεδο πνευματικό όσο και 

σωματικό (τις περισσότερες φορές). Ορισμένα παραδείγματα μεθόδων βιωματικής 

εκπαίδευσης είναι τα εξής: 

Καταιγισμός ιδεών: ο καταιγισμός ιδεών είναι μια πολύ χρήσιμη τεχνική στις περιπτώσεις 

που εισάγεται ένα νέο θέμα προς συζήτηση, όταν χρειάζεται να παραχθούν νέες ιδέες 

γρήγορα ή όταν η ομάδα χρειάζεται να μελετήσει μία βασική ιδέα ή ένα περίπλοκο, 

πολυδιάστατο ζήτημα. Ζητήστε από τις/τους συμμετέχουσες/οντες να προτείνουν όσες 

περισσότερες ιδέες μπορούν για το συγκεκριμένο θέμα. Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε τη 

συμμετοχή των μελών όλης της ομάδας και καλέστε τις/τους συμμετέχουσες/οντες να 

μοιραστούν όλες τις ιδέες που τους έρχονται στο μυαλό, γρήγορα και αυθόρμητα, η/ο 

μία/ένας μετά την/τον άλλη/ο, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν καλά το ζήτημα. Ο τρόπος με 

τον οποίο εκφράζονται οι ιδέες θυμίζει «καταιγίδα». Εξίσου σημαντικό είναι καμία από τις 

ιδέες που θα εκφραστούν να μην επικριθεί, καταδικαστεί ή λογοκριθεί, όσο «τρελή» και «μη 

ρεαλιστική» θεωρηθεί. Ο «καταιγισμός» σταματά στο σημείο που παύουν να αναδύονται 

νέες ιδέες. Στη συνέχεια, η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής ζητά από τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να σχολιάσουν τις ιδέες που προτάθηκαν και να εντοπίσουν κοινά 

σημεία, κατηγορίες ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. 

Γραφή στον τοίχο: πρόκειται για μία άλλη μορφή καταιγισμού ιδεών, με τη διαφορά ότι οι 

συμμετέχουσες/οντες δεν εκφράζουν τις ιδέες τους φωναχτά αλλά τις γράφουν σε ένα 

κομμάτι χαρτί (π.χ. χαρτάκι post-it) και το κολλούν στον τοίχο ή τον (χαρτοπίνακα. Έτσι, 

                                                   
2Οι μεθοδολογίες που προτείνονται προέρχονται από μία συλλογή μεθοδολογιών που περιγράφονται στα παρακάτω 

εγχειρίδια: “Training of Trainers  Course Toolkit, Cyprus” (INTRAC, 2007), “Compass: a manual on Human Rights 
Education with young people” (2012) και “Gender sensitive career counselling: a manual for school counsellors” 
(2013). 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 86 of 123 

 

δίνεται η ευκαιρία στις/στους συμμετέχουσες/οντες να σκεφτούν σε ατομικό επίπεδο, χωρίς 

να επηρεάζονται ή να παρασύρονται από τις ιδέες των άλλων μελών της ομάδας. Στη 

συνέχεια, τα χαρτάκια post-it μπορούν να ομαδοποιηθούν στην περίπτωση που οι 

συμμετέχουσες/οντες εντοπίσουν ομοιότητες μεταξύ των διάφορων ιδεών. 

Συζητήσεις σε ομάδες εργασίας και μικρές ομάδες: οι συμμετέχουσες/οντες χωρίζονται σε 

τριάδες ή μικρές ομάδες (συνήθως με μέγιστο αριθμό 4-6 άτομα) και συζητούν ένα 

συγκεκριμένο θέμα, σενάριο, μία μελέτη περίπτωσης ή προσπαθούν να κάνουν πρόχειρες 

προτάσεις για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι ιδέες που προτείνονται από τις μικρές 

ομάδες μπορούν μετέπειτα να συζητηθούν από ολόκληρη την ομάδα. Σε μερικές 

περιπτώσεις, οι μικρότερες ομάδες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές από τη γενική 

συζήτηση μεταξύ όλων των συμμετεχουσών/όντων, καθώς ενθαρρύνουν την ανταλλαγή 

εμπειριών με έναν πιο φιλικό και υποστηρικτικό τρόπο, με αποτέλεσμα οι 

συμμετέχουσες/οντες να συμμετέχουν πιο ενεργά στη συζήτηση. Οι συμμετέχουσες/οντες 

συχνά νιώθουν πιο άνετα να μοιραστούν τις ιδέες τους με 2-3 άτομα παρά με 20. Οι 

ομάδες εργασίας μπορούν, επίσης, να αποδειχθούν ένας εξαιρετικός τρόπος για να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των πιο συνεσταλμένων μελών της ομάδας στη συζήτηση, καθώς 

έχουν την τάση να παραμένουν σιωπηλά μπροστά σε μεγάλες ομάδες.  

Δηλώσεις μέσα σε ένα καπέλο (“Statements in a hat”): Η τεχνική αυτή αποτελεί έναν τρόπο 

ενθάρρυνσης των συμμετεχουσών/όντων για να λάβουν μέρος στη συζήτηση, καθώς και 

έναν τρόπο εμπλοκής των πιο ντροπαλών μελών της ομάδας σε αυτή. Η/Ο εκπαιδευτικός / 

διευκολύντρια/ής συντάσσει μία λίστα δηλώσεων προς συζήτηση σε μικρά χαρτιά (μία 

δήλωση ανά χαρτί), τα διπλώνει και τα τοποθετεί μέσα σε ένα καπέλο. Στη συνέχεια, το 

καπέλο περνάει από τις/τους συμμετέχουσες/οντες και καθεμία/καθένας επιλέγει ένα χαρτί 

στην τύχη και αναφέρει τη γνώμη της/του για την αναγραφόμενη δήλωση. Τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας απαντούν και μελετούν διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται για κάθε 

δήλωση. Όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο, καλό θα ήταν να ζητήσουμε από τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να καταγράψουν τις ερωτήσεις τους και να τις τοποθετήσουν μέσα 

στο καπέλο, ώστε να συζητηθούν αργότερα.  

«Το ενυδρείο» (Fish bowl): μία παραλλαγή της συζήτησης στο πλαίσιο μίας μικρής ομάδας, 

κατά την οποία η συζήτηση λαμβάνει χώρα με την παρουσία παρατηρητών. Συνήθως, 6 

περίπου συμμετέχουσες/οντες κάθονται σε έναν κύκλο (το «ενυδρείο») και συζητούν ένα 

συγκεκριμένο θέμα. Δε γίνονται παρεμβάσεις στη συζήτηση από άτομα εκτός του 

«ενυδρείου», όπως για παράδειγμα από την/τον εκπαιδευτικό / διευκολύντρια/ή ή 

άλλες/ους συμμετέχουσες/οντες. Αντιθέτως, οι παρατηρητές παρατηρούν με προσοχή τη 

συζήτηση και τα επιχειρήματα που διατυπώνονται. Όταν κάποια/ος παρατηρήτρια/ής 
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αισθανθεί ότι θέλει να συμβάλει στη συζήτηση, στέκεται πίσω από ένα «ψάρι» και τότε το 

«ψάρι» πρέπει να φύγει από το «ενυδρείο» και να προσχωρήσει στις/στους παρατηρητές. 

Το «ενυδρείο» αποτελεί μία πολύ χρήσιμη τεχνική για να αναλάβουν οι 

συμμετέχουσες/οντες τα «ηνία» της συζήτησης, αλλά και για να συγκρατηθούν οι πιο 

εξωστρεφείς και ετοιμόλογες/οι συμμετέχουσες/οντες που ενδεχομένως μονοπωλούν τη 

συζήτηση σε βάρος των υπόλοιπων μελών της ομάδας.  

Ασκήσεις δηλώσεων «Συμφωνώ»/»Διαφωνώ»:  

Κάποια εκπαιδευτικά εγχειρίδια αναφέρουν αυτή την τεχνική ως «Ψήφισε με τα πόδια 

σου!» ή «Πάρε θέση!». Οι συμμετέχουσες/οντες καλούνται να «λάβουν θέση» σε κάποια 

δήλωση (την οποία διαβάζει η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής), επιλέγοντας να 

σταθούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του χώρου που αναπαριστά τη «συμφωνία» ή τη 

«διαφωνία» με μία δήλωση. Εκτός από αυτό, μπορεί να ορισθεί και ένας τρίτος χώρος-

επιλογή όπως, «Δεν έχω αποφασίσει»/«Ακόμη το σκέφτομαι»/«Ούτε συμφωνώ, ούτε 

διαφωνώ». Πολλές φορές, είναι χρήσιμο να ενώσουμε το «συμφωνώ» και το «διαφωνώ» με 

ένα σκοινί ή κολλητική ταινία, για να συμβολίσουμε τη συνέχεια των απόψεων μεταξύ των 

δύο άκρων. Η άσκηση «Πάρε θέση!» έχει ως στόχο να βοηθήσει τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να διερευνήσουν τις προσωπικές τους αντιλήψεις, να εκφράσουν και 

να ακούσουν επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα και να θέσουν υπό αμφισβήτηση 

πολιτισμικές νόρμες και στερεότυπα. Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούν τη μεθοδολογία του 

«Πάρε θέση!» μπορούν συγχρόνως να βοηθήσουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να 

εξετάσουν τους διαφορετικούς τρόπους αντίδρασης σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Με 

αυτό τον τρόπο, παρακινούνται να ανακαλύψουν τα συναισθήματα που έχουν απέναντι σε 

διάφορες επιλογές, να συζητήσουν για την αποτελεσματικότητα και την εφαρμοσιμότητα 

κάθε επιλογής καθώς και να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες (όπως η ενδυνάμωση, η 

αποφασιστικότητα, η επικοινωνία, η επίλυση διαφορών κλπ.) σε ένα ασφαλές και 

υποστηρικτικό περιβάλλον.  

Αγώνες Λόγου (Debates): Οι «αναμετρήσεις» αυτές είναι πολύ χρήσιμες για τη συζήτηση 

αμφιλεγόμενων ζητημάτων και επιτρέπουν την έκφραση αντιτιθέμενων απόψεων με 

δομημένο τρόπο. Επιπλέον, επιδρούν θετικά στην κατάλυση μύθων και την αμφισβήτηση 

προκαταλήψεων. Οι συμμετέχουσες/οντες χωρίζονται σε 2 ομάδες και στέκονται όρθιες/οι 

ή κάθονται αντικριστά. Και οι δύο ομάδες συζητούν μία συγκεκριμένη δήλωση (συνήθως 

αμφιλεγόμενη). Μία από τις ομάδες θα συμφωνήσει με τη δήλωση, ενώ η άλλη θα 

διαφωνήσει. Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της 45 λεπτά για να παρουσιάσει την 

επιχειρηματολογία της, χωρίς διακοπή, και στη συνέχεια η άλλη ομάδα έχει στη διάθεσή της 

άλλα 45 λεπτά για να παρουσιάσει τα αντεπιχειρήματά της. Οι ομάδες μπορούν να 
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πραγματοποιήσουν μέχρι 3-4 γύρους αγώνων λόγου πάνω σε μία συγκεκριμένη δήλωση. 

Επιπρόσθετα, οι αγώνες λόγου θεωρούνται ιδανικοί για την ενεργοποίηση της ομάδας, 

όμως μπορούν πολλές φορές να οδηγήσουν σε έντονες ανταλλαγές απόψεων. Για τον λόγο 

αυτό, οι εκπαιδευτικοί / διευκολύντριες/ές οφείλουν να θυμίζουν στις/στους 

συνδιαλεγόμενες/ους τους βασικούς κανόνες της ομάδας πριν ξεκινήσουν τη συζήτηση. 

Ακόμη, επειδή οι συμμετέχουσες/οντες κατανέμονται στις ομάδες τυχαία (πριν ακούσουν 

τη δήλωση), είναι πιθανόν κάποιες/οι να χρειαστεί να υποστηρίξουν απόψεις που 

αντιτίθενται στις δικές τους. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να καλλιεργηθεί 

ενσυναίσθηση και κατανόηση των διαφορετικών απόψεων. 

Μελέτες Περιπτώσεων:  Οι μελέτες περιπτώσεων είναι σύντομες «ιστορίες» για ανθρώπους 

και περιστατικά που σκιαγραφούν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Παρουσιάζουν ένα 

πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος, ώστε η ομάδα 

να αναλύσει την πολυπλοκότητα του ζητήματος και να βρει πιθανές λύσεις. Η τεχνική αυτή 

είναι πολύ αποτελεσματική για την εδραίωση θεωρητικών γνώσεων, καθώς μέσα από μία 

πιο εξειδικευμένη και λεπτομερή διερεύνηση του υποθετικού σεναρίου εξάγονται σπουδαία 

συμπεράσματα. Οι υπό μελέτη περιπτώσεις πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιον τρόπο , ώστε 

να θέτουν σε αμφισβήτηση τα εδραιωμένα κοινωνικο-πολιτισμικά πιστεύω που μπορούν 

να οδηγήσουν στη διαιώνιση των διακρίσεων και της ανισότητας. Οι μελέτες περιπτώσεων, 

επειδή παρουσιάζουν ένα ζήτημα με γενικευμένο και υποθετικό τρόπο, αποτελούν μία 

ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για τη συζήτηση ευαίσθητων θεμάτων, όπως οι 

διακρίσεις, η ανισότητα, ο εκφοβισμός, η κακοποίηση και άλλα συναφή θέματα, καθώς 

δημιουργούν απόσταση μεταξύ των συμμετεχουσών/όντων και της πραγματικής 

κατάστασης και άρα, καθιστούν τη συζήτηση λιγότερο απειλητική. 

Παιχνίδι ρόλων: Τα παιχνίδια ρόλων είναι η δραματοποίηση σύντομων ιστοριών, στις 

οποίες τα μέλη μίας ομάδας (κατά προτίμηση μικρής) ενσαρκώνουν ρόλους. Οι ιστορίες 

αυτές χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μίας πραγματικής κατάστασης και δίνουν 

στις/στους συμμετέχουσες/οντες την ευκαιρία να εξετάσουν πώς θα αντιδρούσαν και θα 

ένιωθαν σε ανάλογες καταστάσεις. Αν και υποθετικά, τα σενάρια που αναπτύσσονται είναι 

κατασκευασμένα, ούτως ώστε να φαίνονται όσο το δυνατόν πιο «ρεαλιστικά» και σχετικά 

με την πραγματικότητα των συμμετεχουσών/όντων. Έτσι, οι συμμετέχουσες/οντες 

καλούνται να αξιοποιήσουν τις αντίστοιχες εμπειρίες που έχουν βιώσει και να 

αυτοσχεδιάσουν.  

Ακόμη και αν οι συμμετέχουσες/οντες δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν βιώσει παρόμοιες 

εμπειρίες, μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από τις κοινωνικές νόρμες, τα κοινά 

πιστεύω και τη γενική αντίληψη των χαρακτήρων που αναπαρίστανται. Τα παιχνίδια 
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ρόλων αποτελούν ένα πολύ ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση μίας 

βαθύτερης κατανόησης της κατάστασης και την ανάπτυξη ενσυναίσθησης. Οι 

συμμετέχουσες/οντες ταυτίζονται με τους χαρακτήρες και ενθαρρύνονται να αναλογιστούν 

πώς θα αντιδρούσαν σε παρόμοιες καταστάσεις, αλλά σε ένα ασφαλές περιβάλλον (αυτό 

της ομάδας εκπαίδευσης). 

Παρόλα αυτά, τα παιχνίδια ρόλων πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. Η απέκδυση 

του ρόλου, δηλαδή η αποστασιοποίηση από τον ρόλο είναι μείζονος σημασίας για την 

επιστροφή των συμμετεχουσών/όντων στην πραγματικότητα και την απαλλαγή από 

πιθανά έντονα συναισθήματα που ένιωσαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει, επίσης, να δοθεί σε τυχόν στερεότυπα που μπορεί να 

αναδειχθούν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (καθώς τα στερεότυπα λειτουργούν 

πολλές φορές ως σημείο αναφοράς για την άντληση πληροφοριών σχετικά με την 

αναπαράσταση των ρόλων). Η/Ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής πρέπει να έχει ενεργό 

ρόλο στην κατάρριψη αυτών των στερεοτύπων αμφισβητώντας τον βαθμό στον οποίο 

συμβαδίζουν με την πραγματικότητα.  

Προσομοιώσεις: Οι προσομοιώσεις μοιάζουν αρκετά με τα παιχνίδια ρόλων, καθώς 

περιλαμβάνουν και αυτές την ενσάρκωση ενός ρόλου. Ωστόσο, είναι περισσότερο 

δομημένες και καθοδηγούμενες και συχνά βασίζονται σε ένα λεπτομερές και συγκεκριμένο 

σενάριο. Αποτελούν την αναπαράσταση μίας πραγματικής κατάστασης και οι «ηθοποιοί» 

καλούνται να ενεργήσουν, όπως ενεργούν συνήθως οι πραγματικοί άνθρωποι που 

εμπλέκονται σε αυτήν την «δήθεν» αληθινή κατάσταση. Συνεπώς, οι συμμετέχουσες/οντες 

χρειάζεται να κατανοήσουν πώς θα σκέφτονταν και θα συμπεριφέρονταν αυτοί οι 

άνθρωποι σε συγκεκριμένες συνθήκες και να προχωρήσουν στην αναπαράσταση των 

συζητήσεων, σκέψεων, αντιλήψεων και συναισθημάτων που θα είχαν. «Εισερχόμενες/οι σε 

μία εκλαμβανόμενη πραγματικότητα» οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να γνωρίσουν 

βαθύτερα τις ποικίλες πτυχές που εμπλέκονται και να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να αναλάβουν αποτελεσματική δράση. Οι προσομοιώσεις απαιτούν υψηλό 

επίπεδο συναισθηματικής εμπλοκής εκ μέρους των συμμετεχουσών/όντων, ενώ συχνά 

επιζητούν τη διατύπωση ενισχυτικών επιχειρημάτων για μία άποψη με την οποία η/ο 

συμμετέχουσα/ων ενδέχεται να διαφωνεί. Κατά κάποιον τρόπο, οι αγώνες λόγου (η 

μεθοδολογία περιγράφεται παραπάνω) μπορούν να θεωρηθούν ως ένα είδος 

προσομοίωσης. 

Θέατρο Φόρουμ: Το Θέατρο Φόρουμ είναι μια διαδραστική μορφή θεάτρου που 

περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή του κοινού ως έναν τρόπο αναζήτησης διαφορετικών 

ενναλακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου ζητήματος ή 
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προβλήματος. Το Θέατρο Φόρουμ είναι γνωστό και ως «Το Θέατρο των Καταπιεσμένων» 

και έχει αναπτυχθεί από τον Augusto Boal κατά τη δεκαετία του 1970 ως ένας τρόπος 

ενδυνάμωσης των ανθρώπων με στόχο να αντιταχθούν στην καταπίεση. 

Το Θέατρο Φόρουμ περιλαμβάνει την αναπαράσταση ενός συγκεκριμένου σεναρίου, με 

τις/τους συμμετέχουσες/οντες να λαμβάνουν μέρος σε παιχνίδια ρόλων και να 

αυτοσχεδιάζουν σε μεγάλο βαθμό. Το έργο περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό ήρωα, ο 

οποίος βιώνει μία μορφή καταπίεσης, εκφοβισμού, κακοποίησης, διακρίσεων ή 

αντιμετωπίζει κάποιο εμπόδιο που είναι δύσκολο να ξεπεραστεί. Αφού το έργο 

παρουσιαστεί, επαναλαμβάνεται αρκετές φορές, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στα άτομα 

που παρακολουθούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην αλλαγή της πορείας της ιστορίας. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι θεατές γίνονται «θεατές-ηθοποιοί» και παίρνουν τη θέση ενός ή 

περισσότερων χαρακτήρων του έργου (αλλά όχι της/του πρωταγωνίστριας/ή). Οι νέες/οι 

ηθοποιοί είναι ελεύθερες/οι να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές για να βοηθήσουν την/τον 

πρωταγωνίστρια/ή. Στόχος είναι να βρεθεί μια εφικτή, επιθυμητή και ρεαλιστική λύση στα 

εμπόδια που αντιμετωπίζει η/ο πρωταγωνίστρια/ής. Όλες οι εναλλακτικές επιλογές και τα 

αποτελέσματα των επιλογών αυτών, εξετάζονται με τη βοήθεια του κοινού μέσω της 

διαδικασίας δημιουργίας ενός είδους «θεατρικού αγώνα λόγου», στη διάρκεια του οποίου 

οι εμπειρίες και οι ιδέες προετοιμάζονται με πρόβες και κατόπιν παρουσιάζονται. Η 

διαδικασία αυτή δημιουργεί μία αίσθηση ενδυνάμωσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η 

αλληλεγγύη εντός της ομάδας και μία έντονη αίσθηση ελπίδας για όσα μπορούν να 

επιτευχθούν.   

 

6.5 Δυναμική της ομάδας 

Όταν εργαζόμαστε με ομάδες είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώς αντιδρούν τα μέλη της 

ομάδας μεταξύ τους και πώς αναπτύσσεται η δυναμική της ομάδας. Ο BruceTuckman 

εισήγαγε ένα ενδιαφέρον μοντέλο που περιγράφει διαφορετικά στάδια κατά τη διάρκεια 

της ανάπτυξης μίας ομάδας (1965, όπως παρατίθεται στο  

https://www.teambuilding.co.uk/theory/Forming-Storming-Norming-Performing.html). 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, μία ομάδα διέρχεται από τα παρακάτω στάδια·  

Σχηματισμός Ανταλλαγή ιδεών Διαμόρφωση Συμπεριφορών Εκτέλεση Διάλυση 

1. Σχηματισμός: αφού διαμορφωθεί η ομάδα, τα μέλη της συνήθως νιώθουν άβολα, 

αμήχανα, είναι πέραν του δέοντος ευγενικά, συγκρατημένα και παρατηρούν τα 

υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η βασική τους ανάγκη είναι να νιώθουν ασφάλεια και 

https://www.teambuilding.co.uk/theory/Forming-Storming-Norming-Performing.html
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άνεση χωρίς να τα επικρίνουν. Λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα κάθε μέλους, 

πρόκειται να ανατεθούν διαφορετικοί ρόλοι. Μερικά άτομα θα αναλάβουν 

πρωτοβουλίες, ενώ κάποια άλλα απλώς θα ακολουθήσουν τους υπολοίπους. 

2. Ανταλλαγή ιδεών: κατά το στάδιο αυτό, δημιουργούνται δυναμικές εξουσίας. Κάποιοι 

άνθρωποι συμπεριφέρονται ανταγωνιστικά μεταξύ τους και φαίνεται ότι 

ανταγωνίζονται για την ανάληψη του ρόλου του αρχηγού. Κάποια μέλη της ομάδας 

μπορεί να αμφισβητήσουν ακόμη και τη/το διευκολύντρια/ή. Ενδέχεται να προκύψουν 

διαφωνίες που μπορεί να κάνουν την ομάδα να «κολλήσει» ή να πάψει να είναι 

παραγωγική. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα μέλη της ομάδας είναι 

περισσότερο πρόθυμα να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να γίνουν πιο διεκδικητικά. 

Πρόκειται για ένα στάδιο που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα ενέργειας και συμμετοχής, 

και άρα δεν θα πρέπει να αποφεύγεται. Η ανταλλαγή ιδεών βοηθά τα μέλη της ομάδας 

να βρουν «τη θέση τους» εντός της ομάδας και να αποφασίσουν πώς θέλουν να 

λειτουργούν μαζί ως ομάδα, καθώς και πώς θα κινηθούν στην πορεία. Ωστόσο, στην 

περίπτωση που η ομάδα δεν ξεπεράσει το στάδιο της ανταλλαγής ιδεών, υπάρχει η 

πιθανότητα αυτό το στάδιο να αποβεί καταστροφικό για  τις διεργασίες της ομάδας.  

3. Διαμόρφωση Συμπεριφορών: κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, τα πράγματα 

ηρεμούν και πάλι, ενώ η δύναμη έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Τα 

πράγματα γίνονται σαφέστερα και υπάρχει θετική ανταπόκριση εκ μέρους των μελών 

της ομάδας. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο διαμορφώνονται οι κανόνες συμπεριφοράς 

της ομάδας.   

4. Εκτέλεση: η ομάδα φαίνεται να είναι συνεκτική και τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, η ομάδα είναι έτοιμη να εκπληρώσει επιτυχώς τα 

καθήκοντά της. Ωστόσο, είναι πιθανό να αναδειχθούν νέοι κανόνες που θα οδηγήσουν 

σε ένα νέο κύκλο ανταλλαγής ιδεών  διαμόρφωσης συμπεριφορών  εκτέλεσης.  

5. Διάλυση: αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της ομάδας, προσωρινά ή μόνιμα. Οι 

άνθρωποι συνήθως επιζητούν μία αίσθηση «κλεισίματος»· για τον σκοπό αυτό, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί κάποιο είδος «ιεροτελεστίας» ως έκφραση σεβασμού για την πορεία 

της ομάδας. Για τον λόγο αυτό, το συγκεκριμένο στάδιο ονομάζεται συχνά και 

«πένθος».  

6.6 Δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην ομάδα 

Για να είναι επιτυχής η μαθησιακή διαδικασία, οι μαθήτριες/ές πρέπει να νιώθουν ασφάλεια 

και σεβασμό μέσα στην ομάδα. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστούν 
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βασικοί κανόνες εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα συμπεριφέρονται με 

αλληλοσεβασμό και η ατμόσφαιρα της ομάδας είναι ωφέλιμη για τη μαθησιακή διαδικασία.     

Είναι, εντούτοις, σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η βιωματική μάθηση τείνει να ωθεί τα 

άτομα έξω από τη «ζώνη άνεσής» τους, δηλαδή από την πεπατημένη που συνηθίζουν να 

ακολουθούν. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να παραμένουν στη ζώνη αυτή, όταν κάνουν 

κάτι που γνωρίζουν καλά ή όταν βρίσκονται σε έναν χώρο όπου αισθάνονται οικεία. 

Πρόκειται για έναν «ασφαλή χώρο» που παρέχει ενδεχομένως λιγότερα κίνητρα στο άτομο, 

όμως δεν εμποδίζει τη διαδικασία της μάθησης. Εάν κάποια/ος μεταβεί από τη «Ζώνη 

Άνεσης» στην «Ευέλικτη Ζώνη» (βλέπε το διάγραμμα παρακάτω), όταν βιώνει κάτι άγνωστο 

ή/και ενδεχομένως απαιτητικό, τότε θα επιστρέψει στη «Ζώνη Άνεσης» για να στοχαστεί 

κριτικά για την εμπειρία της/του (όπως είδαμε στο βιωματικό κύκλο της μάθησης). Σε αυτή 

την περίπτωση, το άτομο, όχι μόνο μαθαίνει, αλλά επίσης, συμβάλλει στην προσωπική του 

ανάπτυξη. Ωστόσο, εάν κάποια/ος ξεπεράσει σε υπερβολικό βαθμό τα όριά της/του, 

ενδέχεται να μεταβεί στην «Κόκκινη Ζώνη», η οποία ονομάζεται αλλιώς «Ζώνη Πανικού». Σε 

αυτή τη ζώνη, η δυσκολία για το άτομο είναι τόσο μεγάλη που η μάθηση μπορεί να μην 

επιτευχθεί, καθώς εξαντλεί την ενέργειά της/του για να ελέγξει το άγχος της/του. Μία/Ένας 

εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής οφείλει να ελέγχει αφενός ότι οι συμμετέχουσες/οντες 

εξέρχονται από τη ζώνη άνεσής τους και αφετέρου ότι αυτή η κίνηση δεν τις/τους 

καταβάλλει.  

 

Η εικόνα ανακτήθηκε από: https://training industry.com/articles/performance-

management/comfort-stretch-and-dont-panic/ 

 

6.7 Βασικές αρχές διευκόλυνσης (facilitation) 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqv8Gmx4_dAhXiyIUKHQEnDhoQjRx6BAgBEAU&url=https://trainingindustry.com/articles/performance-management/comfort-stretch-and-dont-panic/&psig=AOvVaw1r3X47NSQ3Z0zL_djAhMjX&ust=1535539090403339
https://trainingindustry.com/articles/performance-management/comfort-stretch-and-dont-panic/
https://trainingindustry.com/articles/performance-management/comfort-stretch-and-dont-panic/


 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 93 of 123 

 

Στα ελληνικά, ο όρος «διευκόλυνση» ουσιαστικά σημαίνει «κάνω τα πράγματα πιο εύκολα».  

Επομένως, «διευκολύντρια/ής είναι κάποια/ος που βοηθά τους ανθρώπους να 

ανακαλύψουν πόση γνώση έχουν ήδη, που τους ενθαρρύνει να μάθουν περισσότερα και 

που τους βοηθά να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους» (Compass, 2012).  Μέσα από 

διάφορες τεχνικές, η/ο διευκολύντρια/ής ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την ανταλλαγή 

ιδεών, την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση, καθώς και μία αίσθηση «ιδιοκτησίας» 

της μαθησιακής διαδικασίας. Όπως αναφέρει ο Sam Killermann στο βιβλίο του ‘Unlocking the 

magic of facilitation’, «η διευκόλυνση είναι ένα δυνατό ραβδί, το οποίο μπορεί να επιτύχει 

θαυμάσια, υγιή, θετικά αποτελέσματα, όταν βρεθεί σε καλά εκπαιδευμένα χέρια». Κατά 

κάποιον τρόπο, η διευκόλυνση μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρή και παρακινητική μάθηση και 

να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για προσωπική ανάπτυξη, εξέλιξη και αλλαγή. 

Μία/ένας καλή/ός διευκολύντρια/ής: 

 Εφαρμόζει την ενεργητική ακρόαση και ακούει περισσότερο από όσο μιλάει. 

 Έχει έναν υποστηρικτικό και ενθαρρυντικό ρόλο, παρά καθοδηγητικό. 

 Στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στη διαδικασία 

 Ενθαρρύνει την ομάδα να πάρει πρωτοβουλίες. 

 Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο γενικότερο «κλίμα» που επικρατεί στην ομάδα. 

 Εστιάζει περισσότερο στη διαδικασία παρά στο περιεχόμενο. 

 Εναρμονίζεται με την ομάδα, «έχει τα μάτια της/του ανοιχτά», ακούει και βλέπει όχι 

μόνο τα προφανή, αλλά και όσα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια.  Χρειάζεται να 

βασίζεται και στη διορατικότητα και το ένστικτό της/του.  

 Νιώθει τον «παλμό» και την «ενέργεια» της ομάδας και αντιδρά ανάλογα. 

 Μερικές φορές λειτουργεί ως «μεταφράστρια/ής» των γεγονότων που συμβαίνουν 

στο εσωτερικό της ομάδας, όχι μόνο αναλογιζόμενη/ος όσα έχουν ειπωθεί, αλλά και 

ερμηνεύοντάς τα, ώστε να μπορούν να γνωρίζουν οι συμμετέχουσες/οντες τόσο τη 

μαθησιακή διαδικασία, όσο και τη δυναμική της ομάδας. 

 Ανταποκρίνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα· καταφεύγει στην 

επίλυση διαφορών· τηρεί τις διαδικασίες εντός των προβλεπόμενων χρονικών 

πλαισίων και διαχειρίζεται τον χρόνο αποτελεσματικά· επανεστιάζει την ομάδα 

στον επικείμενο στόχο και τη βοηθά να προχωρήσει σε περίπτωση που κολλήσει.  

 Ενδυναμώνει, υποστηρίζει, εμψυχώνει και ωθεί την ομάδα να προχωρήσει.  

 

Διευκόλυνση / Διδασκαλία / Διάλεξη 

Κατά τη διάρκεια της διάλεξης, η/ο «λέκτορας» έχει σχεδόν τον απόλυτο έλεγχο της 

εμπειρίας και του περιεχομένου της μάθησης. Οι εκπαιδευόμενες/οι δεν έχουν πολλά 

περιθώρια να αναλάβουν πρωτοβουλίες και η συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης 

είναι ελάχιστη. Η διάλεξη είναι χρήσιμη, όταν η ομάδα αποτελείται από μεγαλύτερο αριθμό 
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ατόμων, όταν πρέπει να καλυφθεί ένας συγκεκριμένος όγκος περιεχομένου σε 

περιορισμένο χρόνο και όταν η/ο λέκτορας έχει συγκεκριμένες γνώσεις που είναι σημαντικό 

να αποκτηθούν από την ομάδα. Η διάλεξη γίνεται στις/στους μαθητευόμενες/ους, ενώ η 

διδασκαλία γίνεται για ή με αυτές/ούς. Η διδασκαλία επιτρέπει στις/στους μαθήτριες/ές να 

συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διαδικασία της μάθησης, ωστόσο η/ο εκπαιδευτικός 

παραμένει αυτή/ός που έχει την περισσότερη γνώση (αλλά όχι όλη) σε συνδυασμό με μία 

περισσότερο παιδαγωγική προσέγγιση. Αν και υπάρχει πίεση χρόνου και στη διδασκαλία, 

υπάρχει περισσότερη ευελιξία στις προθεσμίες, ώστε η ομάδα να μπορεί να εμπλακεί στη 

μαθησιακή διαδικασία έστω σε έναν βαθμό.  

 

Η διευκόλυνση ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση και επιτρέπει στις/στους 

μαθήτριες/ές να συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση 

πραγματοποιείται μέσα από μια διαδραστική, βιωματική προσέγγιση και η ομάδα 

αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο στον προσδιορισμό και την κατάκτηση της διαδικασίας 

μάθησης. Η διευκόλυνση αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην επίτευξη ενός μαθησιακού 

στόχου παρά στον διαδραστικό χαρακτήρα μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 

της διευκόλυνσης, μερικές φορές μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν 

«σύντομές» διαλέξεις ή περισσότερο καθοδηγούμενη «διδασκαλία», ιδίως όταν θέλουμε να 

παρουσιάσουμε κάποιες  έννοιες πριν ζητήσουμε την ανατροφοδότηση των 

συμμετεχουσών/όντων. Η «διάλεξη» και η «διδασκαλία» μπορούν, επίσης, να φανούν 

χρήσιμες κατά τη διάρκεια της διευκολυντικής διαδικασίας, όταν ολοκληρώνουμε μία 

δραστηριότητα και αφού έχει προηγηθεί ο απολογισμός, γεγονός που θα συμβάλει στην 

καλύτερη εμπέδωση της γνώσης.  

 

Είδη διευκόλυνσης 

Οι διευκολύντριες/ές χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος τεχνοτροπιών ανάλογα με την 

εργασία/δραστηριότητα που πρόκειται να πραγματοποιήσουν, το συγκεκριμένο προφίλ 

των συμμετεχουσών/όντων, τον διαθέσιμο χρόνο και τις συγκεκριμένες ανάγκες των 

μελών της ομάδας. Κάποιες τεχνικές είναι πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση 

συγκεκριμένων καταστάσεων, ωστόσο πολύ συχνά οι διευκολύντριες/ές μετακινούνται από 

μία τεχνική σε μια άλλη σύμφωνα με το τι ταιριάζει περισσότερο τη δεδομένη στιγμή.  

 Καθοδηγητική μέθοδος: δίνουμε στις/στους μαθήτριες/ές πληροφορίες, παρέχουμε 

σαφείς οδηγίες για το πώς κάνουμε κάτι, όπως για παράδειγμα: «Έτσι αναπτύσσουμε 

ένα σχέδιο εργασίας». 

 Διερευνητικό μέθοδος: κάνουμε ερωτήσεις, ενθαρρύνουμε τις/τους μαθήτριες/ές να 

μιλήσουν για τις εμπειρίες και τις ιδέες τους, προωθούμε την αλληλεπίδραση και τη 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 95 of 123 

 

διαδραστική μάθηση μεταξύ της ομάδας, εξετάζουμε συναισθήματα, αντιλήψεις και 

ιδέες.  

 Μέθοδος ανάθεσης: αναθέτουμε εργασίες, ρόλους και λειτουργίες στα μέλη της ομάδας 

είτε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε για συγκεκριμένες 

δραστηριότητες. 

 

Κύριες δεξιότητες διευκόλυνσης3 

 

Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Ακούστε περισσότερο από όσο μιλάτε. Κάνετε τη διευκόλυνση για την ομάδα. Οι 

ανάγκες της ομάδας έχουν προτεραιότητα και τα μέλη της χρειάζονται το χώρο να 

εκφράσουν τις απόψεις, τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες τους. Δώστε τους αυτό το 

χώρο μιλώντας λιγότερο. 

 Προσπαθήστε να καταλάβετε τις απόψεις συμμετεχουσών/όντων (ακόμη και αν 

διαφωνείτε με αυτές) και δώστε τους συνειδητά την απαραίτητη προσοχή, μην τις/τους 

κατακρίνετε για τα πιστεύω και τις απόψεις τους. 

 Κάντε ανοιχτές ερωτήσεις για να ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μελών της ομάδας και 

να τα παρακινήσετε να σκεφτούν. 

 Δώστε προσοχή στα σήματα μη-λεκτικής επικοινωνίας και διατηρήστε μία ανοιχτή και  

δεκτική στάση. 

 Προσπαθήστε να απαντάτε ξεκάθαρα και συνοπτικά.  

 Αναστοχαστείτε, δείξτε σεβασμό, ενσυναίσθηση, «ανεκτικότητα» και κατανόηση. 

 Να είστε ειλικρινής. Αν δεν γνωρίζετε κάτι, παραδεχτείτε το. Επιτρέψτε στον εαυτό σας 

να έχει την ανθρώπινη ιδιότητα της ατέλειας. Δε γνωρίζουμε και δε μπορούμε να 

γνωρίζουμε τα πάντα. 

 

Εστιάστε στη διαδικασία 

 Καθοδηγήστε την ομάδα σας, αλλά χωρίς να προσπαθείτε να ελέγχετε την ίδια ή τη 

διαδικασία. Ακολουθήστε τον ‘παλμό’ της, παραμείνετε ανοιχτές/οί σε σημάδια και 

ανταποκριθείτε στις ανάγκες της. Κάθε ομάδα θα «καθορίσει» ουσιαστικά τη δική της 

πορεία στη μάθηση και έχει την κυριότητα της δικής της μαθησιακής διαδικασίας, η 

οποία μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική από άλλες ομάδες. Κάποιες ομάδες 

προτιμούν να εστιάσουν σε πιο ορθολογικές, εννοιολογικές πτυχές, άλλες ομάδες 

                                                   
3Οι δεξιότητες διευκόλυνσης που περιγράφονται αναπτύχθηκαν στη βάση των δεξιοτήτων που προτείνονται στο 
βιβλίο «Unlocking the Magic of Facilitation»,των Sam Killermann και Meg Bolger(2016)και στο toolkit «Training of 
Trainers Course Toolkit» INTRAC (2007) –των Susie Prince και Catherine Squire, με cartoons από τον Bill Crooks 
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συγκεντρώνονται περισσότερο στην εξερεύνηση συναισθημάτων, αντιδράσεων και 

αντικτύπου. Εάν είστε παρούσα/ών και ανοιχτή/ός, μπορείτε να «διαβάσετε» τα 

σημάδια τους, να ακούσετε τις ανάγκες τους και να ακολουθήσετε τη διαδικασία τους. 

 Εστιάστε στο «πώς» συμβαίνουν τα πράγματα και όχι απλά στο «τι» συμβαίνει ή στο τι 

θα «έπρεπε» να κάνετε. Εάν κάτι δε λειτουργεί για την ομάδα, να είστε ευέλικτες/οι να 

εξερευνήσετε εναλλακτικούς, πιο δημιουργικούς τρόπους. 

 Ακόμη και αν η διαδικασία κάθε ομάδας είναι διαφορετική, είναι σημαντικό οι 

διευκολύντριες/ές να μην χάσουν την επαφή με τον τελικό (μαθησιακό) στόχο. Είναι 

δική μας ευθύνη να καθοδηγήσουμε την ομάδα προς τα εκεί, ωστόσο μπορεί να 

ακολουθήσουμε διαφορετικά μονοπάτια ή διαφορετικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τις 

ανάγκες/τη διαδικασία κάθε ομάδας. 

 

Ενσυναίσθηση – να μπορείτε να «διαβάσετε» την ομάδα και να ακούσετε τις ανάγκες των 

συμμετεχουσών/όντων 

 Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των ανθρώπων της ομάδας σας και προσπαθήστε να 

δείτε τα πράγματα από τη δική τους οπτική, να καταλάβετε «από που έρχονται» και τι 

μπορεί να χρειάζονται. 

 Να είστε ενεργά «παρούσες/όντες». 

 Προσπαθήστε να αποκτήσετε μια αίσθηση της «ενέργειας» και όσων συμβαίνουν στην 

ομάδα: Τι προσπαθούν να μεταδώσουν οι συμμετέχουσες/οντες με τις εκφράσεις του 

προσώπου τους; Απολαμβάνουν τις ασκήσεις ή προτιμούν να κάνετε κάτι διαφορετικό; 

Εμπλέκονται ενεργά, αλληλοεπιδρούν, «είναι ζωντανές/οί» ή βαριούνται και είναι 

έτοιμες/οι να τους πάρει ο ύπνος; 

 Η ανάπτυξη μιας αίσθησης για το πού βρίσκεται η ομάδα και η ενσυναίσθηση σας 

επιτρέπουν να απαντήσετε αποτελεσματικά στις ανάγκες της και να δημιουργήσετε ένα 

ασφαλές, υποστηρικτικό περιβάλλον για μάθηση. 

 

Ρωτώντας τις σωστές ερωτήσεις 

Μια καλή ερώτηση είναι μια ερώτηση που οδηγεί πάντα στη μάθηση:  

 Οι ανοιχτές ερωτήσεις (τι, πώς, γιατί κλπ.) ενθαρρύνουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες  

να μιλήσουν με περισσότερες λεπτομέρειες και να εξηγήσουν τις σκέψεις/τα 

συναισθήματά τους. 

 Οι διερευνητικές ερωτήσεις βοηθούν για την καλύτερη κατανόηση των αντιλήψεων και 

των απόψεων της ομάδας και ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή. Για παράδειγμα, 

«Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό;», «Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό;» 

κλπ. 
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 Οι ερωτήσεις αναστοχασμού παροτρύνουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να 

ξανασκεφτούν/επαν-αξιολογήσουν τις απόψεις τους και να εξερευνήσουν περισσότερο 

τα συναισθήματά τους. 

 Οι διευκρινιστικές ερωτήσεις (π.χ. ‘μπορείτε να εξηγήσετε τι εννοείτε με αυτό;’ ή ‘εάν 

καταλαβαίνω σωστά αυτό σημαίνει ότι ….;’) βοηθούν στην εξερεύνηση αυτών που 

έχουν ειπωθεί. 

 Οι ερωτήσεις που έχουν στόχο τον προβληματισμό οδηγούν σε έναν εναλλακτικό 

τρόπο σκέψης και συχνά σε μια άλλη οπτική (π.χ. «Εάν κοιτάξουμε αυτό, από μια άλλη 

οπτική, θα μπορούσαμε να….;», «Θεωρείτε πιθανό ότι κάτι εναλλακτικό από αυτό που 

είπατε μπορεί να ισχύει για κάποιους ανθρώπους; Πως;»). 

 Οι διερευνητικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται για να έχετε μια αίσθηση για το πού 

βρίσκεται η ομάδα, ποιο είναι το διανοητικό επίπεδο των μελών της, πώς ερμηνεύουν 

τις διάφορες έννοιες και ποιες μπορεί να είναι οι συναισθηματικές τους αντιδράσεις. Για 

παράδειγμα, μία εκτιμητική ερώτηση μπορεί να είναι ‘Πως ορίζετε την ταυτότητα 

φύλου;» ώστε να έχετε μία αίσθηση για το πώς απαντάει η ομάδα (π.χ. «το φύλο είναι 

ένα φάσμα’ εναντίον της άποψης ότι «το φύλο καθορίζεται από τη βιολογία και τα 

αναπαραγωγικά μας όργανα») η οποία θα ζητούσε διαφορετικές παρεμβάσεις από 

τη/το διευκολύντρια/ή. 

 Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις χρησιμοποιούνται όταν χρειάζεται να φτάσουμε σε ένα 

συγκεκριμένο συμπέρασμα (π.χ. πώς η ανεκτικότητα της διαφορετικότητα δεν είναι 

πραγματικά αποδοχή, καθώς μπορεί να είναι προσποιητή ανεκτικότητα). 

 

Συμπεριλαμβάνοντας και εμπλέκοντας όλα τα μέλη της ομάδας στη διαδικασία 

 Όλα τα άτομα είναι ισότιμα μέλη της ομάδας. Είναι δική σας ευθύνη, ως 

διευκολύντρια/ής, να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον ώστε όλα τα άτομα να 

έχουν ίσο χώρο μέσα στην ομάδα, έτσι ώστε, εάν το επιθυμούν, να μπορούν να 

διεκδικήσουν αυτό το χώρο. Αυτό σημαίνει ότι τα κυρίαρχα άτομα πρέπει να 

‘περιορίζονται’ για να αφήσουν χώρο στα πιο ντροπαλά μέλη. 

 Εντάξετε και συμπεριλάβετε όλα τα άτομα ισότιμα. Όλες/οι συμμετέχουσες/οντές είναι 

σημαντικές/οί και έχουν κάτι να προσφέρουν στη συζήτηση και την ομάδα. Ειδικά 

άνθρωποι με πολύ διαφορετικές απόψεις από την πλειονότητα. (Ωστόσο, εάν οι 

άνθρωποι είναι εμφανώς ομοφοβικοί, επιθετικοί, κακοποιητικοί ή εάν απειλούν την 

ασφάλεια της ομάδας με οποιοδήποτε τρόπο, χρειάζεται μία διαφορετικού είδους 

παρέμβαση, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7.2.3 «Αντιμετωπίζοντας αρνητικά 

συναισθήματα που είναι προσβλητικά, λεκτικά επιθετικά και επιβλαβή »). 

 Κάποιες/οι από τις/τους συμμετέχουσες/οντες είναι εξωστρεφείς και θα είναι οι 

πρώτες/οι που θα επέμβουν και θα μοιραστούν την άποψή τους. Ευχαριστείστε τους 
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για την προθυμία τους αλλά βεβαιωθείτε ότι δε θα επισκιάσουν ή υπερισχύσουν άλλα 

άτομα που είναι ντροπαλά. Άλλες/οι είναι περισσότερο εσωστρεφείς και δε μοιράζονται 

την άποψή τους τόσο εύκολα. Εφόσον προσπαθείτε να τις/τους συμπεριλάβετε 

όλες/ους στη συζήτηση, ρωτήστε κάθε τόσο εάν τα άτομα που δεν είχαν την ευκαιρία 

να μιλήσουν έχουν να προσθέσουν κάτι. Ωστόσο, να είστε διακριτικές/οί και μην 

τις/τους πιέζετε. 

 Δώστε προσοχή στη γλώσσα σας και σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε ουδέτερη, 

συμπεριληπτική, μη-ετεροκανονική και μη-ετεροσεξιστική γλώσσα. Να είστε 

περιεκτικές/οί στη χρήση παραδειγμάτων (όσον αφορά το φύλο, την εθνικότητα, το 

σεξουαλικό προσανατολισμό, τους τρόπους ζωής κλπ.) ώστε όλα τα μέλη της ομάδας 

να μπορούν να νιώσουν ότι συμπεριλαμβάνονται στη συζήτηση. Κάθε μέλος της ομάδας 

σας χρειάζεται να νιώθει ότι "εκπροσωπείται" στα διάφορα παραδείγματα και ότι 

μπορεί να ταυτιστεί με αυτό που συζητείται. 

 Ακόμη, θεωρείστε τον εαυτό σας ένα ισότιμο μέλος της ομάδας. Δεν είστε ‘πάνω’ από 

την ομάδα. Σίγουρα γνωρίζετε περισσότερα για το θέμα, αλλά αυτό δε θα έπρεπε να 

έχει ως αποτέλεσμα μια δυναμική δύναμης. 

 Έχετε κι εσείς να μάθετε πολλά από την ομάδα. Είμαστε όλες/οι ένα έργο εν εξελίξει και 

υπάρχει πάντα μια ευκαιρία για εξέλιξη και ανάπτυξη. Όταν δίνετε στην ομάδα σας το 

χώρο να εξερευνήσει, να αλληλοεπιδράσει, να αμφισβητήσει και να μάθει, και όταν 

συνδέεστε με τις/τους συμμετέχουσες/οντες με αυθεντικότητα, ενσυναίσθηση και 

ειλικρίνεια ανοίγετε και τους δικούς σας ορίζοντες σε νέες πιθανότητες και νέους 

τρόπους δράσης. Αυτό είναι ένα πολύτιμο δώρο που πρέπει να εκτιμάται. 

 

Να είστε δίκαιη/ος και αμερόληπτη/ος 

 Μην κρατήσετε θετική ή αρνητική στάση για κάποιο ζήτημα. Είναι πολύ σημαντικό να 

δημιουργήσετε ένα χώρο για να μπορεί η ομάδα να μοιραστεί και να ακούσει όλες τις 

διαφορετικές οπτικές, να εισαχθεί στην κριτική σκέψη και σε έναν εποικοδομητικό 

διάλογο. 

 Μην κρίνετε τις/τους άλλες/ους για τις απόψεις τους, όσο στερεοτυπικές και αν φαίνονται. 

Ακόμη και αν διαφωνείτε, πρέπει να σέβεστε όλες τις απόψεις (εκτός αν είναι προσβλητικές, 

κακοποιητικές ή υποτιμητικές· σε αυτήν την περίπτωση θα χρειαστείτε μία άλλου είδους 

παρέμβαση, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7.2.3 «Αντιμετωπίζοντας αρνητικά 

συναισθήματα που είναι προσβλητικά, λεκτικά επιθετικά και επιβλαβή »). 

 Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις δικές σας στερεοτυπικές αντιλήψεις, προκαταλήψεις 

και προσωπικά taboos και να προσπαθείτε συνεχώς να τα αφήσετε έξω από τη 

μαθησιακή διαδικασία της ομάδας. Η προσωπική ενδοσκόπηση και ο αναστοχασμός 

είναι πολύ σημαντικά για την αποδόμηση των προσωπικών στερεοτύπων. 
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 Αποφύγετε την ευνοιοκρατία. Μην παίρνετε το μέρος συγκεκριμένων ατόμων, ακόμη 

και αν έχετε χημεία με αυτές/ούς. Η εύνοια προς συγκεκριμένα μέλη της ομάδας θα 

έκανε τα υπόλοιπα μέλη να νιώσουν περιθωριοποιημένα. 

 Μην επιβάλλετε την άποψη ή την προσωπική σας οπτική. Και πάλι, αυτό που έχει 

σημασία είναι η διαδικασία της ομάδας και πρέπει τα μέλη της να φτάσουν στο δικό 

τους συμπέρασμα. 

 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΣΟΦΙΑ της ομάδας σας. Έχει πολλά να προσφέρει στη 

διαδικασία μάθησης και μπορείτε να μάθετε κι εσείς από αυτήν. 

 

Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας 

 Εμπιστευτείτε το ένστικτό σας. ‘Ακούστε’ το συναίσθημά σας, ακόμη κι αν δεν μπορείτε 

να το εξηγήσετε. Η διαίσθηση δε βασίζεται στη λογική. Η εμπιστοσύνη στη διαίσθηση 

σημαίνει ότι η/ο διευκολύντρια/ής είναι πραγματικά παρούσα/ών και συνδεδεμένη/ος 

με την ομάδα.  

 Εμπιστευτείτε την ομάδα και τον εαυτό σας. 

 Να είστε ανοιχτές/οί στο να ‘ακούτε’ τα μη-λεκτικά μηνύματα που 

ανταλλάσσονται/διατυπώνονται μέσα στην ομάδα και απαντήστε ανάλογα. 

 

Ευελιξία 

 Το να είστε ευέλικτη/ος σημαίνει ότι κατά καιρούς χρειάζεται ‘να αποφασίσετε 

γρήγορα’, να σκέφτεστε γρήγορα και να βρείτε πιθανές λύσεις όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Η ευελιξία συνεπάγεται, επίσης, δημιουργικότητα και σκέψη έξω από την 

πεπατημένη. 

 Μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιμένουμε όταν διεξάγουμε ένα 

βιωματικό εργαστήριο. Για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπίσουμε τεχνικές δυσκολίες 

(με τον προτζέκτορα, τον υπολογιστή, τον εξοπλισμό)· έναν αρκετά μικρότερο ή 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων· μπορεί να υπάρχουν άτομα με ειδικές ανάγκες στην ομάδα 

μας, για τα οποία δεν έχουμε ενημερωθεί και ούτω καθεξής. Είναι σημαντικό να 

σκεφτόμαστε και να δρούμε γρήγορα και να βρίσκουμε λύσεις για αυτά τα θέματα. 

 Επιπλέον, επειδή κάθε ομάδα έχει τη δική της διαδικασία, μπορεί το αρχικό μας πλάνο 

για τη διεξαγωγή των ασκήσεων να μην ταιριάζει απόλυτα. Μερικές φορές, μια ομάδα 

μπορεί να χρειάζεται παραπάνω χρόνο να εξερευνήσει μία έννοια, διότι αυτή είναι  

θεμελιώδης για την κατανόηση των μελών της ομάδας και δε μπορούν να 

προχωρήσουν αποδοτικά χωρίς αυτή. Άλλες φορές, η ομάδα μπορεί να περάσει κάποιες 

έννοιες/δραστηριότητες πολύ πιο γρήγορα και χωρίς πολύ συζήτηση γιατί μπορεί τα 

άτομα να έχουν διερευνήσει το ζήτημα στο παρελθόν και να νιώθουν ότι έχουν 
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επαρκείς γνώσεις για αυτό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να είμαστε ευέλικτες/οι και 

να μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές ή αλλαγές, στο βαθμό που αυτές είναι δυνατές.  

 

Δημιουργικότητα και χιούμορ 

 Προσπαθήστε να εξερευνήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να αποκτήσετε εμπειρία σε 

νέους τρόπους. Μη μένετε στους συνηθισμένους, τυποποιημένους τρόπους δράσης. 

 Να έχετε ποικιλία για να κρατάτε την ομάδα απασχολημένη και με ενδιαφέρον. 

 Να σκέφτεστε έξω από το κουτί. Ειδικά αν βιώνετε κάποια δυσκολία μέσα στην ομάδα, 

μια φρέσκια, νέα οπτική είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ‘ξεκολλήσει’ η ομάδα και 

να προχωρήσει μπροστά.  

 Πειραματιστείτε με νέες ιδέες. 

 Πάρτε ρίσκα. Εάν ‘ακούτε’ την ομάδα σας και είστε πραγματικά συνδεδεμένοι μαζί της, 

τότε τα ρίσκα αυτά θα είναι ευπρόσδεκτα.  

 Το χιούμορ είναι επίσης ένα εξαιρετικό εργαλείο όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα γιατί 

βοηθά τα πράγματα να 'προχωρήσουν' και δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα. Γελάστε 

μαζί με την ομάδα, αλλά ποτέ εις βάρος της. 

 

Ασφαλής χώρος για ευαλωτότητες 

 Οι συμμετέχουσες/οντες μπορεί να νιώθουν ευάλωτες/οι όταν ‘εκθέτουν τον εαυτό 

τους’, όταν παίρνουν το ρίσκο να μοιραστούν κάτι 

οικείο/προσωπικό/δύσκολο/διαφορετικό/αμφιλεγόμενο, με την πεποίθηση ότι το ρίσκο 

αυτό δε θα οδηγήσει στην κατάρρευσή τους. Με τον ίδιο τρόπο, η ευαλωτότητα μπορεί 

να πάρει τη μορφή της εμπλοκής των συμμετεχουσών/όντων σε μία δραστηριότητα, 

συζήτηση ή διαδικασία, χωρίς να είναι ακριβώς σίγουρες/οι προς τα που κατευθύνεται 

και χωρίς να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη/στο διευκολύντρια/ή να είναι η/ο οδηγός 

τους. 

 Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά μας ως διευκολύντριες/ές είναι να 

δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον σιγουριάς, ασφάλειας, εμπιστοσύνης, άνεσης και 

εχεμύθειας μέσα στην ομάδα από την αρχή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

δραστηριοτήτων που θα ‘σπάσουν τον πάγο’ και θα αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα, 

μέσω της θέσπισης βασικών κανόνων, της διατήρησης ενός θετικού κλίματος μέσα στην 

ομάδα, της απάντησης και αντιμετώπισης αρνητικών συναισθημάτων και 

συμπεριφορών και της ενεργούς ενθάρρυνσης των συμμετεχουσών/όντων να 

εκφράσουν τις απόψεις τους χωρίς να καταδικάζονται, να κρίνονται, να τους γίνεται 

επίθεση ή να στιγματίζονται. 
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 Επιτρέπουμε να λάβουν χώρα συζητήσεις μόνο στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού 

και απαντάμε έγκαιρα σε εκφράσεις αρνητικότητας που προκαλούν ταραχή στην 

ομάδας. Δεν επιτρέπουμε ποτέ ένα άτομο να γίνει ο ‘στόχος’ της ομάδας και είναι 

καθήκον μας να το προστατεύσουμε. 

 Δείχνουμε ενσυναίσθηση, καλοσύνη, κατανόηση και υπομονή, ειδικά για τα μέλη της 

ομάδας μας που μπορεί να είναι ανυπόμονα, απαιτητικά ή δημιουργούν εμπόδια. 

 Κάθε μέλος της ομάδας ενθαρρύνεται να μοιράζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

του με την υπόλοιπη ομάδα, μόνο στο βαθμό που νιώθει άνετα. Οι 

συμμετέχουσες/οντες μπορούν ακόμη και να προσπεράσουν μία ερώτηση (π.χ. να μην 

απαντήσουν), εάν νιώσουν αυτήν την ανάγκη. 

 Δε ζητάμε ευθέως από τις/τους συμμετέχουσες/οντες να μοιραστούν τις προσωπικές 

τους ιστορίες ή εμπειρίες (εκτός αν οι ίδιες/οι επιλέγουν συνειδητά να το κάνουν) και 

προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο. 

 Εάν υπάρξει μια αποκάλυψη ενός ευαίσθητου ζητήματος, το αντιμετωπίζουμε με 

ευαισθησία και διακριτικότητα. Προσπαθούμε να το γενικεύσουμε ώστε η προσοχή να 

μη δίνεται πια στο άτομο που μοιράστηκε την ιστορία, σε μια προσπάθεια να το 

προστατεύσουμε από το στιγματισμό. Στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε μια 

προσωπική συζήτηση με το άτομο αυτό, εάν νιώσουμε ότι υπάρχει ανάγκη. 

 Και κυρίως, όπως αναφέρουν οι Killermann και Bolger (2016), αντιμετωπίζουμε την 

ευαλωτότητα με ‘θαρραλέα συμπόνια’, συμπόνια που έχει τη ρίζα της στην 

ενσυναίσθηση, ακόμη και για τις/τους πιο ‘δύσκολες/ους’ συμμετέχουσες/οντες. Αυτό 

θα σήμαινε ειλικρινή προσπάθεια να κατανοήσουμε, με γνήσια περιέργεια, μία άποψη 

που μπορεί να είναι διαμετρικά ενάντια στη δική μας και να την εξερευνήσουμε με μια 

εναλλακτική οπτική. 

 

6.8 Αρνητικές πτυχές συμπεριφορών στις ομάδες και πως να τις 

διαχειριστείτε4 

Συχνά συναντάμε αυτά που θεωρούμε “δύσκολες” συμπεριφορές στην ομάδα μας, οι οποίες 

θέτουν διάφορες προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισής τους. Παρακάτω 

παρατίθενται κάποιοι πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης αυτών των συμπεριφορών.  

                                                   
4Βασισμένο στο εγχειρίδιο “Training of Trainers Course Toolkit» που αναπτύχθηκε από τιςSusie Prince και 

Catherine Squire, με cartoons από τον Bill Crook. (2007) « ©INTRAC , UK. 
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Πώς να αντιδράσετε όταν οι συμμετέχουσες/οντες θέλουν να μιλήσουν πολύ και φαίνεται 

να μην παίρνουν τα πράγματα πολύ σοβαρά  

Το χαζολόγημα, τα αστεία και η συχνή κουβέντα μπορεί να αποσυντονίσουν, καθώς δεν 

επιτρέπουν στην ομάδα να συγκεντρωθεί σε κάποια σοβαρή δραστηριότητα. 

Αντιμετωπίστε τα ως εξής: 

 Αναθέστε σε αυτά τα μέλη της ομάδας το ρόλο του παρατηρητή κατά τη διάρκεια 

μιας δραστηριότητας ή μικρής ομαδικής συζήτησης για να τα ενθαρρύνετε να 

αναπτύξουν άλλες δεξιότητες. 

 Χρησιμοποιήστε τις δεξιότητές τους κατάλληλα - για παράδειγμα όταν θέλετε να 

φτιάξετε τη διάθεση της ομάδας. 

 Μεταφέρετε την ενέργειά τους σε μια πιο αποδοτική / αποτελεσματική εργασία, 

όπως στις δραστηριότητες ενεργοποίησης. 

 Καταστήστε τις/τους υπεύθυνες/ους για συγκεκριμένες εργασίες, για να τους 

αποσπάσετε την προσοχή. 

 Συμπεριλάβετέ τους σε θεατρικά και παιχνίδια ρόλων. 

Πώς να αντιμετωπίσετε τις άκαμπτες απόψεις 

Μερικές φορές, κάποιες/οι συμμετέχουσες/οντες φαίνεται να εμμένουν άκαμπτα στις 

απόψεις τους, τις οποίες αναφέρουν ξανά και ξανά, χωρίς να δείχνουν κάποιου είδους 

μετατόπιση. 

 Δώστε τους χώρο και χρόνο να εξηγήσουν το συλλογισμό τους. Προσπαθήστε να 

καταλάβετε την οπτική τους και γιατί την έχουν διαμορφώσει (από που 

προέρχεται). 

 Προσπαθήστε να κατανοήσετε τα βαθύτερα κίνητρά τους και να τα 

επικοινωνήσετε. 

 Καταγράψτε την οπτική τους, μαζί με την οπτική των άλλων και στη συνέχεια 

καθορίστε μια κοινή άποψη/ άποψη της πλειονότητας. 

 Παρέχετέ τους βιβλιογραφία για τον εναλλακτικό τρόπο σκέψης, μεθόδους κλπ. και 

επιτρέψτε τους να την απορροφήσουν στο δικό τους χρόνο. 

 Να είστε σε επαγρύπνηση για να μην τις/τους αφήσετε να υπερισχύσουν την ομάδα. 

Προσελκύστε εναλλακτικές απόψεις από τις/τους άλλες/ους συμμετέχουσες/οντες, 

ώστε να υπάρχει μία ισορροπία απόψεων. Εάν είναι ιδιαίτερα επίμονες/οι και 

σχεδόν ‘ενοχλούν την ομάδα’, ζητήστε τους ευγενικά να ‘κρατήσουν αυτή τη 

σκέψη’, ώστε να δώσετε χώρο και σε άλλες/ους συμμετέχουσες/οντες να μιλήσουν. 
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Πώς να αντιμετωπίσετε κυρίαρχα μέλη της ομάδας που τους αρέσει να επιδεικνύονται 

 Μερικές φορές συναντάμε συμμετέχουσες/οντες που θέλουν συνεχώς να επιδεικνύουν 

τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη τους και φαίνεται σα να επιδιώκουν συνεχώς την 

προσοχή. Δώστε σε αυτές/ούς τις/τους συμμετέχουσες/οντες το ρόλο της/του 

παρουσιάστριας/ή (παραδείγματος χάριν αναθέστε τους να παρουσιάσουν τις 

μικρές ομαδικές συζητήσεις ή αποτελέσματα). 

 Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνονται αυταρχικές/οί και δεν επισκιάζουν τα άλλα μέλη της 

ομάδας. Σιγουρευτείτε ότι ανοίγετε συζήτηση με όλα τα μέλη της ομάδας. 

 Χρησιμοποιήστε τες/τους σε παιχνίδια ρόλων/προσομοιώσεις ως άτομα που 

αμφισβητούν (αυτές/ούς που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν μια συγκεκριμένη 

κατάσταση). 

Πώς να αντιμετωπίσετε μέλη της ομάδας που παρουσιάζουν απάθεια και παραμένουν 

αδιάφορα ως προς τη συμμετοχή. 

 Ενσωματώστε μια φυσική / ιδιαίτερα διαδραστική εργασία μέσα σε μία από τις 

δραστηριότητες για να ενθαρρύνετε την εμπλοκή (όπως debate, παιχνίδια ρόλων, 

πάρτε μία κλπ.). 

 Εφαρμόστε περισσότερες τονωτικές δραστηριότητες για να ανεβάσετε την ενέργεια 

της ομάδας. 

 Αλλάξτε τις μεθόδους με αυτές που χρησιμοποιούν και ατομικές εργασίες για να 

εμπλέξετε και αυτά τα μέλη (γράψιμο στον τοίχο, σιωπηλό αναστοχασμό, world 

café, παγωμένες εικόνες κλπ.). 

 Κάντε μία προσωπική συζήτηση μαζί τους για να δείτε τι συμβαίνει. Μπορεί να 

έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Βρείτε τί τις/τους κινητοποιεί, και δημιουργήστε 

αντίστοιχες καταστάσεις/ εργασίες. 

 Αναθέστε τους μια ενδιαφέρουσα εργασία που θα τις/τους κάνει να εμπλακούν. 

Πώς να αντιμετωπίσετε τα πιο ντροπαλά μέλη της ομάδας ή αυτά που τείνουν να είναι πιο 

εσωστρεφή/αποστασιοποιημένα. 

 Ζητήστε συνεχώς απόψεις, αξιόλογη τροφοδότηση και ενθαρρύνετε τα άτομα που δεν 

έχουν μοιραστεί κάτι να μιλήσουν. Ζητήστε τη συνεισφορά όλων των μελών της 

ομάδας και προσπαθήστε να εντάξετε αυτά τα μέλη στη συζήτηση.  

 Επενδύστε χρόνο σε δραστηριότητες που θα αναπτύξουν το ομαδικό πνεύμα, όπως σε 

τονωτικές δραστηριότητες. 

 Βρείτε ένα ρόλο για αυτές/ούς που θα τις/τους κάνει να εμπλακούν. 

 Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ατομικές εργασίες για να τις/τους 

ωθήσετε να μοιραστούν τις απόψεις τους (όπως το γράψιμο στον τοίχο, ο σιωπηλός 
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αναστοχασμός, οι παγωμένες εικόνες κλπ.). Περάστε από όλη την ομάδα και ζητήστε 

συνεισφορές από όλες/ους τις/τους συμμετέχουσες/οντες, μία/έναν μία/έναν για μία 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

 Χρησιμοποιήστε πιο συχνές συζητήσεις σε ζευγάρια (αντί σε μικρές ομάδες) ώστε να 

έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν την άποψή τους. Αυτό μπορεί να τους δώσει 

ενέργεια και να τις/τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν και στη συζήτηση μεταξύ όλης 

της ομάδας.  

 Δώστε τους έναν πιο ηγετικό ρόλο μέσα στην ομάδα: να κρατούν σημειώσεις ή να είναι 

εισηγητές (όπου μπορούν να παρουσιάσουν μαζί με κάποιο άλλο άτομο εάν το 

επιθυμούν, για να νιώσουν ασφαλείς). 

 Επιλέξτε τις/τους να συμμετάσχουν σε ένα debate. Μερικές φορές αυτό είναι αρκετό για 

να τους δώσει ενέργεια. 

 Δώστε βάση στην άποψή τους σε μία λιγότερο δημόσια συνάντηση, όπως στην 

τροφοδότησή τους σε συζητήσεις μεταξύ μικρών ομάδων ή σε συζητήσεις σε ζευγάρια. 

 Σε ένα διάλειμμα μπορεί να επιλέξετε να τις/τους ρωτήσετε γιατί αποσύρονται από την 

ομάδα και να δείτε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να χρειάζονται και μπορεί να ενισχύσει 

την εμπλοκή τους. 

Πως να αντιμετωπίσετε τις/τους συμμετέχουσες/οντες που αναλαμβάνουν το συνεχή ρόλο 

της/του ‘ειδικού’ και θέλουν να μοιραστούν ‘επιστημονικά δεδομένα’ αλλά με έναν τρόπο 

που αποσπά την προσοχή. 

Κάποιες/οι συμμετέχουσες/οντες μπορεί να έχουν πολλές γνώσεις για το θέμα πρόχειρα και 

να νιώθουν την ανάγκη να τις μοιραστούν με την υπόλοιπη ομάδα. Παρότι αυτό είναι 

ευπρόσδεκτο και μπορεί να είναι χρήσιμο κάποιες φορές βοηθώντας την ομάδα να 

ενισχύσει την κατανόησή της για ένα θέμα, είναι επίσης πιθανό ότι τέτοιες συμπεριφορές 

μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή, ειδικά εάν αυτές/οί οι συμμετέχουσες/οντες 

σταματήσουν τη διαδικασία της ομάδας για να μοιραστούν ένα ‘επιστημονικό δεδομένο’ ή 

την ‘τελευταία έρευνα για ένα ζήτημα’, ενίοτε, όταν αυτές οι πληροφορίες είναι αταίριαστες. 

 Χρησιμοποιήστε τη γνώση τους με έναν εποικοδομητικό τρόπο. Ζητείστε τους να 

μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη ή τη γνώση τους εάν η ροή της συζήτησης 

χρειάζεται μια πιο ‘επιστημονική’ άποψη. 

 Ζητήστε μια περίληψη όσων είπαν σε πιο λαϊκούς όρους για να τις/τους 

ενθαρρύνετε να μιλήσουν λιγότερο επιστημονικά – προσποιηθείτε άγνοια. 

Ενθαρρύνετέ τους να υιοθετήσουν ένα λιγότερο επιστημονικό τρόπο ομιλίας. 

 Τιθασεύστε την ανάγκη τους να μιλήσουν: “Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα, αλλά 

χρειάζεται χρόνο. Θα τη διερευνήσουμε μια άλλη φορά”. 
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 Συστήστε τον κανόνα ‘καμία ορολογία’ ως ένα βασικό κανόνα. 

 Εάν υπερισχύουν αρκετά και επισκιάζουν άλλα μέλη της ομάδας, ζητήστε τους να 

‘κρατήσουν αυτή τη σκέψη’ ώστε να μπορούν να δώσουν χώρο σε άλλες/ους 

συμμετέχουσες/οντες να μιλήσουν. Κάποιες φορές είναι, επίσης, χρήσιμο να 

αποφύγετε την οπτική επαφή μαζί τους, ώστε να τις/τους αποθαρρύνετε να 

μιλήσουν. 

 Ανοίγετε πάντα συζητήσεις προσκαλώντας άλλα μέλη να μιλήσουν: “ας δώσουμε 

την ευκαιρία σε άλλα άτομα, που δεν είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν την άποψή 

τους, να το κάνουν”. 

Πώς να διαχειριστείτε κάποια μέλη της ομάδας που γίνονται όλο και περισσότερο κυρίαρχα 

και θέλουν να αναλάβουν τον έλεγχο  

Μερικές φορές μπορεί να παρατηρήσετε ότι ένα ή δύο μέλη τείνουν να εστιάζουν στις δικές 

τους επιθυμίες, επιθυμούν να κυριαρχούν στην ομάδα και θέλουν τα άλλα μέλη να 

ακολουθούν την καθοδήγησή τους ή να υποτάσσονται στις επιθυμίες τους. Όταν μέλη της 

ομάδας παρουσιάζουν αυτήν τη συμπεριφορά, μπορεί να μη συμβιβάζονται εύκολα και 

ενδέχεται ακόμα και να υπεισέρχονται σε διαφωνίες όταν οι άλλοι διαφωνούν με τα σχέδιά 

τους ή παρεμβαίνουν στις επιθυμίες τους. 

 Προσπαθήστε να εξηγήσετε τη μεγαλύτερη εικόνα και ανακαλύψτε γιατί πιστεύουν 

ότι η ιδέα τους είναι τόσο καλή. Προσκαλέστε τα άλλα μέλη να δώσουν 

ανατροφοδότηση στην πρότασή τους άμεσα και αν καταστεί ανάγκη 

χρησιμοποιήστε τη ψήφο της πλειονότητας. 

 Προσπαθήστε να εξερευνήσετε μαζί τους μία κατάσταση που θα είναι ωφέλιμη για 

όλες/ους.  

 Ενθαρρύνετε τα άλλα μέλη να είναι διπλωματικά όταν τις/τους προσεγγίζουν με 

άλλες ιδέες. 

 Κάντε μια προσωπική συζήτηση μαζί τους και εξηγήστε ότι η προσέγγισή τους 

μπορεί να υπερισχύει στις/στους άλλες/ους. 

Πώς να αντιμετωπίσετε παρεμβατικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τη διαδικασία της 

ομάδας  

Ορισμένες φορές, κάποια μέλη μπορεί ‘να παρεμβαίνουν σε όσα κάνει η ομάδα, να έχουν 

τον έλεγχο ‘να βάζουν το χεράκι τους’, και να ταράσσουν τα άλλα μέλη χωρίς να 

χρειάζεται. 

 Δώστε τους μια συγκεκριμένη εργασία για να τις/τους κρατήσετε 

απασχολημένες/ους. 
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 Χρησιμοποιήστε ατομικές δραστηριότητες (γράψιμο στον τοίχο, σιωπηλή σκέψη 

κλπ.) για να ενθαρρύνετε τον αναστοχασμό τους, ώστε να τις/τους προσγειώσετε. 

 Συζητήστε τη συμπεριφορά τους προσωπικά (μπορεί να μη γνωρίζουν τη 

συμπεριφορά τους ή τις επιπτώσεις που έχει στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ή ίσως 

δυσκολεύονται να ενσωματωθούν στην ομάδα και προσπαθούν να ταιριάξουν). 

 Διενεργείστε περισσότερες δραστηριότητες για την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος 

κατά τη διάρκεια των τονωτικών ασκήσεων. 

 Προτείνετε τρόπους που μπορούν να μεταδώσουν το μήνυμά τους, χωρίς να 

παρεμβαίνουν και να ταράσσουν τα άλλα μέλη. 

 

Ενότητα 7:  Διδάσκοντας επίμαχα θέματα 

7.1 Μαθαίνοντας από το συναίσθημα 

Παρότι ο δρόμος της ανάλυσης με τη λογική κατά τη διάρκεια της διευκόλυνσης μπορεί να 

φαίνεται πιο ασφαλής ή πιο εποικοδομητικός, η έκφραση και η εξερεύνηση των 

συναισθημάτων έχει μεγάλη αξία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο ενσωματωμένη, 

διαρκή μάθηση (Killermann & Bolger, 2016). Καταρχάς, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε 

στις/στους συμμετέχουσες/οντες ότι τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν μπορεί να 

προκαλέσουν μια ποικιλία συναισθημάτων. Κανονικοποιήστε το γεγονός ότι ο θυμός, η 

ενόχληση, η σύγχυση, η δυσφορία είναι συχνές συναισθηματικές αντιδράσεις όταν 

συζητούνται ευαίσθητα θέματα. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ακόμα και ρωτώντας την 

ομάδα “Πιστεύετε ότι θα θέματα που θα συζητήσουμε μπορεί να φέρουν συγκεκριμένα 

συναισθήματα στην ομάδα; Θα θέλατε να εξηγήσετε γιατί; Πως θα προτιμούσατε να 

χειριστείτε την έκφραση ποικίλων συναισθημάτων στην πορεία της εκπαίδευσής μας;”. Με 

αυτόν τον τρόπο, καλούμε την έκφραση και τη διεργασία συναισθημάτων να αποτελούν 

μέρος των βασικών κανόνων της ομάδας, και παρέχουμε την ευκαιρία στις/στους 

συμμετέχουσες/οντες να καθορίσουν ποια είναι τα όριά τους, τι θα τις/τους έκανε να 

νιώσουν ασφαλείς και τι όχι.  

Παρότι η διαχείριση των συναισθημάτων μπορεί να μας φαίνεται μία πρόκληση, είναι 

σημαντικό να αναγνωρίζουμε ότι παρέχουν μια καλή ευκαιρία για μάθηση. Η αντιμετώπιση 

των συναισθημάτων και η ενίσχυση της μάθησης μέσω αυτών είναι μία διαδικασία. Αρχικά, 

τα συναισθήματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να κατονομάζονται, χωρίς να φοβόμαστε 

(οι δασκάλες/οι / διευκολύντριες/ές) να το κάνουμε. Ο κίνδυνος να αφήσουμε τα 

συναισθήματα μη αναγνωρισμένα μπορεί να κάνει τις/τους συμμετέχουσες/οντες να 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 107 of 123 

 

νιώσουν ότι ακυρώνονται και αυτό μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον εμπιστοσύνης που 

δημιουργήθηκε στην αρχή, μέσα στην ομάδα. Κατά δεύτερον, είναι καλό να παρέχουμε 

χώρο για την εξερεύνηση των συναισθημάτων κυρίως σε σχέση με την εργασία που γίνεται 

(π.χ. γιατί είναι χρήσιμο αυτό το συναίσθημα για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, τι 

μπορούμε να μάθουμε από αυτό). Μπορούμε, επίσης, να προσκαλέσουμε τα μέλη της 

ομάδας να μοιραστούν άλλα περιστατικά όπου ένα άτομο μπορεί να νιώθει το ίδιο και να 

διερευνήσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πρακτικά την κατανόηση αυτού του 

συναισθήματος  στην εργασία μας.   

Εάν οι συμμετέχουσες/οντες νιώθουν άνετα, και πάντα αφού ζητήσουμε την άδειά τους, 

μπορούμε να διερευνήσουμε βαθύτερα τα συναισθήματα που εκφράζονται. Παραδείγματος 

χάρην, εάν ένα άτομο αποκαλύψει ότι έχει βιώσει εκφοβισμό και την/τον έχει επηρεάσει, 

μπορεί να είναι χρήσιμο για την ομάδα να κατανοήσει τι μπορεί να βιώνει ένα άτομο που 

έχει δεχθεί εκφοβισμό σε τέτοιες περιπτώσεις, τι είναι δύσκολο όσον αφορά τα 

συναισθήματά τους και τι μπορεί να χρειάζονται σε τέτοιες στιγμές. Αυτό μπορεί να γίνει 

είτε ζητώντας από το άτομο να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες, με έναν πολύ 

ευαίσθητο τρόπο και χωρίς να του ασκούμε πίεση ή μπορεί να εξερευνηθεί σε ένα πιο 

γενικό, από-προσωποποιημένο πλαίσιο, εάν νιώθουμε ότι ρωτώντας το άτομο ευθέως 

μπορεί να το βάλει στο στόχαστρο, να το εκθέσει ή να το κάνει να νιώσει ευάλωτη/ος. Η 

τελευταία προσέγγιση (απο-προσωποποίηση, γενίκευση) είναι συνήθως πιο ασφαλής και 

δείχνει περισσότερη ευαισθησία. Τέλος, άπαξ και αναγνωρισθούν/κατονομαστούν και 

εξερευνηθούν τα συναισθήματα, πρέπει να ενσωματωθούν ώστε να είναι δυνατό για 

τις/τους συμμετέχουσες/οντες να τα καταλάβουν. Η ενσωμάτωση του συναισθήματος 

σημαίνει το συνδυασμό όλων των σημαντικών στοιχείων που μπορεί να έχουν έρθει στην 

επιφάνεια κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής της συγκεκριμένης εμπειρίας και τη 

σύνδεσή τους με το ζήτημα που καλύπτουμε: συναίσθημα  μάθηση (τι μάθαμε από την 

εξερεύνηση του συναισθήματος) γιατί είναι σημαντικό (για το ζήτημα/το στόχο της 

μάθησης/το επάγγελμα) και χρησιμότητα (τι μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε).  

Και τέλος, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα συναισθήματα παρέχουν χώρο για 

μάθηση. Ακόμη και αν κλιμακώνονται σε έντονες συζητήσεις ή συγκρούσεις, οι συγκρούσεις 

αποτελούν ευκαιρίες εξέλιξης και δημιουργικότητας, αλλαγής και ανάπτυξης! Μέσω της 

εξερεύνησης των πιο δύσκολων συναισθημάτων ένα άτομο μπορεί να βιώσει μια 

μετακίνηση οπτικής και εκεί μπορεί να προκύψει η αλλαγή, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο (όσον αφορά την αλληλεπίδραση με τους άλλους). 

 

Η Ταξινομία του Krathwohl 
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Ένας τρόπος να κατανοήσουμε πώς τα άτομα επεξεργάζονται και εσωτερικεύουν τη 

μάθηση σε ένα συναισθηματικό επίπεδο είναι να χρησιμοποιήσουμε το συναισθηματικό 

τομέα ταξινομίας του Krathwohl που συχνά συνδέεται με τη συμπεριφορική και 

συναισθηματική αλλαγή (Krathwohl affective taxonomy). Υπάρχουν 5 επίπεδα στην 

ταξινομία: προσοχή (λαμβάνοντας), ενδιαφέρον (απαντώντας), εκτίμηση (εκτιμώντας), 

επανοργάνωση και χαρακτηρισμός. 

 

 

Η προσοχή περιγράφει το στο στάδιο που έχουμε γνώση ή ευαισθησία στην για την ύπαρξη 

συγκεκριμένων ιδεών ή φαινομένων και είμαστε πρόθυμες/οι να τα ανεχτούμε. Τα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν το να είμαστε ανοιχτόμυαλες/οι, να διαφοροποιούμαστε, να 

αποδεχόμαστε, να ακούμε. Για να ενισχύσετε το στάδιο της λήψης μίας ιδέας των 

μαθητριών/ών / εκπαιδευομένων (για παράδειγμα την ‘αποδοχή’, το ‘σεβασμό’, τις 

‘διακρίσεις’) πρέπει να αιχμαλωτίσετε την προσοχή τους στο θέμα και να τις/τους 

ενθαρρύνετε να ρωτήσουν, να περιγράψουν, να ακολουθήσουν και να αναγνωρίσουν τις 

ποικίλες έννοιες. 

Το ενδιαφέρον περιγράφει το δεύτερο στάδιο της ταξινομίας και αναφέρεται στη δέσμευση 

κατά κάποιο τρόπο σε μια ιδέα ή φαινόμενο, αντιμετωπίζοντάς τα ενεργά. Τα 

παραδείγματα περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με μία ιδέα, το σχολιασμό, την αναγνώριση, 

την παροχή συμβουλών, τη συμμετοχή/τον εθελοντισμό. Καλλιεργείστε την κινητοποίηση 

για ανταπόκριση των μαθητριών/ών / εκπαιδευομένων ενθαρρύνοντάς τες/τους να 

αναλάβουν εθελοντικά δράση για να βοηθήσουν, να καλωσορίσουν, παραδείγματος χάριν, 

τις/τους διαφορετικούς μαθήτριες/ές όσον αφορά τη σεξουαλικότητα και το φύλο. Σε αυτό 
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το στάδιο, μπορούν, επίσης, να παρακινηθούν να διαβάζουν, να συζητούν και να γράφουν 

περισσότερο για το θέμα του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου. 

Εκτίμηση: το να είμαστε πρόθυμες/οι να εκτιμήσουμε συγκεκριμένες ιδέες ή φαινόμενα, 

συμμετέχοντας ενεργά στην εσωτερίκευσή τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ανάπτυξης 

επιδεξιότητας στη δημόσια συζήτηση. Προάγετε την εκτίμηση βοηθώντας τις/τους 

μαθήτριες/ές / εκπαιδευόμενες/ους να συζητήσουν τη νέα ιδέα και να βρουν πιθανούς 

τρόπους να τη χρησιμοποιήσουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν 

όταν οι μαθήτριες/ές / εκπαιδευόμενες/οι εμπλέκονται στο να εξηγήσουν την αποδοχή/τη 

σεξουαλική ποικιλομορφία/την ταυτότητα φύλου σε άλλους, ξεκινήστε συζητήσεις για το 

θέμα, αιτιολογήστε την ανάγκη της αποδοχής και της συμπερίληψης, προτείνετε και 

μοιραστείτε ιδέες για το πώς το σχολείο μπορεί να γίνει ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό 

μέρος για όλες/ους τις/τους μαθήτριες/ές. 

Επανοργάνωση:  αποτελεί το τέταρτο στάδιο της ταξινομίας του Krathwohl και 

περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της νέας αξίας σε αυτές που υπάρχουν ήδη, και τη 

διαμόρφωση μιας αρμονικής και εσωτερικά σύμφωνης φιλοσοφίας. Αυτό μπορεί να γίνει 

συζητώντας, διατυπώνοντας θεωρίες, σχηματίζοντας και εξισορροπώντας τις ποικίλες 

έννοιες. Καλλιεργείστε την επανοργάνωση ενθαρρύνοντας τις/τους μαθήτριες/ές / 

εκπαιδευόμενες/ους να λύσουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τη νέα ιδέα και 

ενσωματώνοντάς την σε μια προ-υπάρχουσα δομή για τη λύση προβλημάτων 

(συγκρίνοντας, συσχετίζοντας, και συνδυάζοντας αξίες). Στο στάδιο της οργάνωσης, οι 

μαθήτριες/ές θα αναγνωρίσουν την ανάγκη να ανταποκριθούν στον ομοφοβικό και 

τρανσφοβικό εκφοβισμό, με τον ίδιο τρόπο θα αναγνώριζαν την ανάγκη να απαντήσουν  

σε οποιαδήποτε άλλη μορφή εκφοβισμού, χωρίς να κάνουν κάποιο διαχωρισμό μεταξύ των 

δύο. 

Ο χαρακτηρισμός από την αξία ή τη σειρά αξιών σημαίνει να δρούμε με συνέπεια σύμφωνα 

με τις αξίες που έχει εσωτερικεύσει το άτομο. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: να 

αναθεωρούμε, να απαιτούμε, να χαρακτηριζόμαστε υψηλά όσον αφορά την αξία, να 

αποφεύγουμε, να αντιστεκόμαστε, να διαχειριζόμαστε, να επιλύουμε. Καλλιεργείστε το 

χαρακτηρισμό ενθαρρύνοντας τις/τους μαθήτριες/ές / εκπαιδευόμενες/ους να μεταφέρουν 

την ιδέα στην καθημερινή τους ζωή. Κατά τη διάρκεια του χαρακτηρισμού, οι μαθήτριες/ές 

εμπλέκονται και αλληλοεπιδρούν με διεμφυλικές/ούς μαθήτριες/ές εύκολα και φυσικά, 

χωρίς να μιλούν για αυτό. 

 

Πώς εξηγεί η Ταξινομία του Krathwohl τον αντίκτυπο στη γνώση, τις στάσεις, τις δεξιότητες 

και τις συμπεριφορές; 
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Γνώση: το να γνωρίζουμε 

 Οι μαθήτριες/ές γνωρίζουν τι σημαίνει “σεβασμός”, “αποδοχή”, “πείραγμα”, 

“εκφοβισμός” και “διακρίσεις”. 

 Οι μαθήτριες/ές γνωρίζουν τι σημαίνει ΛΟΑΤΙ και τι σημαίνουν τα αρχικά.  

 Οι μαθήτριες/ές γνωρίζουν προκαταλήψεις και ποιες πτυχές τους είναι 

λανθασμένες. 

 Οι μαθήτριες/ές γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και που μπορούν να προσφύγουν 

όταν αυτά τους αρνούνται. 

Στάσεις: το να νιώθουμε και να εκτιμάμε 

 Οι μαθήτριες/ές δείχνουν σεβασμό και προσοχή στη σεξουαλική ποικιλομορφία. 

 Οι μαθήτριες/ές ενδιαφέρονται να εξερευνήσουν τα συναισθήματα και τους 

κανόνες τους. 

 Οι μαθήτριες/ές νιώθουν αυτοπεποίθηση να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 

(όσον αφορά την έλξη από το ίδιο φύλο). 

 Οι μαθήτριες/ές εκτιμούν την ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένης της 

σεξουαλικής ποικιλομορφίας. 

 Οι μαθήτριες/ές έχουν επαναξιολογήσει το σύστημα αξιών τους όσον αφορά την 

αγωγή του πολίτη και τη σεξουαλικότητα.  

Δεξιότητες: το να μπορούμε 

 Οι μαθήτριες/ές μπορούν να συμπεριφέρονται με σεβασμό στα ΛΟΑΤΙ άτομα. 

 Οι μαθήτριες/ές μπορούν να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις των ομάδων που 

δέχονται διακρίσεις 

 Οι δασκάλες/οι έχουν εκπαιδευτεί να διαχειρίζονται ομοφοβικά σχόλια μέσα στην 

τάξη, τόσο με παιδαγωγικούς τρόπους, όσο και με την πειθαρχία.  

Συμπεριφορά: το να λαμβάνουμε δράση 

 Οι μαθήτριες/ές μπορούν δρουν με σεβασμό απέναντι στα ΛΟΑΤΙ άτομα. 

 Οι μαθήτριες/ές έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις των 

ομάδων που δέχονται διακρίσεις. 

 Οι δασκάλες/οι έχουν εκπαιδευτεί να διαχειρίζονται ομοφοβικά σχόλια μέσα στην 

τάξη, τόσο με παιδαγωγικούς τρόπους, όσο και με την πειθαρχία.  
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7.2 Πώς να αντιμετωπίσετε έντονα αρνητικές αντιλήψεις και 

στάσεις που αφορούν τη σεξουαλική διαφορετικότητα 

Η συζήτηση για το φύλο, την ταυτότητα, την έκφραση φύλου, τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, τη σεξουαλική διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τις διακρίσεις 

μπορεί να οδηγήσει στη διαμόρφωση μίας ατμόσφαιρας  φορτισμένης με έντονα, και ενίοτε 

αρνητικά, συναισθήματα. Συχνά παρατηρείται ότι οι συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλική 

διαφορετικότητα μπορούν να δημιουργήσουν αντικρουόμενες απόψεις, θέσεις, 

πεποιθήσεις, γιατί αυτά τα ζητήματα αγγίζουν πολύ προσωπικές πτυχές ή τις ευαίσθητες 

χορδές όλων των ανθρώπων (π.χ. προσωπική ταυτότητά). Από τη μία πλευρά, αυτή η 

έκφραση συναισθημάτων είναι πραγματικά ευεργετική για τις/τους συμμετέχουσες/οντες, 

καθώς επιδρά θετικά στη μάθηση και τη γενική εκπαιδευτική διαδικασία ολόκληρης της 

ομάδας (Dankmeijer, P., 2011). Από την άλλη, όμως, θέτει την/τον εκπαιδευτικό / 

διευκολύντρια/ή σε δύσκολη θέση, διότι οφείλει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε αυτό 

το συναισθηματικά (και συχνά έντονα) φορτισμένο περιβάλλον. 

 

Οι προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει μία/ένας εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής 

σε μια τέτοια περίπτωση είναι οι εξής (Kerr & Huddleson, 2016): 

 Να τηρεί μία ισορροπημένη στάση, δηλαδή να παραμείνει αντικειμενική/ός και να μην 

εμπλακεί στη συζήτηση. 

 Να ανταποκρίνεται στις ευαισθησίες των συμμετεχουσών/όντων και να τις 

υπερασπίζεται: οι ακραίες απόψεις και οι αρνητικές συμπεριφορές μπορούν να κάνουν 

τις/τους άλλες/ους συμμετέχουσες/οντες να αισθάνονται ότι βάλλονται, ότι τους 

προσβάλλουν, ότι τους παρενοχλούν ή ότι τους περιθωριοποιούν. 

 Να εξουδετερώνει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα και να 

εμποδίζει την όξυνση των πνευμάτων, έτσι ώστε να μην οδηγεί σε συγκρούσεις. 

 Να έχει επαρκείς και ολοκληρωμένες γνώσεις για το θέμα, ώστε να είναι σε θέση να το 

αντιμετωπίσει από κοινωνιολογική, πολιτική, ιστορική, πολιτισμική, θρησκευτική και 

ψυχολογική άποψη. 

 

Για να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, η/ο 

εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής πρέπει πρώτα να κατανοήσει γιατί οι 

συμμετέχουσες/οντες έχουν αυτά τα έντονα συναισθήματα και από πού προέρχονται οι 

απόψεις και οι θέσεις τους. Για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να προκληθούν 

συναισθηματικές αντιδράσεις λόγω άγνοιας, παραπληροφόρησης, μύθων και στερεοτύπων 

σχετικά με τη σεξουαλική διαφορετικότητα, μίας πρόσφατης μεταβολής στα μέσα 
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ενημέρωσης, των θρησκευτικών πεποιθήσεων και της μεγέθυνσης του πόσο ρεαλιστικές 

είναι αυτές οι πεποιθήσεις. 

 

Δεύτερον, μία σημαντική παράμετρος για τον τρόπο με τον οποίο μία/ένας εκπαιδευτικός / 

διευκολύντρια/ής αντιδρά στα αρνητικά συναισθήματα και στάσεις είναι ο τρόπος με τον 

οποίο ερμηνεύει τις αντιδράσεις και τα έντονα συναισθήματα των συμμετεχουσών/όντων. 

Με άλλα λόγια, μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά εάν ερμηνεύει τις αντιδράσεις αυτές ως 

κατάφωρα ομοφοβικές και ως εκ τούτου τηρεί αμυντική στάση, ώστε να «βάλει τα 

πράγματα στη θέση τους». Αντίθετα, θα έχει μία πολύ διαφορετική αντίδραση αν θεωρεί 

ότι αυτή η αρνητικότητα εκφράζει μία διαδικασία κατά την οποία οι συμμετέχουσες/οντες 

εργάζονται μέσω των «παρελκυστικών» πεποιθήσεών τους. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι ακαδημαϊκοί αναγνώρισαν ότι τα σχολεία μεταβαίνουν από 

τις εκφράσεις της «παραδοσιακής ομοφοβίας» (σαφείς, ωμές, απλές και ανοικτές 

αντιρρήσεις κατά της ομοφυλοφιλίας και της σεξουαλικής διαφορετικότητας) στη 

«σύγχρονη ομοφοβία», σύμφωνα με την οποία οι «σύγχρονοι» ΛΟΑΤΙ-φοβικοί άνθρωποι 

μπορεί να δηλώνουν πως δεν είναι φοβικοί, αλλά παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέροντος, 

ανειλικρινή στήριξη ή ψεύτικη ανοχή προς τα ΛΟΑΤΙ άτομα. Από την άποψη αυτή, 

επιφανειακά, οι άνθρωποι μπορεί να αναφέρουν ότι δεν έχουν προβλήματα με τη 

σεξουαλική διαφορετικότητα, αλλά οι συμπεριφορές τους παρουσιάζουν κοινωνική 

απόσταση απέναντι σε ανθρώπους «διαφορετικούς» από πλευράς σεξουαλικότητας και 

απέναντι σε διάφορες μορφές περιθωριοποίησης (Dankmeijer, P., 2017). Στο δημοκρατικό, 

ανθρωπιστικό και συμπεριληπτικό πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 

λειτουργούν σήμερα τα περισσότερα σχολεία, είναι πιο συνηθισμένο να αντιμετωπίζουμε τη 

«σύγχρονη αρνητικότητα» παρά την παραδοσιακή, ακατέργαστη ομοφοβία. Από αυτή την 

οπτική γωνία, είναι πολύ πιο χρήσιμο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί / διευκολύντριες/ές 

διακρίνουν τη «σύγχυση», την «αίσθηση ανασφάλειας» ή «αίσθημα εκτοπισμού από τη 

ζώνη άνεσης» από την «ισχυρή αντίσταση».  

 

Ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της αρνητικότητας στο πλαίσιο της «παρεμπόδισης 

των πεποιθήσεων» επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτικούς / διευκολύντριες/ές να 

αντιμετωπίζουν τις/τους αρνητικά προδιατεθειμένες/ους συμμετέχουσες/οντες όχι ως 

«εχθρούς» (και ως εκ τούτου να περιορίζουν την ενσυναίσθηση και τη σύνδεσή τους με 

αυτούς), αλλά ως άτομα που συμμετέχουν σε μία διαδικασία εργασίας μέσα από τις μη 

εποικοδομητικές ιδέες τους, οι οποίοι επανεξετάζουν τις υπάρχουσες πεποιθήσεις τους και 

αποδομούν παλαιές έννοιες που προκαλούν διακρίσεις και περιθωριοποίηση. Η δημιουργία 

ενός χώρου όπου οι συμμετέχουσες/οντες μπορούν να αυτοαναστοχαστούν, να 
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επαναξιολογήσουν και να αμφισβητήσουν υπάρχουσες ιδέες και στάσεις, συμβάλλει σε μία 

διαδικασία αποδόμησης στερεοτυπικών, αρνητικών, ακόμη και ομοφοβικών πεποιθήσεων, 

και τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και στάσεων που θα βασίζονται στον αμοιβαίο 

σεβασμό, τη γνήσια συμπερίληψη και ισότητα (Dankmeijer, P., 2018). 

 

 

7.2.1 Αντιμετωπίζοντας τα αρνητικά συναισθήματα 

Η σημασία της αυτογνωσίας και του αυτοαναστοχασμού: 

Πριν αντιδράσει σε αρνητικά συναισθήματα, είναι σημαντικό η/ο εκπαιδευτικός / 

διευκολύντρια/ής να έχει αρχικά επίγνωση της προσωπικής της/του εμπειρίας στα θέματα 

αυτά, των ευαισθησιών της/του, του συστήματος αξιών, των στάσεων και των 

αντιλήψεων, ώστε να είναι ευαισθητοποιημένες/οι για το πώς «να παρουσιάσουν τα 

θέματα αυτά μέσα στην τάξη». Μέσα από μια διαδικασία αυτοαναστοχασμού και 

αυτογνωσίας, η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής οφείλει να γνωρίζει με ποιον τρόπο οι 

προσωπικές του εμπειρίες, πεποιθήσεις και στάσεις μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με 

τον οποίο αλληλοεπιδρούν με τις/τους συμμετέχουσες/οντες. Εάν μία/ένας εκπαιδευτικός / 

διευκολύντρια/ής είναι, για παράδειγμα, παθιασμένη/ος ακτιβιστής/ρια ή ομοφυλόφιλη/ος, 

πώς ενεργοποιούνται για να αντιδράσουν, όταν μία/ένας συμμετέχουσα/ων εκφράζει 

έντονα ομοφοβικές συμπεριφορές; Ομοίως, εάν μία/ένας εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής 

φαίνεται ότι συμφωνεί ενδόμυχα με κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους 

ομοφυλόφιλους, τι είδους μηνύματα θα μετέδιδε στην ομάδα, αν οι αντιδράσεις της/του 

αναπαράγουν αυτά τα στερεότυπα (έστω και ασυνείδητα); Σε αυτό το σημείο, η πρόκληση 

αφορά την/τον εκπαιδευτικό / διευκολύντρια/ή που καλείται να διατηρήσει ισορροπία 

μεταξύ των προσωπικών της/του αντιλήψεων και αυτών της ομάδας (Kerr & Huddleston, 

2016), δηλ. τι σκέφτονται σε προσωπικό επίπεδο και τι μπορούν να εκφράσουν ενώπιον 

άλλων. Αυτό που έχει ζωτική σημασία είναι να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον στο 

πλαίσιο της ομάδας στο οποίο όλες οι απόψεις μπορούν να μελετηθούν με έναν μη 

πολωμένο και ισορροπημένο τρόπο. 

 

Διατηρώντας την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η υιοθέτηση μιας ισορροπημένης προσέγγισης απαιτεί την 

έναρξη μιας ανοικτής συζήτησης, ώστε να εκφραστεί ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών 

απόψεων, με την/τον εκπαιδευτικό / διευκολύντρια/ή να μην αποκαλύπτει τις δικές του 

απόψεις και να παραμένει αντικειμενικός. Παρόλο που είναι δύσκολο, είναι απαραίτητο η/ο 

εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής να παραμένει όσο το δυνατόν πιο «αμερόληπτος» και να 
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αποφεύγει να εμπλακεί στη συζήτηση ή να συμμετέχει σε μία κατ’ ιδίαν διαλογική συζήτηση 

με τις/τους συμμετέχουσες/οντες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δημιουργηθεί 

πρόσφορο έδαφος για  τις/τους συμμετέχουσες/οντες, ώστε να διερευνήσουν, να 

επανεξετάσουν, να θέσουν υπό αμφισβήτηση και να επαναξιολογήσουν διάφορες θέσεις και 

απόψεις, και κυρίως τις αρνητικές. Όταν λέμε ότι  η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής 

πρέπει να είναι όσος το δυνατόν αντικειμενικός και αμερόληπτος δεν εννοούμε ότι θα 

αποδίδει την ίδια βαρύτητα σε αρνητικές απόψεις ή συναισθήματα. Αντίθετα, η συζήτηση 

θα ανοίξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να διατυπωθούν επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα και να εξετάζεται ένα θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

 

Σε περίπτωση που οι συμμετέχουσες/οντες δυσκολεύονται να παρουσιάσουν 

αντεπιχειρήματα, τότε η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής μπορεί να παίξει τον 

«δικηγόρο του διαβόλου» για να βοηθήσει στην υποκίνηση αυτής της αντίδρασης. 

Επιπλέον, οι ερωτήσεις ανοικτού τύπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημιουργικά για να 

αμφισβητήσουν τις αρνητικές απόψεις, αλλά σε ένα γενικευμένο πλαίσιο και όχι σε 

προσωπικό επίπεδο (για παράδειγμα απαντώντας με τις εξής φράσεις: «Θα μπορούσαμε 

επίσης, να πούμε ότι ......» ή «Το αντίθετο επιχείρημα που προβάλλεται σε σχέση με αυτό 

είναι ... » ή « Μερικοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι ... »). Σε καμία περίπτωση, δεν θέλουμε να 

εκθέσουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες. Παρόλο που οι συμμετέχοντες με αρνητικά 

συναισθήματα μπορεί να φαίνονται «ενοχλητικοί» στην ομάδα, αποτελούν μέρος της 

ομάδας και πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό χωρίς να στιγματίζονται ή να 

περιθωριοποιούνται. Όταν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δημιουργικά τις απόψεις τους, 

τότε αυτό μπορεί να είναι μία ευκαιρία για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη όλων των 

συμμετεχουσών/όντων. 

 

Τέλος, παρότι συνιστάται η αμεροληψία, έτσι ώστε η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής να 

μην εκθέτει τις προσωπικές του απόψεις, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να το κρίνει 

χρήσιμο για τις διεργασίες της ομάδας να αποκαλύψει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες 

για μία παρόμοια εμπειρία. Η εκμυστήρευση αυτή μπορεί να προσθέσει στοιχεία σχετικά με 

ένα θέμα υπό συζήτηση, μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση και ακόμη μπορεί να 

βοηθήσει τις/τους συμμετέχουσες/οντες να διευρύνουν την προοπτική τους. Έτσι, για 

παράδειγμα, η αποκάλυψη μίας προσωπικής εμπειρίας σχετικά με τον εκφοβισμό στον 

κυβερνοχώρο (που μπορεί να σχετίζεται ή όχι με τη σεξουαλική διαφορετικότητα) μπορεί 

να βοηθήσει την ομάδα να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο και τις επιπτώσεις χωρίς 

να αναφερθεί σε συγκεκριμένες προσωπικές λεπτομέρειες της φύσης του εκφοβισμού (Kerr 

&Huddleston, 2016).) 
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Ζητώντας διευκρινίσεις 

Ενώ είναι σημαντικό για όλους τις/τους συμμετέχουσες/οντες στην ομάδα να αισθάνονται 

ότι τις/τους σέβονται και τις/τους συμπεριλαμβάνουν σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που 

δημιουργεί ανοιχτό πνεύμα, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και μη-επίκριση, συνιστάται η/ο 

εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής να μην λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε άποψη 

διατυπώνεται. Για να βοηθήσουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες να μελετήσουν και να 

αμφισβητήσουν τις αρνητικές απόψεις που εκφράστηκαν, η/ο εκπαιδευτικός / 

διευκολύντρια/ής μπορεί να θέσει πρώτα ερωτήσεις ανοικτού τύπου για να ζητήσει 

διευκρινίσεις, π.χ. «Τι εννοείτε όταν λέτε ότι ...», «Μπορείτε να εξηγήσετε τι σημαίνει ... για 

σας;». (Dankmeijer, Ρ. 2011). Έτσι, η συζήτηση επικεντρώνεται σε ένα σημείο και δίνει την 

ευκαιρία στο άτομο να επανεξετάσει αυτά που είπε, ενώ παράλληλα αφήνει περιθώρια 

στην ομάδα να διερευνήσει περαιτέρω παρανοήσεις, προκαταλήψεις ή στερεότυπα. 

 

Κριτικός αναστοχασμός και χρήση παραφράσεων 

Μερικές φορές μία/ένας συμμετέχουσα/ων μπορεί να μην έχει αντιληφθεί πόσο αρνητικές 

είναι οι απόψεις του. Παρέχοντάς τους ανατροφοδότηση μέσα από τον κριτικό 

αναστοχασμό και τη χρήση παραφράσεων (δηλαδή, συνοψίζοντας ό,τι έχουν πει με δικά 

μας λόγια) και ελέγχοντας μαζί τους ότι καταλάβαμε σωστά αυτό που εννοούν («Αν 

κατάλαβα σωστά, αυτό που είπατε είναι ότι ...... Σωστά; Έχω καταλάβει σωστά;»), η/ο 

συμμετέχουσα/ων έχει την ευκαιρία να ακούσει τα δικά του λόγια, να κάνει μία παύση, να 

ξανασκεφτεί και να έχει την ευκαιρία να το εξηγήσει ή να το μελετήσει περαιτέρω. Η 

πρόθεσή μας όταν αναστοχαζόμαστε κριτικά και παραφράζουμε είναι να λειτουργήσουμε 

σαν καθρέφτης των λεγομένων των ομιλητριών/ών και όχι να επαναλαμβάνουμε τα λόγια 

τους σαν παπαγάλοι. Ο κριτικός αναστοχασμός και η παράφραση δεν σημαίνει ότι 

επαναλαμβάνουμε κατά λέξη αυτό που ακούσαμε. Αντιθέτως, σημαίνει ότι προσπαθούμε να 

αναδιατυπώσουμε την πληροφορία και να αναλογιστούμε τα συναισθήματα ή τις 

προθέσεις που μπορεί να προκύπτουν από τις δηλώσεις των συμμετεχουσών/όντων.  

 

Παρόλο που είναι σημαντικό να επιτρέπεται στο πρόσωπο που έχει εκφράσει αρνητικές 

απόψεις να στοχαστεί κριτικά ως προς αυτές, εξίσου σημαντικό είναι να αποφύγετε τη 

διεξαγωγή κατ’  ιδίαν συζήτησης με το άτομο αυτό. Ο στόχος δεν είναι να προσπαθήσουμε 

να αλλάξουμε αυτό το συγκεκριμένο άτομο αλλά αντ’ αυτού να δώσουμε τροφή για σκέψη 

σε όλα τα μέλη της ομάδας για να διερευνήσουν τις θέσεις τους και να δουλέψουν πάνω 

στις δικές τους προκαταλήψεις ή κρίσεις. Μια καλή τεχνική μετά τον κριτικό αναστοχασμό 

και την παράφραση είναι η αξιοποίηση των απόψεων ολόκληρης της ομάδας ανοίγοντας 

συζήτηση και θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με το τι γνώμη έχουν οι συμμετέχουσες/οντες 

και αν έχουν διαφορετικές απόψεις να ανταλλάξουν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να 
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λάβουμε σοβαρά υπόψη ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθεί πόλωση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης (καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει κλιμακωτά σε σύγκρουση), αλλά 

να αναπτύξουμε διάλογο που θα βασιστεί στον κριτικό αναστοχασμό και την 

ανακεφαλαίωση των διαφορετικών απόψεων που ακούστηκαν.  

 

7.2.2 Αντιμετωπίζοντας την αρνητικότητα που απορρέει από 

θρησκευτικές απόψεις και πεποιθήσεις 

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι συχνά καλά εδραιωμένες στο σύστημα αξιών ενός 

ατόμου. Η θρησκευτική ταυτότητα ενός ατόμου μπορεί να αποτελέσει μία από τις 

σπουδαιότερες πτυχές της προσωπικότητάς ενός ατόμου (Different in More Ways Than One 

Manual, 2004). Είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των περισσότερων 

θρησκειών στο γεγονός ότι καταδικάζουν την ομοφυλοφιλία και συγκεκριμένα, την 

ομοφυλοφιλική συμπεριφορά των ανδρών. Ωστόσο, μία άλλη προσέγγιση αποκαλύπτει ότι 

η ερμηνεία των θρησκευτικών κειμένων διαφέρει μεταξύ των παραδοσιακών / 

φονταμενταλιστών πιστών και των πιο φιλελεύθερων, μη φονταμενταλιστών. Ενώ οι 

φονταμενταλιστές καταγγέλλουν οποιαδήποτε μορφή ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς, οι 

πιο φιλελεύθεροι πιστοί επιδεικνύουν μία πιο ανεκτική στάση και αναγνωρίζουν ότι «ο Θεός 

ή ο Αλλάχ δημιούργησε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες όπως έχουν, οπότε είναι τέλειοι 

όπως είναι, σε όλο το εύρος της διαφορετικότητάς τους (Dankmeijer, P. (2011).  

 

Συνιστάται μία/ένας εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής να προσεγγίσει τα ζητήματα της 

ομοφυλοφιλίας και της θρησκείας συζητώντας τις θρησκευτικές πεποιθήσεις χωριστά από 

τα θρησκευτικά κείμενα. Η άμεση συζήτηση για τα θρησκευτικά κείμενα υποδηλώνει ότι η/ο 

εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής έχει ήδη βαθιά γνώση των θρησκευτικών κειμένων σε 

όλες τις θρησκείες (δηλαδή του Χριστιανισμού, του Ισλάμ, του Ιουδαϊσμού, του Ινδουισμού, 

του Βουδισμού) και έχει τις ικανότητες να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Ακόμη και 

στην περίπτωση που θεωρείται χρήσιμο να συζητηθούν τα θρησκευτικά κείμενα, είναι 

σημαντικό να παρέχονται όλες οι ερμηνείες, τόσο φανταμενταλιστικές όσο και 

φιλελεύθερες, ώστε να προωθούν την κριτική σκέψη και να αφήνουν στις/στους 

συμμετέχουσες/οντες περιθώρια να μελετήσουν αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες και να 

διαμορφώσουν δική τους γνώμη. Επιπλέον, ίσως είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις διαμορφώνονται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, το οποίο 

συνεπάγεται μια αλληλεπίδραση ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και πνευματικών 

στοιχείων. Η διάκριση μεταξύ των πραγματικών θρησκευτικών κειμένων και της 
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πνευματικότητας συχνά συμβάλλει στην εύρεση ενός σημείου επαφής για περαιτέρω 

διερεύνηση της ανοχής και της αποδοχής. 

 

Εντούτοις, η συζήτηση για τα θρησκευτικά κείμενα είναι συχνά περιττή. Ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος για να συζητήσουμε για τις θρησκευτικές πεποιθήσεις αναφορικά 

με τα ΛΟΑΤΙ ζητήματα είναι να τα εντάξουμε στο ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο της ισότητας, του σεβασμού, της ελευθερίας της έκφρασης, του 

δικαιώματος προσωπικής επιλογής και του δικαιώματος προστασίας από παρενόχληση και 

διακρίσεις, η/ο εκπαιδευτικός / διευκολύντρια/ής εκθέτει μια σειρά διλημμάτων που 

προκύπτουν λόγω της αντιλαμβανόμενης «ασυμβατότητας» αυτών των δικαιωμάτων με 

τη θρησκεία (Dankmeijer, P. (2011)). Σκοπός τους είναι να καθοδηγήσουν τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες, ώστε να συμμετάσχουν σε μία πιο κριτική συζήτηση, να 

διερευνήσουν αυτές τις ασυμβατότητες, να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση προς τα ΛΟΑΤI 

άτομα και να βελτιώσουν την κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεων σε αυτά. Σε μία 

συζήτηση για την ομοφυλοφιλία και τη θρησκεία, δεν ζητάμε από τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να αλλάξουν τη θρησκευτική τους ταυτότητα ή να γίνουν λιγότερο 

θρησκευόμενες/οι, αλλά τους ζητάμε να επαναξιολογήσουν τις πεποιθήσεις και τις θέσεις 

τους καθώς και να καλλιεργήσουν συμπεριφορές που προωθούν την ισότητα, την 

συμπερίληψη και την αποδοχή. 

 

7.2.3 Αντιμετωπίζοντας αρνητικά συναισθήματα που είναι 

προσβλητικά, λεκτικά επιθετικά και επιβλαβή 

Παρόλο που οι συμμετέχουσες/οντες γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες της ομάδας και το 

πλαίσιο των σεβαστών διαφωνιών, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις μερικοί άνθρωποι να 

φορτίζονται υπερβολικά συναισθηματικά και να καταλήγουν να είναι επιθετικοί σε λεκτικό 

επίπεδο, χρησιμοποιώντας υποτιμητική γλώσσα και λέξεις που πληγώνουν για να μιλήσουν 

για τη ΛΟΑΤΙ κοινότητα. Στην απίθανη περίπτωση που μία/ένας συμμετέχουσα/ων γίνει 

επιθετική/ός, είναι σημαντικό να απαντήσετε αμέσως και να ορίσετε με σαφήνεια κάποια 

όρια. Αν και αναγνωρίζουμε ότι οι συζητήσεις για τη σεξουαλική διαφορετικότητα μπορούν 

να εγείρουν έντονα συναισθήματα και έντονες αντιδράσεις σε άτομα, πρέπει να καταστεί 

σαφές ότι η επιθετική, υποτιμητική και καταχρηστική συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. 

Χρειάζεται να βοηθήσουμε το άτομο να αναστοχαστεί κριτικά ότι αυτό που είπε υπερέβη 

τα όρια και ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας μπορεί να αισθάνονται προσβεβλημένα ή ότι 

απειλείται η γενική ασφάλεια της ομάδας.  
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Υπενθυμίστε στην ομάδα τους βασικούς κανόνες και προσπαθήστε να αποκλιμακώσετε την 

κατάσταση επανεστιάζοντας την ομάδα στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ελαττώστε την 

κλιμάκωση αποβάλλοντας κάθε είδους πόλωση από τη συζήτηση, επικεντρώνοντας την 

προσοχή σας στον αντίκτυπο που έχουν οι ετεροκανονικές απόψεις και αντιλήψεις στα 

ΛΟΑΤI άτομα και καθοδηγώντας την ομάδα να ανακαλύψει ένα σημείο επαφής με βάση το 

οποίο μπορούν όλοι να εργαστούν για να επιφέρουν αλλαγές.  

 

Μερικές φορές, ίσως αξίζει να εξεταστούν οι λόγοι που κρύβονται πίσω από τις ισχυρές 

αντιδράσεις σε ένα γενικό πλαίσιο. Τις περισσότερες φορές οι ακραίες αντιδράσεις 

υποδαυλίζονται από ετεροκανονικές, εσφαλμένες αντιλήψεις, μύθους και στερεότυπα γύρω 

από τη σεξουαλική διαφορετικότητα, τον φόβο και την παρεμπόδιση έκφρασης 

πεποιθήσεων. Επιπλέον, συχνά οι λόγοι πίσω από τέτοιες αντιδράσεις δεν είναι ρεαλιστικοί 

και χρειάζεται να τοποθετηθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για να αποφευχθούν οι έντονες 

αντιδράσεις σε περίπτωση κλιμάκωσης.  

 

7.2.4 Κλιμάκωση σε σύγκρουση και τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων 

Εάν μια ομάδα εκφράζει πολύ ισχυρά συναισθήματα τα οποία διαρκώς κλιμακώνονται και 

το περιβάλλον φορτίζεται, είναι πιθανό να προκύψει σύγκρουση. Ορισμένες φορές η 

σύγκρουση είναι αναπόφευκτη λόγω των διαφορετικών αντιλήψεων, εμπειριών, 

κοινωνικού και πολιτισμικού υποβάθρου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αξιών και 

διαφορετικών εκφράσεων της σεξουαλικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο της ομάδας. 

Παρόλο που τείνουμε να φοβόμαστε τη σύγκρουση, διότι ενέχει την πιθανότητα να είναι 

καταστροφική, οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι μπορεί να είναι εξίσου 

εποικοδομητική, αν αντιμετωπιστεί και διοχετευθεί κατάλληλα. 

 

Η σύγκρουση αποβαίνει καταστροφική, όταν τα επιχειρήματα είναι μονόπλευρα και 

απειλείται η ασφάλεια των μελών της ομάδας. Υπάρχει εσφαλμένη κατεύθυνση του θυμού, 

του συναισθήματος και της προσέγγισης. Υπάρχει επιθετικότητα που εκδηλώνεται στη 

γλώσσα του σώματος ή/και στον εκφοβισμό. Η θετική δυναμική της ομάδας φαίνεται να 

διαταράσσεται. Εναλλακτικά, η σύγκρουση είναι εποικοδομητική όταν αξιοποιείται ως 

ευκαιρία για τις/τους συμμετέχουσες/οντες να ανακαλύψουν διάφορες προοπτικές, να 

συζητήσουν νέες ιδέες και νέες έννοιες, να αρχίσουν να εστιάζουν σε κοινούς στόχους 

(δηλαδή να διερευνούν ποιο είναι το σημείο επαφής μεταξύ τους, σε τι συμφωνούν όλοι και 

τι προσδιορίζουν ως κοινό πρόβλημα) και να μελετούν πώς να φέρουν θετική αλλαγή σε 

αυτή την προβληματική κατάσταση. Αν οι συγκρούσεις αξιοποιηθούν εποικοδομητικά, 



 

 

 

 

 
 

 

D3.11 and D3.14 Manual for Trainees and Trainers- Cyprus Page 119 of 123 

 

μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της συνοχής και του δεσίματος της ομάδας, ενώ 

παράλληλα, μπορούν να ευνοήσουν την προσωπική και ομαδική ανάπτυξη. 

Μια ενδεδειγμένη αποτελεσματική προσέγγιση των συγκρούσεων είναι να τις προβλέπουμε 

εκ των πρότερων. Όταν ετοιμάζουμε μια δραστηριότητα, είναι σημαντικό να 

αναρωτηθούμε ποια μέρη της δραστηριότητάς μας είναι τα πιο αμφιλεγόμενα, ποια 

ευαίσθητα σημεία μπορεί να αγγίξουν στην ομάδα μας και ποια τμήματα / ορολογίες / 

θέματα είναι πιθανό να εγείρουν έντονες αντιδράσεις. Αναγνωρίζοντας την πιθανότητα 

εμφάνισης συγκρούσεων και την πρόβλεψή τους, οι εκπαιδευτικοί / διευκολύντριες/ές 

αποδεσμεύονται από το να λαμβάνουν προσωπικά τις συγκρούσεις ή/και να θεωρούν ότι 

ίσως είναι το αποτέλεσμα μίας δικής τους πράξης. Δεν ευθύνονται οι  εκπαιδευτικοί / 

διευκολύντριες/ές για τις συγκρούσεις που προκύπτουν, καθώς μερικές φορές αποτελούν 

αναπόφευκτο μέρος της διδασκαλίας. 

 

Για να περιορίσουμε τη σύγκρουση και να την αποδυναμώσουμε, πρώτα πρέπει να 

αναγνωρίσουμε τι συμβαίνει και να αναλογιστούμε το γεγονός ότι το θέμα εγείρει πολύ 

έντονα συναισθήματα στις/στους συμμετέχουσες/ες. Εκτός από αυτό, πρέπει να τονίσουμε 

ότι αν και είναι ωφέλιμο για κάθε άτομο να αναγνωρίζει και να εκφράζει τα συναισθήματά 

του, είναι πολύ επικίνδυνο να αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται από αυτά. Τα 

συναισθήματα μπορούν να ιδωθούν ως «παιδιά», τα οποία χρειάζονται αφενός την 

προσοχή και το σεβασμό μας και αφετέρου την καθοδήγησή μας. Έτσι, καλούμε τις/τους 

συμμετέχουσες/οντες να λάβουν μέρος σε μία πιο γόνιμη συζήτηση, να αναλύσουν τις 

σκέψεις τους μιλώντας μόνο για τον εαυτό τους και χρησιμοποιώντας δηλώσεις/προτάσεις 

σε α’ ενικό πρόσωπο. Τους υπενθυμίζουμε, επίσης, να προσέχουν τη γλώσσα που 

χρησιμοποιούν, ώστε να μην προσβάλλουν ο ένας τον άλλον και να αναφερθούν στους 

βασικούς κανόνες ακρόασης χωρίς επίκριση, με αμοιβαίο σεβασμό και χωρίς διακοπές, όταν 

το άλλο άτομο εκφράζει την άποψή του, και όλοι να αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για 

των λεγομένων και των ενεργειών τους. 

 

Η ανάπτυξη ορισμένων ειδικών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης θα μπορούσαν να φανούν 

ιδιαίτερα χρήσιμες. Για παράδειγμα, το μοντέλο διαμεσολάβησης τεσσάρων (4) φάσεων θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εξής: προσδιορισμός της σύγκρουσης (και του κοινωνικού 

περιβάλλοντος της σύγκρουσης)  αναγνώριση των ισχυρών συναισθημάτων που 

προέκυψαν  καθοδήγηση των συμμετεχουσών/-χόντων με στόχο να δημιουργήσουν ένα 

κοινό όραμα για το τι θέλουν να επιτύχουν τελικά (δηλαδή κοινώς διαπιστωθέν πρόβλημα) 

 επίτευξη συμφωνίας για τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος (Bayer C.T.H &. Schernick 

B.T, 1970). 
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Χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τεχνικές, της παράφρασης και του κριτικού 

αναστοχασμού, προσπαθήστε να εστιάσετε τη συζήτηση σε  ένα θέμα και να αφήσετε χώρο 

στον οποίο μπορούν να διερευνηθούν τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις, οι παρανοήσεις και 

οι επικρίσεις των συμμετεχουσών/όντων. Έτσι, σε πρώτο επίπεδο πρέπει να επιτευχθεί 

αμοιβαία κατανόηση των δύο διαφορετικών απόψεων που εκφράζονται. Ωστόσο, για να 

επιλυθεί η σύγκρουση, είναι σημαντικό να καθοδηγήσουμε τους συμμετέχοντες ώστε να 

ανακαλύψουν μία επωφελή για όλους κατάσταση (“a win-win situation”), δηλαδή στην οποία 

κερδίζουν όλοι,. Δεδομένου ότι ο απώτερος στόχος αυτής της εκπαίδευσης είναι να 

παράσχει στις/στους εκπαιδευτικούς τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να αναλάβουν 

δράση για την καταπολέμηση του ομοφοβικού και του τρανσφοβικού εκφοβισμού, το 

σημείο επαφής για όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες τους 

σε θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαφορετικότητα, είναι το γεγονός ότι όλες/οι 

θέλουν το σχολικό περιβάλλον να είναι χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές για όλα τα παιδιά. 

Καμία/Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει κανένα παιδί να παρενοχλείται, να βλάπτεται ή να 

κακοποιείται. Προς αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες να 

αναζητήσουν λύσεις σε μια κοινώς διαπιστωμένη προβληματική κατάσταση (δηλαδή τα 

παιδιά που εκφοβίζονται, παρενοχλούνται, κακοποιούνται κ.λπ.), στο πλαίσιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ισότητα, σεβασμός, ελευθερία έκφρασης, δικαίωμα προσωπικής 

επιλογής και δικαίωμα προστασίας από την παρενόχληση και τις διακρίσεις) και να μην 

ασκούνται κατηγορίες εναντίον των θυμάτων. 
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