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Αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις της ευρύτερης σχολικής κοινότητας  

Είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι που εργάζονται με την εκπαίδευση διστάζουν να 

εμπλακούν στη συζήτηση για τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό, την έμφυλη 

ταυτότητα, τα χαρακτηριστικά φύλου και την έκφραση φύλου που αποκλίνουν από τις 

κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες επειδή φοβούνται τις έντονες αντιδράσεις γονέων ή 

συναδέλφων.  

Αν και η ασφάλεια και ο σεβασμός για τη ΛΟΑΤΚΙ νεολαία και τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους 

κάθε προέλευσης δεν θα έπρεπε να τίθεται σε αμφισβήτηση, συζητήσεις που σχετίζονται 

με την σεξουαλική ή έμφυλη ποικιλομορφία συχνά πυροδοτούν ισχυρά συναισθήματα και 

αντιθέσεις. Επομένως, συνίσταται πριν την έναρξη οποιουδήποτε project, να εξασφαλίσετε 

υποστήριξη και συνεργασία με τους συναδέλφους σας. Κατ’ αρχάς, εξετάστε τη δυνατότητα 

να μοιραστείτε τα σχέδιά σας με την/τον/τους προϊσταμένους σας και να την/τον/τους 

εκπαιδεύσετε στα σχετικά ζητήματα, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένος/η/οι/ες να σας 

υποστηρίξουν αν χρειαστεί και να απαντήσουν καταλλήλως σε ερωτήσεις ή αντιρρήσεις 

γονέων, συναδέλφων, ΜΜΕ και της ευρύτερης κοινότητας. Επιπροσθέτως, προσπαθήστε να 

δημιουργήσετε κάποιου είδους συμμαχία μεταξύ εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων, 

συμβούλων ψυχικής υγείας και γονέων στην κοινότητά σας, οι οποίοι να δεσμεύονται 

στους στόχους σας και να είναι προετοιμασμένοι/ες να σταθούν ενωμένοι/ες απέναντι σε 

πιθανές αρνητικές αντιδράσεις.  

Απαντήσεις σε σχόλια και Θέματα Συζήτησης εντός της σχολικής 

κοινότητας 

Διδάσκεις για το σεξ/ προωθείς έναν "τρόπο ζωής" (lifestyle). 

Το να μιλάμε για την ασφάλεια και τον σεβασμό προς τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους δεν θα 

έπρεπε να θεωρείται ότι αποτελεί συζήτηση για το σεξ ή τις σεξουαλικές σχέσεις. Αυτό το 

μάθημα έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι κανένας/καμία μαθητής/τρια δεν θα υπόκειται σε 

προκατειλημμένα σχόλια, διακρίσεις ή κακοποίηση. Αυτός είναι ένας στόχος που πιστεύω 

ότι όλοι/ες μπορούμε να υποστηρίξουμε.  

Οι νόμοι για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων δεν αποτελούν προσπάθεια για 

απόκτηση ειδικών προνομίων;  

Οι νόμοι για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων ατόμων είναι νόμοι για τα πολιτικά 

δικαιώματα και συμβαδίζουν με την πεποίθηση ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην 

ικανοποίηση τέτοιου είδους αναγκών, όπως η εργασία, η στέγαση και η απολαβή 

υπηρεσιών χωρίς το φόβο διακρίσεων. Δυστυχώς, σε πολλές χώρες, λεσβίες, 

ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλα, ίντερσεξ και τρανς άτομα μπορεί να απολυθούν από τις 

δουλειές τους, να τους αρνηθούν στέγη, πίστωση ή ασφαλιστική κάλυψη μόνο λόγω των 

χαρακτηριστικών φύλου, του ερωτικού/σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της έμφυλης 

ταυτότητας και/ή της έκφρασης φύλου τους. Επομένως, οι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι χρειάζονται 



 

μέτρα προστασίας τα οποία να αποτρέπουν τις διακρίσεις που οδηγούν στον περιορισμό ή 

την άρνηση ευκαιριών να ζήσουν ισότιμα με τα άλλα μέλη της κοινωνίας.  

 

Είναι αντίθετο στις αξίες/στη θρησκεία μου.  

Ο καλύτερος τρόπος να συζητήσετε πεποιθήσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα που στηρίζονται 

σε θρησκευτικά επιχειρήματα είναι να τα τοποθετήσετε στο ευρύτερο πλαίσιο των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Επίσης, είναι δυνατόν να αναλύσετε το περιεχόμενο 

θρησκευτικών κειμένων ή/και ερμηνειών, αλλά συνιστούμε αυτή τη στρατηγική μόνο σε 

διδάσκοντες/-ουσες που είναι καλές/οί γνώστες τέτοιων θεμάτων.  

Μπορείτε όμως να πείτε: «Στη χώρα μας, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να διατηρεί την 

οπτική του και τις θρησκευτικές του απόψεις και στο σχολείο αυτό παρέχουμε ένα πλαίσιο 

όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, αρκεί να το κάνουν αυτό με σεβασμό 

προς τους άλλους. Ωστόσο, υπάρχουν οι αξίες του σχολείου και της κοινότητας, και οι αξίες 

αυτές συμπεριλαμβάνουν τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και το δικαίωμα κάθε 

μαθητή/τριας να λάβει μια εκπαίδευση χωρίς κακοποίηση και διακρίσεις. Όταν μιλάμε για 

ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στο σχολείο, αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ασφάλειας και της ισότητας, 

όπως και όταν συζητάμε τον ρατσισμό ή την έμφυλη προκατάληψη. Σ’ αυτό το σχολείο 

αισθανόμαστε ότι τέτοιες συζητήσεις ωφελούν όλα τα παιδιά».   

Όλη αυτή η ιστορία με την πολιτική ορθότητα είναι καταπιεστική και μας αφαιρεί τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιούμε εκφράσεις που είναι πολύ συνηθισμένες.  

Η ιδέα της "πολιτικής ορθότητας" έχει διαστρεβλωθεί τα τελευταία χρόνια. Όταν σας ζητώ 

να μη χρησιμοποιείτε εκφράσεις του τύπου "αυτό είναι πολύ αδερφίστικο", απλώς 

προσπαθώ να σας κάνω να συνειδητοποιήσετε ότι μια τέτοια έκφραση πληγώνει πολλούς 

ανθρώπους. Πώς νομίζετε ότι αισθάνεται κάποιος που η λέξη "αδερφή" περιγράφει με 

υποτιμητικό τρόπο τον ερωτικό/σεξουαλικό του προσανατολισμό, όταν ακούει αυτή τη 

λέξη να χρησιμοποιείται ξανά και ξανά για ανόητους λόγους; Όλοι/όλες έχουμε δεχθεί 

προσβολές και ξέρουμε τα αρνητικά συναισθήματα που προκαλούν. Οπότε γιατί να μην 

προσπαθήσουμε να αποφεύγουμε τη γλώσσα που προσβάλλει άλλους ανθρώπους, ειδικά 

όταν υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές εκφράσεις; 

Οι gay φίλοι μου δεν πειράζονται όταν λέω ότι κάτι είναι «αδερφίστικο».  

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο τι μπορούμε να λέμε όταν είμαστε με τους φίλους μας και τι 

μπορούμε να λέμε δημόσια. Όταν μιλάμε δημόσια, καλύτερα να αποφεύγουμε να 

χρησιμοποιούμε γλώσσα που είναι προσβλητική για κάποιες ομάδες ανθρώπων. Αντίθετα, 

είναι καλό να επιλέγουμε εκφράσεις που δείχνουν σεβασμό προς όλους τους ανθρώπους. 

Οι φίλοι σας μπορεί πράγματι να μην ενοχλούνται με τη λέξη «αδερφίστικο», αλλά δεν 

εκπροσωπούν όλους τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους και υπάρχουν πολλοί που δεν νιώθουν καλά 

με αυτού του είδους τη γλώσσα. Ίσως οι φίλοι σας σάς εμπιστεύονται αρκετά ώστε να 

ξέρουν ότι δεν έχετε πρόθεση να τους πληγώσετε όταν χρησιμοποιείτε τη λέξη 

«αδερφίστικο», αλλά άλλοι που μπορεί να σας ακούσουν μπορεί να μη νιώθουν το ίδιο. 

Επίσης, σκεφτείτε ότι πολλοί από τους ανθρώπους που σας ακούν μπορεί να μη νιώθουν



 

άνετα να σας ζητήσουν να σταματήσετε να μιλάτε με τέτοιο τρόπο. Επομένως, εσείς 

επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεστε. 

 

  

"Αφού συμπεριφέρομαι σε όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο!" 

Υπάρχει ένα γνωστό ανέκδοτο: "Για να είναι δίκαιη η επιλογή όλοι/ες οι μαθητές/τριες 

πρέπει να περάσουν το ίδιο τεστ: παρακαλώ σκαρφαλώστε αυτό το δέντρο!" "Μαθητές και 

μαθήτριες" είναι μια μαϊμού, ένα ψάρι, μία φώκια, ένας ελέφαντας, ένα σκυλί κι ένα πουλί. 

Το να παρέχουμε ένα περιβάλλον που προωθεί την ισότητα και δίνει αξία στη 

διαφορετικότητα δεν είναι τόσο απλό όσο το "να αντιμετωπίζουμε όλα τα παιδιά με τον 

ίδιο τρόπο". Στην πραγματικότητα, η αντιμετώπιση όλων με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ 

πιθανόν να ευνοεί άτομα που μας μοιάζουν. Αν κάποιος/α έχει μία αναπηρία, μπορεί να 

είναι δίκαιο να του προσφέρουμε επιπλέον τεχνική υποστήριξη. Αν κάποιος/α έχει στην 

ευθύνη του τη φροντίδα κάποιου άλλου ατόμου στην οικογένεια, μπορεί να είναι δίκαιο να 

του/της προσφέρουμε πιο ευέλικτες συνθήκες μελέτης. Αν κάποιος/α είναι 

ομοφυλόφιλος/η, μπορεί να είναι σημαντικό να αναλογιστούμε αν είναι ασφαλής στο χώρο 

του σχολείου ή αν του/της παρέχονται θετικά πρότυπα στα σχολικά βιβλία ή ό,τι άλλο θα 

μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την πρόοδό του/της. Είναι σημαντικό να μπορεί κάθε 

άνθρωπος να είναι ο εαυτός του, αντί να ζει μονίμως με τον φόβο της διάκρισης. Ας 

αναλογιστούμε λοιπόν, πώς μπορούμε να διευκολύνουμε έμπρακτα το έργο της 

συμπερίληψης όλων των μαθητών/-τριών και των ανθρώπων που εργάζονται στο χώρο του 

σχολείου. 

Μήπως όταν αντιμετωπίζουμε τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους ως εξαιρετικές περιπτώσεις, 

εντείνουμε τον αποκλεισμό και στιγματίζουμε τους ανθρώπους ως κάτι διαφορετικό; 

Είναι εξίσου σημαντικό να δείχνουμε στους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους ότι εκτιμώνται, ειδικά όταν 

η ευρύτερη κοινωνία δεν είναι πάντα υποστηρικτική. Μικρά βήματα ώστε να αντιστραφεί 

αυτό -όπως το να δίνουμε υπηρεσίες υποστήριξης, ή να λέμε ξεκάθαρα ότι η ομοφοβία και 

η τρανσφοβία δεν θα είναι ανεκτές- μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Είναι το πρώτο βήμα 

ώστε να τεθούν επί τάπητος κάποια ζητήματα γύρω από τον ετεροσεξισμό και την 

ετεροκανονικότητα, και να αποδομηθούν πρακτικές αποκλεισμού που δημιουργούν τον 

στιγματισμό των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων.  

Οι μαθητές/-τριες δεν είναι σε θέση να χειριστούν συζητήσεις για τέτοια θέματα.  

Πίσω από αυτό τον ισχυρισμό μπορεί να κρύβεται ο φόβος ότι ο/η εκπαιδευτικός δεν θα 

μπορέσει να ελέγξει την πορεία μιας συζήτησης με θέμα το φύλο ή τη σεξουαλικότητα και η 

διεύθυνση του σχολείου δεν θα τον/την υποστηρίξει αν υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις. 

Μην αρνηθείτε ότι οι μαθητές/τριες μπορεί να δυσκολεύονται να συζητήσουν πολιτισμένα 

για τη σεξουαλική διαφορετικότητα, διότι αυτό μπορεί και να αληθεύει για το 

συγκεκριμένο σχολείο. Επιβεβαιώστε ότι ορισμένα θέματα είναι δύσκολο να συζητηθούν 

με κάποια παιδιά. Ωστόσο, πείτε ότι αμφιβάλλετε αν αυτό αποτελεί λόγο για να 

αποφύγουμε εντελώς το ζήτημα. Αν το σχολείο ακολουθήσει μια τέτοια τακτική, τότε κάθε



 

συζήτηση για θέματα πάνω στα οποία οι μαθητές/τριες έχουν διαφορετική γνώμη θα 

αποκλείεται και αυτό θα επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της εκπαίδευσης. Στη συζήτηση, 

ακούστε με προσοχή τον βασικό προβληματισμό, ότι δηλαδή οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν 

πώς να χειριστούν το ζήτημα και τι είδους υποστήριξη χρειάζονται ώστε να μετατρέψουν τη 

συζήτηση για τη σεξουαλική διαφορετικότητα σε ένα χρήσιμο και διασκεδαστικό μάθημα.  

 

Οι γονείς θα έχουν αντίρρηση να διδαχθεί αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.  

Πίσω από αυτό τον ισχυρισμό κρύβεται ο φόβος ότι ο/η εκπαιδευτικός φοβάται 

οργισμένους γονείς και δεν ξέρει πώς να χειριστεί συναισθηματικές και θρησκευτικές 

αντιδράσεις. Αφού οι γονείς συνιστούν μία εξαιρετικά ποικιλόμορφη ομάδα, ρωτήστε 

πρώτα τι είδους αντιδράσεις αναμένονται από τους γονείς. Ζητήστε επίσης να σας 

αναφέρουν θετικά και αρνητικά  παραδείγματα για τις σχέσεις του σχολείου με τους γονείς, 

κατά το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να αποδομήσετε στερεοτυπικές προβολές 

της αρνητικότητας των γονέων. Σε μια τέτοια συζήτηση, θα ανακαλύψετε ότι κάποιοι γονείς 

μπορεί να είναι από συντηρητικοί  έως και δυσλειτουργικά επιθετικοί. Διερευνήστε πώς 

αντιμετωπίζονται γενικά τέτοιοι "δύσκολοι" γονείς και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε 

αυτή την πληροφορία στους χειρισμούς σας. Θα υπάρχουν οπωσδήποτε και γονείς πιο 

θερμοί και συνεργάσιμοι, οι οποίοι συχνά βοηθούν το σχολείο με διάφορους τρόπους. 

Ρώτησε και για αυτούς, γιατί μπορεί να είναι σύμμαχοι και να συνεργαστούν με το σχολείο 

ώστε να δημιουργηθεί ένα σχολικό κλίμα περισσότερο ασφαλές και στοργικό. Είναι πάντα 

βοηθητικό όταν η παρέμβασή σας «αγγίζει» κάποιες από τις ανησυχίες των γονέων, αλλά 

φυσικά όχι αντιρρήσεις που αρνούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Δεν πιστεύω ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να το χειριστεί το σχολείο.  

«Είναι τόσο προσωπικό ζήτημα και έχει τόσο πολύ να κάνει με προσωπικές αξίες και 

νόρμες, που αφορά την οικογένεια και τους γονείς. Δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε να 

κατηγορηθούμε ότι κάνουμε πλύση εγκεφάλου στα παιδιά με σεξουαλικές νόρμες που δεν 

ταιριάζουν με την ιδεολογία των γονέων».  

Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε είναι να δούμε σε ποιο βαθμό αυτό το 

επιχείρημα αποτελεί προσωπικό φόβο (αυτός/ή δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει το θέμα της 

σεξουαλικότητας και άλλα ευαίσθητα ζητήματα με μαθητές/τριες και γονείς) ή αν πρόκειται 

για πολιτική τοποθέτησή του/της. Συντηρητικές ομάδες συχνά χρησιμοποιούν το 

επιχείρημα ότι η σεξουαλική αγωγή ανήκει στη δικαιοδοσία των γονέων, ακόμη και όταν 

γνωρίζουν ότι οι γονείς από τη δική τους πλευρά δεν θα παράσχουν καθόλου την 

κατάλληλη σεξουαλική αγωγή στα παιδιά τους. Ίσως είναι δύσκολο να ανακαλύψετε αν 

πρόκειται για προσωπικό ή πολιτικό κώλυμα γιατί συχνά αυτά συμβαδίζουν. Ωστόσο, η 

επιτυχής αντιμετώπιση αυτού του κωλύματος εξαρτάται από αυτό. Επομένως, βεβαιωθείτε 

ότι στη συζήτηση διαχωρίζεται με σαφήνεια το προσωπικό από το πολιτικό. Ο προσωπικός 

φόβος του να μιλήσει κανείς/καμιά για τη σεξουαλικότητα και τη διαφορετικότητα με 

τρόπο που να ξεπερνάει τις προσωπικές νόρμες, μπορεί να αντιμετωπιστεί αν πρώτα 

αναγνωρίσει ποιες "καταστροφές" φοβάται ότι θα συμβούν όταν μιλήσει για αυτά τα 

ζητήματα. Μπορεί να πιστεύει ότι τα παιδιά θα νιώσουν ότι είναι ελεύθερα να κάνουν σεξ 

όλη την ώρα, ότι όλοι/ες θα γίνουν ομοφυλόφιλοι/ες ή ότι η οικογένεια (και μαζί της και



 

όλη η κοινωνία) θα καταρρεύσει. Προσπαθήστε να φέρετε στην επιφάνεια αυτούς τους 

φόβους και να δημιουργήσετε αμοιβαία συναισθηματική κατανόηση. Στη συνέχεια, 

εξηγήστε με πολύ σαφή τρόπο (σε επίπεδο δραστηριοτήτων και πληροφόρησης) ποιοι 

τύποι εκπαίδευσης είναι χρήσιμοι για παιδιά διαφορετικών ηλικιών και συζήτησε με ποιους 

τρόπους θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι γονείς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Όταν οι 

γονείς δεν μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι, προσδιορίστε ποια μέρη της εκπαίδευσης αυτής 

θα μπορούσε να αναλάβει το σχολείο. Σε πολλές περιπτώσεις, συντηρητικοί γονείς 

προτιμούν να αναλάβει το σχολείο τα πιο ευαίσθητα ζητήματα της σεξουαλικής αγωγής και 

της αντιμετώπισης της διαφορετικότητας, ώστε να αποφύγουν οι ίδιοι αυτή τη δύσκολη 

συζήτηση με τα παιδιά τους. Οι γονείς σε αυτή την περίπτωση, μπορούν απλώς να δώσουν 

το δικό τους μήνυμα στα παιδιά τους, χωρίς να προχωρήσουν σε περαιτέρω συζήτηση.  

Μόνο όταν έχει αντιμετωπιστεί ο προσωπικός φόβος, μπορεί να συζητηθεί αποτελεσματικά 

και ο πολιτικός φόβος. Ένας/Μία πολιτικός με προσωπικό κώλυμα δεν θα αλλάξει τη γνώμη 

του/της χωρίς προηγούμενη προσωπική δέσμευση. Επομένως, ο διάλογος για τις πολιτικές 

αντιρρήσεις ξεκινά με πολιτικούς ή εκπροσώπους των αρχών οι οποίοι είναι ήδη 

πεπεισμένες/οι ότι η σεξουαλική αγωγή και η αγωγή για τη διαφορετικότητα είναι 

απαραίτητες μεν, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν πολιτικές πιέσεις προς την αντίθετη 

κατεύθυνση.  

Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται να διερευνήσετε με το άτομο ή τα άτομα που 

συνεργάζεστε πώς κατανέμονται οι σχέσεις ισχύος μέσα στο πολιτικό κόμμα ή στη 

συγκεκριμένη αρχή. Μπορείτε να κάνετε ένα είδος άτυπης ανάλυσης SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, threats: δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, κίνδυνοι). 

Επιλέξτε μαζί κάποιες σχετικά εύκολες ευκαιρίες παρέμβασης και εστιάστε σε αυτές. 

Ταυτοχρόνως, ενισχύστε τα δυνατά σημεία των συνεργατριών/-των σας, εργαστείτε πάνω 

σε κάποιες από τις βασικές αδυναμίες που εντοπίσατε και αποφύγετε τους κινδύνους.  

Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να θέλετε να επιλέξετε μια στρατηγική που θα εστιάζει στο 

δίπολο "σεβασμός και τάξη" (τυπική συντηρητική αξία) διδάσκοντας στα παιδιά την 

"ευγένεια" (βλέπε "ανοχή") στις σχέσεις (εμμέσως συμπεριλαμβάνονται και οι σεξουαλικές 

σχέσεις) και τη "θετική κοινωνική συμπεριφορά", που σημαίνει ότι βοηθάμε και 

υποστηρίζουμε ο ένας/μία τον άλλον/η (εμμέσως συμπεριλαμβάνονται και οι άνθρωποι 

που διαφέρουν από εσένα). Επενδύστε στα δυνατά σημεία των συντηρητικών που 

ενδιαφέρονται για  μία κοινωνία με καθαρούς κανόνες και με έγνοια για την ασφάλεια. Οι 

αδυναμίες που μπορεί να χρειάζονται διόρθωση είναι ο προσωπικός φόβος να συζητήσει 

κανείς για το σεξ: αυτό μπορεί να γίνει με τον τρόπο που ήδη περιγράψαμε στην 

παράγραφο για τις προσωπικές αντιρρήσεις παραπάνω. Η οργάνωση ανεπίσημου διαλόγου 

και εκπαιδευτικών συναντήσεων για να αντιμετωπιστούν οι προσωπικοί φόβοι και 

αντιρρήσεις είναι πιθανόν απαραίτητη για τη διόρθωση αυτών των αδυναμιών. Αναπτύξτε 

στρατηγικές που να μην προκαλούν και να μην ενισχύουν τον φόβο και τις αντιρρήσεις.  

Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ. 

Το άτομο που το λέει, ότι δεν βλέπει προβλήματα, μπορεί να λέει αλήθεια. Ωστόσο, συχνά 

αυτό οφείλεται στο ότι δεν βλέπει αρκετά καλά. Μην το διαψεύσετε. Αυτή η στρατηγική θα 

έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσετε έναν/μία αντίπαλο παρά έναν/μία συνεργάτη. Θα



 

μπορούσατε να πείτε: "Αυτό είναι πολύ καλό. Άρα έχω δίκιο να υποθέσω ότι 5% των 

μαθητών σας είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι ή λεσβίες; Όχι; Πώς πιστεύετε ότι συμβαίνει 

αυτό στο σχολείο σας; Μήπως το περιβάλλον του σχολείου δεν είναι ασφαλές ώστε να 

ανοιχτούν οι μαθητές/-τριες; Τι θα μπορούσατε να κάνετε γι αυτό; Πώς θα μπορούσαμε να 

σας βοηθήσουμε να το κάνετε;" 

Το να χρησιμοποιείς χαρακτηρισμούς συμβαίνει όλη την ώρα, αλλά οι μαθητές/-τριες δεν 

το θεωρούν διάκριση.  

Το άτομο που το λέει πιθανώς νιώθει συναισθηματικά φορτισμένο από το αρνητικό και 

σκληρό σχολικό κλίμα, αλλά δεν μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της/του να παραδεχθεί 

ότι είναι τόσο κακό. Επομένως, λέει ότι οι μαθητές/-τριες δεν έχουν κακή πρόθεση, ώστε οι 

χαρακτηρισμοί να φαίνονται σαν κάτι λιγότερο σοβαρό.  

Συμφωνήστε ότι οι χαρακτηρισμοί αποτελούν πρόβλημα που είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί όταν πια έχει γίνει μέρος της σχολικής κουλτούρας. Όμως, υπάρχουν τρόποι 

για να αλλάξει αυτό βήμα βήμα, με απώτατο στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/-

τριες ότι οι χαρακτηρισμοί πληγώνουν, όποια πρόθεση κι έχει αυτός/ή που τους απευθύνει.  

Ήδη καλούμε ομιλητές/-τριες και εκπαιδευτές/-τριες  

Το άτομο που το λέει πιθανώς αισθάνεται την ανάγκη να σας διαβεβαιώσει ότι στο  σχολείο 

του δίνεται η δέουσα προσοχή στη σεξουαλική διαφορετικότητα. Επιπρόσθετα, μπορεί να 

νιώθει ότι πιέζεται να κάνει περισσότερα αλλά φοβάται το πρόσθετο εργασιακό βάρος ή 

τον κίνδυνο.  

Μην απαξιώσετε την εκπαίδευση που έχει προσφερθεί έως τότε, αντίθετα να συγχαρείτε το 

άτομο που προσκάλεσε αυτούς/ές τους ομιλητές/-τριες και ρωτήστε τι αντίκτυπο είχαν. Στη 

συνέχεια, μιλήστε για ένα ασφαλές σχολικό κλίμα και τον ρόλο της εκπαίδευσης. Θα 

μπορούσατε να πείτε:  

"Εκτιμούμε την προσπάθεια και τη συμβολή των ομιλητριών/-τών πάρα πολύ. Όμως αυτό 

που μας λυπεί είναι ότι μεγάλο μέρος από τη συνεισφορά τους χάνεται όταν δεν αλλάζει 

παράλληλα και το σχολικό κλίμα. Η εκπαίδευση και οι ομιλίες θα είχαν τριπλάσιο 

αποτέλεσμα όταν το σχολείο συμπεριλάβει αυτά τα μαθήματα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα 

για τη θετική κοινωνική συμπεριφορά και τους σχολικούς κανόνες που αναφέρονται στην 

ανοχή και στον σεβασμό." 
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