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Οι δείκτες



Τρέχουσα κατάσταση
Όλοι έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην εκπαίδευση. Τα σχολεία πρέπει να είναι 
ασφαλή, συμπεριληπτικά και υποστηρικτικά. Αυτό συνεχίζει να μην ισχύει για 
πολλούς νέους που είναι ή θεωρούνται λεσβίες, γκέι, αμφιφυλόφιλοι,τρανς, 
κουίρ ή ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ).

“Στα σχολικά μου χρόνια 

βασικά κρυβόμουν. Μισούσα 

τον εαυτό μου χωρίς να ξέρω 

γιατί”. Μία, τρανς

“Αντί να συγκεντρωθώ στη μελέτη έπρεπε να αντιμετωπίσω το άγχος εξαιτίας του εκφοβισμού”. Artom, γκέι
“Πίστευα πως δεν υπάρχουν 

πολλoί σαν εμένα κι έτσι ήταν 

συναισθηματικά δύσκολο να 

υπάρχω εκεί”. Emily, ίντερσεξ

Πολλοί ΛΟΑΤΚΙ μαθητές βιώνουν...

Ομοφοβικό, τρανσφοβικό ή 

ιντερφοβικό εκφοβισμό

Απουσία σχετικής και 
συμπεριληπτικής μαθησιακής ύλης

Ανεπαρκής υποστήριξη από 

εκπαιδευτικούς και σχολικό προσωπικό

ΛΟΑΤ μαθητές που 
δεχτήκαν ομοφοβική ή 
τρανσφοβική βία

Μαθητές μάρτυρες 
αρνητικών συμπεριφορών 
προς θεωρούμενο ως ΛΟΑΤ 
άτομο.

ΛΟΑΤ μαθητές που 
έκρυψαν το σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου τους.

FRA, ‘EU LGBT survey: Main results’, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
Λουξεμβούργο, 2014



Αντίκτυπο στους μαθητές
Οι διακρίσεις με βάση τον πραγματικό ή θεωρούμενο 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την 
έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου μπορούν 
να έχουν αντίκτυπο:

Στην ψυχική υγεία: κατάθλιψη, χαμηλή αυτοπεποίθηση…
Στη συγκέντρωση και στην ακαδημαϊκή επίδοση

Στην παρουσία και στην ολοκλήρωση 

του σχολείου

Στην ανώτερη εκπαίδευση και 

στις επαγγελματικές ευκαιρίες

Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν την 
έλλειψη…

ικανότητας και επιμόρφωσης
σχολικών πολιτικών και κατευθυντήριων 
γραμμών
πληροφοριών και οδηγιών για τους 
ΛΟΑΤΚΙ μαθητές

ορατότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στην 
εκπαίδευση

“Δεν είχα καμία επιμόρφωση για το 

πώς να αντιμετωπίζω τα ΛΟΑΤΚΙ 

θέματα άρα δε νιώθω άνετα να το 

κάνω”. εκπαιδευτικός, Μ. Βρετανία

“Τι πρέπει να κάνω όταν πιστεύω πως ένας μαθητής είναι ΛΟΑΤΚΙ; Πρέπει να επέμβω ή όχι; Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν έχουμε επαρκή γνώση”. εκπαιδευτικός, Δανία “Πραγματικά δεν γνωρίζω τίποτα 

γι' αυτό και ειλικρινά δεν 

ενδιαφέρομαι”. εκπαιδευτικός, 

Πολωνία

FRA, ‘Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people’, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Λουξεμβούργο, 2016
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Μερικά κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν 
λάβει σημαντικά μέτρα για να κάνουν τα σχολεία 
πιο συμπεριληπτικά για μαθητές που είναι ή 
θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι 
στοχοθετημένες παρεμβάσεις χωρίς αποκλεισμούς 
στην εκπαίδευση μπορούν να κάνουν θετική 
διαφορά.

Νομός κατά των διακρίσεων 

εφαρμόσιμος στην εκπαίδευση

Χρειάζεται νομικό πλαίσιο για τη διασφάλιση 
του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Αυτό 
περιλαμβάνει την αντιμετώπιση διακρίσεων 
λόγω πραγματικού ή θεωρούμενου 
σεξουαλικού προσανατολισμού ταυτότητας 
και έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών 
φύλου.

Πολιτικές και σχέδια δράσης

Πολιτικές που να προάγουν ασφαλές, 
συμπεριληπτικό περιβάλλον είναι ζωτικές για τον 
καθορισμό των δράσεων των σχολείων κατά της 
ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της 
ιντερφοβίας.



Εθνικό συμπεριληπτικό πρόγραμμα 

σπουδών

Η έρευνα δείχνει ότι η πυροσβεστική αντιμετώπιση των 
διακρίσεων στο σχολείο δεν αρκεί. Η γενική έλλειψη 
ορατότητας και θετικής εκπροσώπησης των ΛΟΑΤΚΙ 
ατόμων στα σχολεία έχει αρνητικές συνέπειες για όλους 
τους μαθητές. Γι αυτό, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και τα 
δικαιώματα τους πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλο 
το πρόγραμμα σπουδών και στο μαθησιακό υλικό.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για ΛΟΑΤΚΙ θέματα

Άρτια επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 
λοιπού προσωπικού για ΛΟΑΤΚΙ θέματα
και συμπερίληψη είναι ουσιαστική για τη 
δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος 
αγάπης και στήριξη στους ΛΟΑΤΚΙ μαθητές.

Δικαίωμα επιλογής φύλου

Μαθητές που είναι τρανς, ρευστού φύλου, ποικίλου 
φύλου και ίντερσεξ ίσως αντιμετωπίσουν
επιπλέον εμπόδια. Όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα 
να επιλέξουν το όνομά τους και το δείκτη φύλου τους 
στο σχολείο και η απόφασή τους πρέπει να είναι 
σεβαστή για όλα τα έγγραφα και τους χώρους που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν.



Συλλογή δεδομένων εκφοβισμού και παρενόχλησης

Η παρακολούθηση φύσης, συχνότητας και 
επιπτώσεων της σχολικής βίας επιβάλλεται
για αποτελεσματική καταπολέμηση ομοφοβικού, 
τρανσφοβικού και ιντερφοβικού εκφοβισμού. Ο 
εκφοβισμός λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού 
ταυτότητας και έκφρασης φύλου ή χαρακτηριστικών 
φύλου πρέπει να καταγραφεί με ακρίβεια.

Συστήματα υποστήριξης
Ορισμένες φορές, οι ΛΟΑΤΚΙ μαθητές ίσως 
χρειαστούν επιπλέον στήριξη και καθοδήγηση, 
άρα το προσωπικό του σχολείου πρέπει να είναι 
επιμορφωμένο ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές 
τις ανάγκες. Πρέπει να εδραιωθούν και συνδέσεις 
με σχετικές υπηρεσίες νεότητας.

Πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές

Οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες και στήριξη για σεξουαλικό 

προσανατολισμό, ταυτότητα και έκφραση 

φύλου και χαρακτηριστικά φύλου. Οι 

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε 

διάφορες μορφές και να υπάρχουν σε 

δημόσιους και πιο ιδιωτικούς χώρους του 

σχολείου.



Συνεργασία κυβερνήσεων και 

κοινωνίας πολιτών

Συνεργασίες εκπαιδευτικού τομέα, ΜΚΟ και άλλων 

σχετικών υπηρεσιών διασφαλίζουν στα σχολεία 
πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και 
καθοδήγηση ως προς τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ. 

Αυτοί οι οργανισμοί χρειάζονται επαρκή 
χρηματοδότηση και πόρους καθώς και κρατική 
στήριξη.

Διεθνής δέσμευση

Συμμετοχή στο LGBTQI Focal Point Network και 

υπογραφή της υπουργικής έκκλησης της UNESCO 

για δράση για την ομοφοβική και τρανσφοβική 

βία δείχνουν τη διεθνή δέσμευση

κατά του σχολικού εκφοβισμού και υπέρ της 

συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ στην εκπαίδευση

“Τα κράτη μέλη πρέπει να πάρουν τα απαραίτητα νομικά και άλλα μέτρα που να απευθύνονται 
προς το σχολικό προσωπικό και τους μαθητές, ώστε να διασφαλιστεί ότι το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση μπορεί να είναι αποτελεσματικά διαθέσιμο χωρίς διακρίσεις βάσει σεξουαλικού 
προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση του 
δικαιώματος των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση σε ασφαλές περιβάλλον, χωρίς βία, 
εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό ή άλλες μορφές διακρίσεων και υποτιμητικής 
συμπεριφοράς που συνδέεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου.”

Σύσταση επιτροπής των υπουργών της Ευρώπης 2010(5)



Μετάφραση – Επιμέλεια : Πολύχρωμο Σχολείο (2017)
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