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ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
80 λεπτά
ΥΛΙΚΑ:
• Μεγάλα χαρτόνια με τις λέξεις «Συμφωνώ», «Διαφωνώ»
• Χαρτοταινία
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Εξηγούμε στα παιδιά ότι θα διαβάσουν διάφορες δηλώσεις στις οποίες πρέπει να
τοποθετηθούν.
Χρησιμοποιώντας μια χαρτοταινία, χωρίζουμε την αίθουσα στα δύο, με το ένα μισό
να αντικατοπτρίζει το «Συμφωνώ» και το άλλο μισό το «Διαφωνώ». Η μέση γραμμή
(γύρω από τη χαρτοταινία) συμβολίζει το «Δεν είμαι σίγουρος/η».
Διαβάζουμε μια-μια τις δηλώσεις και ζητούμε από τα παιδιά να τοποθετηθούν
ανάλογα με το αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Όσοι/ες δεν είναι σίγουροι/ες για μια
δήλωση μπορούν να σταθούν στο μέσο.
Όταν όλοι οι μαθητές/τριες «πάρουν θέση» τους ζητούμε να δικαιολογήσουν με
επιχειρήματα τη θέση που έχουν λάβει. Ρωτούμε και τα άτομα που έχουν σταθεί στο
μέσο να επιχειρηματολογήσουν για τη θέση που πήραν. Ο στόχος είναι να
δημιουργηθεί μία λογομαχία μεταξύ των μαθητών/τριών, ώστε να ανταλλάξουν
διαφορετικές αλλά και τεκμηριωμένες απόψεις και να προβληματιστούν.
Αποφασίζουμε από πριν πόσο θα διαρκέσει η συζήτηση (λογομαχία) για κάθε
δήλωση (π.χ. 5 λεπτά) ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε ανάλογα μέσα στα πλαίσια
του διαθέσιμου χρόνου. Μετά από κάθε δήλωση, την ανάλογη τοποθέτηση των
παιδιών και τη σχετική συζήτηση, γίνεται ένα καταληκτικό σχόλιο από τον/την
εκπαιδευτικό για ξεκαθάρισμα των αντιλήψεων που διαφαίνονται μέσα από τις
δηλώσεις. (Βλ. σχετικές σημειώσεις)
Δηλώσεις:
1. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι φυσιολογική, αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη φύση.
2. Το περιβάλλον προσδιορίζει το σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. πως μεγαλώνουν
οι γονείς το παιδί τους, τι πρότυπα είχε, αν είχε άσχημες εμπειρίες με το αντίθετο
φύλο κ.λπ.).
3. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός επιλέγεται.
4. Η ομοφυλοφιλία είναι ψυχολογική διαταραχή.
5. Ο αριθμός των ομοφυλοφίλων έχει αυξηθεί στις μέρες μας.
6. Ο ομοφυλοφιλικός σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να αλλάξει και να
θεραπευτεί.
7. Οι ομοφυλόφιλοι είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση του AIDS.
8. Οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις και δεν είναι
μονογαμικοί.
9. Οι ομοφυλόφιλοι είναι παιδεραστές.
10. Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη.
11. Η διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό είναι υπαρκτό φαινόμενο.
Ζητούμε από τα παιδιά να καθίσουν σε κύκλο. Ξεκινούμε με τις πρώτες εντυπώσεις
σχετικά με την άσκηση. Ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση
είναι να ρωτήσουμε αν κάποιος εκπλάγηκε με κάποιες από τις απόψεις που
εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Ενδεικτικές ερωτήσεις:
• Τι σας έκανε εντύπωση σχετικά με τη συζήτηση;
• Υπήρχαν κάποιοι μύθοι για τους οποίους ήσασταν σίγουροι/ες ότι αποτελούσαν
πραγματικότητα;
Ποιοι;
• Γιατί δημιουργούνται αυτές οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με το σεξουαλικό
προσανατολισμό;
• Τι είναι το αποτέλεσμα των λανθασμένων αντιλήψεων σχετικών με το σεξουαλικό
προσανατολισμό;
• Τι στερεότυπα δημιουργούνται;
• Πώς εμείς σαν κοινωνία, με τις δικές μας αντιλήψεις και στάσεις, κάνουμε τα
ΛΟΑΤΚΙ άτομα να νιώθουν;
• Τι είδους διακρίσεις, εκφοβισμό και βία βιώνουν τα άτομα αυτά;
• Τι πρέπει να γίνει ώστε να δημιουργηθεί μια κουλτούρα αποδοχής και
ενσωμάτωσης των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην κοινωνία;

Σημειώσεις σχετικά με τους μύθους και πραγματικότητες
1. Η ομοφυλοφιλία δεν είναι φυσιολογική αφού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη φύση.
Η ομοφυλοφιλία παρουσιάζεται και στο ζωικό βασίλειο, σε πάνω από 1500 είδη
ζώων.
2. Το περιβάλλον προσδιορίζει το σεξουαλικό προσανατολισμό (π.χ. πως μεγαλώνουν
οι γονείς το παιδί τους, τι πρότυπα είχε, αν είχε άσχημες εμπειρίες με το αντίθετο
φύλο κλπ)
Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δε μαθαίνεται. Καθορίζεται από την πολύπλοκη
αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών, βιολογικών και ψυχολογικών παραγόντων, που
διαφέρουν από άτομο σε άτομο, εναρμονίζοντας το ψυχικό με το σωματικό εγώ. Ο
σεξουαλικός προσανατολισμός αποδίδεται κυρίως σε βιολογικούς παράγοντες.
3. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός επιλέγεται.
Τα ομοφυλόφιλα άτομα, όπως και τα ετεροφυλόφιλα, δεν επιλέγουν το σεξουαλικό
προσανατολισμό τους. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν είναι θέμα επιλογής.
4. Η ομοφυλοφιλία είναι ψυχολογική διαταραχή.
Η ομοφυλοφιλία δεν είναι ψυχολογική διαταραχή! Το 1973 ο Αμερικανικός
Σύνδεσμος Ψυχολόγων απέσυρε την ομοφυλοφιλία από το εγχειρίδιο των
ψυχολογικών διαταραχών. Ο Σύνδεσμος αυτός απορρίπτει επίσης οποιαδήποτε
προσπάθεια για «θεραπεία» των ομοφυλόφιλων ατόμων.
5. Ο αριθμός των ομοφυλοφίλων έχει αυξηθεί στις μέρες μας.

Η αυξημένη αναγνώριση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων τους έκανε πιο
εμφανείς. Το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης του σεξουαλικού προσανατολισμού
έχει επίσης αναγνωριστεί σε αρκετές χώρες. Τα ποσοστά ομοφυλόφιλων ατόμων δεν
επηρεάζονται από την κοινωνία ή την ιστορική περίοδο.
6. Ο ομοφυλοφιλικός σεξουαλικός προσανατολισμός μπορεί να αλλάξει και να
θεραπευτεί.
¨Όπως και στους ετεροφυλόφιλους, ο ομοφυλοφιλικός σεξουαλικός προσανατολισμός
ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει. Οποιαδήποτε προσπάθεια για ‘θεραπεία’ και ‘αλλαγή’
θεωρείται αντιδεοντολογική, αποτελεί παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και
επικίνδυνη.
7. Οι ομοφυλόφιλοι είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοση του AIDS.
Η μεγαλύτερη πλειονότητα ατόμων με HIV/AIDS ανά τον κόσμο είναι ετερόφυλα
άτομα. Κίνδυνο για μετάδοση του ιού αποτελούν η επικίνδυνη σεξουαλική
συμπεριφορά (σεξ χωρίς προφύλαξη) και η χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών και όχι ο
σεξουαλικός προσανατολισμός.
8. Οι ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις και δεν είναι
μονογαμικοί.
Οι ομόφυλες σχέσεις είναι ισότιμες και, παρουσιάζουν τα ίδια προβλήματα όπως και
οι ετερόφυλες σχέσεις. Οι ομοφυλόφιλοι δημιουργούν επίσης μονογαμικές σχέσεις
στον ίδιο βαθμό όπως και τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια. Σε πολλές χώρες τις Ευρώπης
ομόφυλα ζευγάρια έχουν το δικαίωμα συμβίωσης ή/και γάμου.
9. Οι ομοφυλόφιλοι είναι παιδεραστές.
Οι πλείστοι θύτες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών είναι ετεροφυλόφιλοι άνδρες.
Οι παιδεραστές νοιάζονται περισσότερο για την ηλικία παρά για το φύλο του παιδιού.
10. Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη.
Στην Ελλάδα, από το 1951, η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα. Η ηλικία
συναίνεσης είναι το 17ο έτος. Εντούτοις σε 70 ακόμα περίπου χώρες του κόσμου
θεωρείται έγκλημα, και σε κάποιες χώρες τιμωρείται ακόμα και με θανάτωση.
11. Η διάκριση με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό είναι υπαρκτό φαινόμενο.
Αλήθεια! Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα βιώνουν πολλές διακρίσεις στην κοινωνία και μη
αποδοχή.
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