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Ομοφοβικός εκφοβισμός στα σχολεία της Βρετανίας 
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Τον Ιούλιο του 2006, ο δεκαοχτάχρονος Michael Causer από το Liverpool δέχτηκε επίθεση με 

κλωτσιές μέχρι θανάτου από έναν νεαρό άνδρα ο οποίος παράλληλα εκτόξευε, φωνάζοντας, 

ομοφοβικούς χαρακτηρισμούς. Ο νεαρός αυτός άνδρας δεν είχε τελειώσει το σχολείο τη 

δεκαετία του 1970 ή τη δεκαετία του 1980 ή του 1990. Είχε φοιτήσει σε Βρετανικό σχολείο 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. Η έρευνα της 

οργάνωσης Stonewall, The School Report, μία έρευνα του 2007 με συμμετέχοντες 

περισσότερα από 1100 άτομα που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μεγαλώνουν 

ως ΛΟΑΤΚΙ, αποκάλυψε ότι τα δύο τρίτα είναι θύματα ομοφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία. 

Η τελευταία πρωτοποριακή μελέτη μας, η μεγαλύτερη τέτοια έρευνα σε Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που διεξήχθη ποτέ, αποκαλύπτει μια ακόμη πιο ανησυχητική 

εικόνα. Οι συνέπειες του ομοφοβικού εκφοβισμού επεκτείνονται σε ακόμα περισσότερα από 

150.000 ΛΟΑΤΚΙ νεαρά άτομα τα οποία ξέραμε ως δέκτες αυτών των συνεπειών μέχρι 

σήμερα. 

Αυτή η έρευνα της εταιρίας YouGov παρουσιάζει ότι εννέα στους δέκα εκπαιδευτικοί της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περισσότεροι από δύο στους πέντε εκπαιδευτικοί της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχουν γίνει μάρτυρες εκφοβισμού με ομοφοβικό χαρακτήρα 

κατά παιδιών στα σχολεία όπου υπηρετούν. Δεν είναι όμως μόνο τα νεαρά ΛΟΑΤΚΙ άτομα 

που γίνονται δέκτες. Οι εκπαιδευτικοί αποκαλύπτουν ότι τα αγόρια που αγαπούν τη γνώση 

και το διάβασμα, τα κορίτσια που ασχολούνται με τα σπορ, νεαρά άτομα με ΛΟΑΤΚΙ γονείς, 

φίλους/-ες ή άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και νεαρά άτομα που απλώς 

θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ, γίνονται επίσης δέκτες ομοφοβικού εκφοβισμού. 

Οι εκπαιδευτικοί λένε πως η συντριπτική πλειοψηφία των ομοφοβικών περιστατικών δεν 

αναφέρονται από τα παιδιά και πως οι ίδιοι δε νιώθουν αυτοπεποίθηση ώστε να στηρίξουν 

τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά ή να τους παράσχουν πληροφορίες και συμβουλές πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ 

θέματα. Εξίσου ανησυχητικό για ένα πρόβλημα που μοιάζει να είναι σχεδόν ενδημικό στα 

σχολεία, είναι ότι εννέα στους δέκα εκπαιδευτικοί λένε πως ποτέ δεν έχουν λάβει κάποια 

επιμόρφωση σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ομοφοβικού εκφοβισμού. 

Ο ομοφοβικός εκφοβισμός στα Βρετανικά σχολεία καταστρέφει τις ευκαιρίες ζωής των 

ΛΟΑΤΚΙ ατόμων για πάντα. Όσο εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζεται σε τόσα πολλά σχολεία 

τόσο επικυρώνεται η προκατάληψη, όπως στην περίπτωση του δολοφόνου του Michael 

Causer, κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. 

Η οργάνωση Stonewall έχει το όραμα μίας Βρετανίας όπου κάποια μέρα κάθε παιδί θα 

μεγαλώνει χωρίς το μίσος, την προκατάληψη ή τον φόβο. Μέσω του προγράμματος 

Εκπαίδευση για Όλους (Education For All), ξέρουμε πως οι τοπικές αρχές, τα σχολεία και οι 

εκπαιδευτικοί θα γίνουν πρωτοπόροι κάνοντας αισθητή διαφορά στην προστασία των 

νεαρών ατόμων από τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Ωστόσο, αυτή η έρευνα παρουσιάζει πόσα 

πράγματα πρέπει να γίνουν. 

Ben Summerskill 

Γενικός Διευθυντής 
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Η έρευνα 

Η εταιρία YouGov διεξήγαγε έρευνα σε δείγμα 2043 εκπαιδευτικών και σχολικό προσωπικό 

από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από σχολεία όλης της Μεγάλης 

Βρετανίας. Η έρευνα περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες τους από ομοφοβικό 

εκφοβισμό κατά των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία τους και σχετικά με τη συμπερίληψη 

θεμάτων σεξουαλικού προσανατολισμού στα μαθήματά τους. Το 80% των ερωτηθέντων 

ατόμων ήταν εκπαιδευτικοί. Τα μισά άτομα από αυτά που απάντησαν εργάζονται σε σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας και τα άλλα μισά σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το 90% 

των ατόμων εργάζονται σε δημόσια σχολεία και το 8% σε ανεξάρτητα ή ιδιωτικά σχολεία. Το 

23% των ατόμων που απάντησαν εργάζονται σε θρησκευτικά σχολεία. Τα στοιχεία 

σταθμίστηκαν με βάση τον τύπο του σχολείου και το εκπαιδευτικό/μη εκπαιδευτικό 

προσωπικό. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Περίληψη 
Εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

και περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (το 44%) λένε ότι παιδιά και νεαρά άτομα, ανεξάρτητα από το 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό, επί του παρόντος βιώνουν ομοφοβικό εκφοβισμό, 

δέχονται υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς ή παρενόχληση εντός των σχολείων τους. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λένε πως ο ομοφοβικός 

εκφοβισμός είναι κατά συχνότητα η δεύτερη μορφή εκφοβισμού (συμβαίνει ‘πολύ συχνά’ ή 

‘συχνά’) μετά τον εκφοβισμό που σχετίζεται με το σωματικό βάρος και επικρατεί τρεις φορές 

περισσότερο σε σχέση με τον εκφοβισμό που συνδέεται με θέματα θρησκείας ή εθνικότητας. 

Εκτός από τον άμεσο εκφοβισμό, το 95% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρουν πως ακούν τις φράσεις ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι 

τόσο γκέι’ μέσα στα σχολεία τους. Οκτώ στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν 

στη Δευτεροβάθμια και δύο στους/στις πέντε που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση αναφέρουν ότι ακούν συχνά χαρακτηρισμούς όπως «πούστη», «λεσβία» με 

υποτιμητικό τρόπο. 

Εννέα στα δέκα άτομα που είναι εκπαιδευτικοί/μη εκπαιδευτικοί σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμια και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχουν λάβει ποτέ κάποια 

συγκεκριμένη επιμόρφωση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ομοφοβικού 

εκφοβισμού. 

Περισσότερο από το ένα τέταρτο του προσωπικού που εργάζεται σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας (28%) δεν αισθάνεται σιγουριά στο να στηρίξει ένα παιδί που αποφάσισε 

να κάνει coming out ως ΛΟΑΤΚΙ. Δύο στους πέντε δε νιώθουν σίγουροι για το πώς θα 

παρέχουν  πληροφορίες στα παιδιά, συμβουλές και καθοδηγήσεις για ΛΟΑΤΚΙ θέματα. 

Οι μισοί/-ες από τους/τις εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

και έχουν επίγνωση των περιστατικών ομοφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία τους λένε πως 

η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιστατικών δεν αναφέρονται.



 

 

   Σημαντικά ευρήματα 

 

Εκφοβισμός: Η σκοπιά των εκπαιδευτικών 

Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Το 90% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λένε πως στα σχολεία τους τα παιδιά δέχονται εκφοβισμό, 

παρενοχλούνται ή δέχονται χαρακτηρισμούς  επειδή είναι – ή θεωρούνται – ΛΟΑΤΚΙ 

και ένας στους τέσσερεις λέει ότι αυτό συμβαίνει ‘συχνά’ ή ‘αρκετά συχνά’. 

 Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λένε 

πως  ο ομοφοβικός εκφοβισμός είναι σε συχνότητα η δεύτερη μορφή εκφοβισμού 

(συμβαίνει ‘πολύ συχνά’ ή ‘συχνά’) μετά τον εκφοβισμό που συνδέεται με το 

σωματικό βάρος και επικρατεί τρείς φορές περισσότερο σε σχέση με τον εκφοβισμό 

που συνδέεται με τη θρησκεία ή την εθνικότητα. 

 Το 90% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι ακούν στα σχολεία τους τις φράσεις ‘είσαι τόσο γκέι’ ή 

‘αυτό είναι τόσο γκέι’ με τους τρείς από τους πέντε να ακούν τέτοια σχόλια ‘συχνά’ 

ή ‘αρκετά συχνά’. 

 Οκτώ στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρουν ότι ακούν χαρακτηρισμούς όπως 

«πούστη», «λεσβία» με υποτιμητικό τρόπο. 

 Το 70% των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών έχουν δεχθεί λεκτική βία (The School Report, Stonewall 

2007) και οι μισοί από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 55%) αναφέρουν ότι το έχουν αντιληφθεί. 

 Ενώ το 29% των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών έχουν δεχθεί σωματική βία (The School Report), 

μόνο το 8% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης αναφέρει πως έχει αντιληφθεί ότι η σωματική βία λαμβάνει χώρα στο 

σχολείο τους. 



 

 

 

 ΛΟΑΤΚΙ παιδιά αναφέρουν ότι δέχονται απειλές για τη ζωή τους, έχουν παρενοχληθεί 

σεξουαλικά ή έχουν δεχτεί απειλές με όπλο, ωστόσο κανένας/καμία από τους/τις 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( στην 

περίπτωση απειλής με όπλο, μόνο το 1%) δεν αναφέρει πως έχει αντιληφθεί κάποια 

από αυτές τις μορφές ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 Οι μισοί/-ες από τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λένε πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

περιστατικών δεν αναφέρεται. 

 

Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λένε ότι τα παιδιά δέχονται ομοφοβικό 

εκφοβισμό στα σχολεία τους. Οι αιτίες γι αυτό ποικίλουν, με τις περισσότερες από 

αυτές να είναι άσχετες με το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 Ένας/μία στους/στις πέντε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λέει ότι τα παιδιά βιώνουν λεκτικό ομοφοβικό 

εκφοβισμό στα σχολεία τους. Δύο στους πέντε εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ακούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν 

χαρακτηρισμούς όπως «πούστη» ή «λεσβία» με υποτιμητικό τρόπο. 

 Τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ακούν τα παιδιά να χρησιμοποιούν φράσεις όπως ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ 

ή ‘είσαι τόσο γκέι’. 

 

 

Εμπόδια στην αντιμετώπιση του ομοφοβικού εκφοβισμού 

 Δύο στα τρία άτομα που  εργάζονται ως προσωπικό σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και περισσότερα από δύο στα πέντε που εργάζονται σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 44%) τα οποία ακούν να χρησιμοποιείται 

ομοφοβική γλώσσα όπως ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο γκέι’, δεν αντιδρούν 

πάντα. Ένα στα πέντε άτομα που εργάζεται ως προσωπικό σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λέει πως αντιδρά σπάνια ή δεν αντιδρά ποτέ. 

 Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 43%) και τρείς στους/στις δέκα 

εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

έχουν ακούσει ομοφοβικό λόγο ή αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα 

από το προσωπικό που εργάζεται στο σχολείο. 

 Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύουν ότι η χρήση ομοφοβικής γλώσσας από τα 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα επιδρά ενισχυτικά στη συχνότητα χρήσης ομοφοβικής 

γλώσσας εντός των σχολείων.



 

 

 Εννέα στα δέκα άτομα που εργάζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εκπαιδευτικοί/μη εκπαιδευτικοί, δεν έχουν λάβει 

ποτέ κάποια συγκεκριμένη επιμόρφωση για την αντιμετώπιση του ομοφοβικού 

εκφοβισμού. 

 Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 43%) και περισσότεροι/-ες από 

τους/τις μισούς/-ες  που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 

55%) λένε ότι τα σχολεία τους δεν έχουν κάποια πολιτική στην οποία να αναφέρεται 

ρητά ο ομοφοβικός εκφοβισμός. 

 Μόνο δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λιγότεροι/-ες από τους/τις μισούς/-ες που 

υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 46%) λένε πως ο/η 

επικεφαλής εκπαιδευτικός παρουσιάζει έναν ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο όταν πρόκειται 

για την αντιμετώπιση του ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 Δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λένε ότι δεν γνωρίζουν κανένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο να 

φοιτά στο σχολείο τους. 

 Περισσότεροι από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 36%) και περίπου τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών 

που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 63%) δεν έχουν 

εντάξει θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού στα πλαίσια των μαθημάτων τους. 

 Περισσότερα από το ένα τέταρτο των ατόμων που εργάζονται ως προσωπικό σε 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 28%) λένε πως δε θα ένιωθαν 

αυτοπεποίθηση στο να υποστηρίξουν ένα παιδί στην απόφαση του να κάνει coming 

out ως ΛΟΑΤΚΙ. Το 40% δε θα ένιωθε αυτοπεποίθηση στο να παράσχει πληροφορίες, 

συμβουλές και καθοδήγηση στα παιδιά για ΛΟΑΤΚΙ θέματα. 

 

 

Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά: Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών 

 Εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που εργάζονται σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύουν  ότι το προσωπικό του 

σχολείου έχει καθήκον να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τον ομοφοβικό 

εκφοβισμό. 

 Εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λένε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στα σχολεία ή να πραγματοποιούνται ειδικά μαθήματα. 

 Τρεις στους/στις τέσσερεις εκπαιδευτικοί/-ους που εργάζονται σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών που εργάζονται 

σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και έχουν συμπεριλάβει θέματα σεξουαλικού 

προσανατολισμού στα μαθήματα τους, αναφέρουν ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται 

θετικά.



 

 

 

 Το 95% των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν συμπεριλάβει αυτά τα θέματα, λένε πως θα 

συνεχίσουν να το κάνουν. 

 

 

 

 

 

  Ομοφοβικός εκφοβισμός: Η                               

           σκοπιά των εκπαιδευτικών 
Η επικράτηση του ομοφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία  

Το 90% των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

λέει πως στα σχολεία τους τα παιδιά δέχονται εκφοβισμό, παρενόχληση ή υποτιμητικούς 

χαρακτηρισμούς εξ’ αιτίας του ότι είναι – ή θεωρείται ότι – είναι ΛΟΑΤΚΙ. Ένας/μία στους/στις 

τέσσερεις λέει ότι αυτό συμβαίνει ‘συχνά’ ή ‘αρκετά συχνά’. Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται 

σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λένε ότι ο ομοφοβικός εκφοβισμός σε 

συχνότητα είναι η δεύτερη μορφή εκφοβισμού (συμβαίνει ‘πολύ συχνά’ ή ‘συχνά’) μετά τον 

εκφοβισμό που συνδέεται με το σωματικό βάρος και επικρατεί τρεις φορές περισσότερο από 

αυτόν που συνδέεται με τη θρησκεία και την εθνικότητα. 

 

«Πάντα νομίζω πως η ομοφοβία είναι 100% εμφυτευμένη στο πνεύμα και στο λόγο των 

περισσότερων παιδιών στην εφηβεία. Είναι της μόδας, όπως  το να φοράει κανείς φόρμες. 

Τα περισσότερα άτομα στην εφηβεία έχουν βιώσει το σοκ του σεξισμού και του ρατσισμού 

και έχουν εξίσου βιώσει σοκ όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με θέσεις που ενισχύουν τη μη 

ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ.»  

Ewan, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που εργάζονται σε σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 44%) λένε ότι τα παιδιά δέχονται ομοφοβικό 



 

 

εκφοβισμό στα σχολεία τους. Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν πως αυτό συμβαίνει για διάφορους 

λόγους οι οποίοι συχνά είναι άσχετοι με το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

«Βάσει της εμπειρίας μου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύω πως ο 

εκφοβισμός αυτού του τύπου τείνει να είναι αγορίστικο ζήτημα και απευθύνεται στα 

αγόρια που είναι πιο ‘θηλυπρεπή’ ή απλώς είναι αδύναμα ή λιγότερο δημοφιλή σε σχέση 

με άλλα και όχι απαραίτητα ΛΟΑΤΚΙ.» 

Julia, δασκάλα σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας (Λονδίνο)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πιστεύω ότι η χρήση των φράσεων «είσαι γκέι» ή 

«αυτό είναι τόσο γκέι» συνήθως εκφράζει 

αποδοκιμασία ή περιφρόνηση. Συνήθως τα παιδιά 

όταν αντιμετωπίζουν τέτοια σχόλια, είτε 

αισθάνονται ντροπή είτε αποτροπιασμό, 

εκφράζοντας έτσι την οπτική τους ότι το να είναι 

κανείς ΛΟΑΤΚΙ είναι ‘αηδία’». 

Kim, εκπαιδευτικός σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 



 

 

Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Ποια άτομα βιώνουν ομοφοβικό εκφοβισμό; 

Η έρευνα της οργάνωσης Stonewall το 2007, The School Report, η οποία διεξήχθη με τη 

συμμετοχή 1145 ΛΟΑΤΚΙ ατόμων από όλη τη Μεγάλη Βρετανία σχετικά με τις εμπειρίες τους 

στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποκάλυψε ότι τα δύο τρίτα των ΛΟΑΤΚΙ 

ατόμων δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν πως τα ΛΟΑΤΚΙ 

άτομα δεν αποτελούν αποκλειστικό στόχο για τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Από το σύνολο των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας και έχουν αντιληφθεί 

ομοφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία τους, τρία στα τέσσερα άτομα που θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ 

έχουν δεχθεί εκφοβισμό. Οι μισοί/-ες εκπαιδευτικοί λένε ότι τα αγόρια που 

‘συμπεριφέρονται όπως τα κορίτσια’ έχουν δεχθεί ομοφοβικό εκφοβισμό. Τρεις στους/στις 

δέκα λένε ότι τα ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ άτομα δέχονται εκφοβισμό. Τρεις στους/στις δέκα 

εκπαιδευτικοί/-ους λένε πως τα αγόρια που δεν ασχολούνται με αθλήματα και το ένα 

τέταρτο των εκπαιδευτικών λένε πως τα αγόρια που αγαπούν τη μάθηση και τη μελέτη, 

βιώνουν ομοφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία τους. Ένας/μία στους δέκα εκπαιδευτικός λέει 

ότι παιδιά που έχουν ΛΟΑΤΚΙ γονείς ή κηδεμόνες δέχονται εκφοβισμό και ένα παρόμοιο 

ποσοστό εκπαιδευτικών λέει ότι δέχονται εκφοβισμό και παιδιά που έχουν ΛΟΑΤΚΙ φίλους/-

ες ή ΛΟΑΤΚΙ μέλη της οικογενείας τους.  

 

«Η πλειοψηφία των αντί-ΛΟΑΤΚΙ συμπεριφορών απευθύνεται σε μαθητές/-τριες που 

πιθανώς να μην είναι ΛΟΑΤΚΙ αλλά οι συμπεριφορές αυτές προορίζονται ως ύβρις για να 

δηλώσουν ότι τα άτομα αυτά είναι ΛΟΑΤΚΙ.» 

Anna, βιβλιοθηκάριος σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

Τι μορφή έχει ο ομοφοβικός εκφοβισμός 

Περισσότεροι/-ες από τους μισούς/-ες εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 55%) λένε ότι έχουν αντιληφθεί ομοφοβική λεκτική βία 

στα σχολεία τους. Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε (το 44%) λένε πως ο 

ομοφοβικός εκφοβισμός παίρνει τη μορφή κακοήθους κουτσομπολιού. Ένας/μία στους/στις 

τέσσερεις λέει ότι τα άτομα που δέχονται εκφοβισμό περιφρονούνται και απομονώνονται. 

Ένας/μία στους/στις πέντε εκπαιδευτικούς που υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λέει πως τα άτομα που δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό υπόκεινται σε 

εκφοβισμό μέσω του τρόπου των περιφρονητικών βλεμμάτων και ένα σημαντικό ποσοστό 

λέει πως υπόκεινται και σε ηλεκτρονικό εκφοβισμό (υβριστικά, απειλητικά μηνύματα κτλ). 

 



 

 

 

«Συνήθως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κάθονται κοντά το ένα στο άλλο, στο μπροστινό μέρος της 

τάξης και η παρενόχληση μπορεί να προέρχεται από μία μικρή ομάδα ατόμων που είναι 

κατά των ΛΟΑΤΚΙ, παρά μεταξύ δύο ατόμων.» 

Nicole, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East of England) 

 

«Ένας μαθητής ενθαρρύνθηκε από εξωτερικούς παράγοντες να κάνει coming out στην 

ηλικία των 15 ετών. Συνεπώς δέχθηκε αρκετό εκφοβισμό και κατέληξε να φύγει από το 

σχολείο.» 

Lawrence, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Συγκεκριμένα ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός (μηνύματα κτλ) αποτελεί μεγάλο πρόβλημα 

που σχετίζεται με τον αντι-ΛΟΑΤΚΙ εκφοβισμό.» 

Amy, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

Το 95% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

αναφέρει ότι ακούει φράσεις όπως ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ στα σχολεία τους 

με τους/τις τρεις στους/στις πέντε να ακούν τέτοια σχόλια ‘συχνά» ή ‘πολύ συχνά’. Οκτώ 

στους/στις δέκα ακούν συχνά τα παιδιά να χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς όπως «πούστη» 

ή «λεσβία» με υποτιμητικό τρόπο. Οι μισοί/-ες από τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 

σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ακούν να χρησιμοποιείται ομοφοβική 

γλώσσα, λένε πως προέρχεται από κάποιους ή από τους περισσότερους μαθητές/-τριες. 

 



 

 

«Χρήση φράσεων όπως ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ είναι πολύ δημοφιλείς.» 

Megan, διοικητική υπάλληλος σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 

«Νομίζω πως οι φράσεις ‘είσαι γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ συχνά χρησιμοποιούνται για 

να εκφράσουν δυσαρέσκεια και αηδία. Συνήθως, όταν τα παιδιά προκαλούνται με τέτοια 

σχόλια είτε αισθάνονται ντροπή είτε αποτροπιασμό, εκφράζοντας έτσι τη θέση τους ότι το 

να είναι κανείς γκέι είναι ‘αηδία’.» 

Kim, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

«Τα περισσότερα σχόλια που ακούω μεταξύ των παιδιών είναι τύπου ‘είσαι γκέι’. Τα 

παιδιά λένε πως χρησιμοποιούν τέτοιες φράσεις ως τρόπο να προσβάλλουν κάποια άτομο 

γενικά και όχι συγκεκριμένα επειδή είναι κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Νομίζω πως τα 

ΛΟΑΤΚΙ άτομα αποθαρρύνονται να κάνουν coming out στο σχολείο όταν η φράση αυτή 

χρησιμοποιείται ως προσβολή.» 

Sophie, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

 

Τι συμβαίνει στα παιδια 

Στην έρευνα της οργάνωσης Stonewall,  The School Report, βρέθηκε ότι το 65% των ΛΟΑΤΚΙ 

παιδιών έχουν δεχθεί ομοφοβικό εκφοβισμό. Η έκταση και η φύση του ομοφοβικού 

εκφοβισμού που παρατηρείται  από τους/τις εκπαιδευτικούς διαφέρει από αυτή που 

παρουσιάζεται από τα ΛΟΑΤΚΙ νεαρά άτομα που έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού. Φαίνεται 

πως οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να δουν ένα σημαντικό μέρος όσων υφίστανται τα παιδιά. 

Το 70% των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών έχουν δεχθεί λεκτική βία (The School Report) ενώ μόνο λίγο 

περισσότερο από το ένα δεύτερο (το 55%) των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι έχει αντιληφθεί 

λεκτική βία. Ενώ το 29% των ΛΟΑΤΚΙ παιδιών δέχεται σωματικό εκφοβισμό (The School 

Report), μόνο το 8% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λένε πως έχουν αντιληφθεί αυτό το σωματικό εκφοβισμό που λαμβάνει χώρα 

στα σχολεία τους. Τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά αναφέρουν ότι δέχονται απειλές για τη ζωή τους, έχουν 

δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση ή έχουν δεχθεί απειλές με όπλο (The School Report), 

ωστόσο κανένας/καμία από τους/τις εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( ή στην περίπτωση απειλής με όπλο, μόνο το 1%) δεν 

αναφέρει ότι έχει αντιληφθεί κάποια από αυτές τις μορφές εκφοβισμού. 

 



 

 

«Πριν από μερικά χρόνια ένα αγόρι έκανε coming out στο σχολείο και στο βαθμό που 

μπορούσα να αντιληφθώ δεν εισέπραξε κανένα είδος αντι-ΛΟΑΤΚΙ εκφοβισμού – εάν 

υπήρχε κάτι ήταν κάποια σχόλια που προέρχονταν από αγόρια που είχαν έλλειψη 

κατανόησης, αλλά τίποτα πραγματικά απειλητικό κατά του αγοριού, απλώς ένα αστείο 

που προήλθε από το αίσθημα ανασφάλειας.’ 

 Erin, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

«Εργάζομαι σε σχολείο αρρένων. Όποτε υπήρχε κάποια ομάδα παιδιών που 

παρουσιαζόταν ως κάπως θηλυπρεπείς, τα άλλα αγόρια τα πείραζαν αλλά ήταν αποδεκτά 

γενικά. Κάποια από αυτά τα αγόρια ήταν γκέι, κάποια δεν ήταν. Δεν πιστεύω πως  δέχτηκε 

εκφοβισμό κάποιο από αυτά.» 

Sam, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο)  

 



 

 

 

«Ο αντι-ΛΟΑΤΚΙ εκφοβισμός είναι ελάχιστο ζήτημα. Έχω αντιληφθεί μόνο μία-δύο 

περιπτώσεις όπου υποτιμητικά σχόλια απευθυνόταν σε ένα άτομο του οποίου η 

σεξουαλικότητα ήταν υπό αμφισβήτηση ή υπονοούσε ότι είναι γκέι. Οι περισσότεροι 

χαρακτηρισμοί γινόταν τυχαία. Ο σημερινός στόχος είναι πιθανό να είναι ο εμπνευστής 

του αυριανού.» 

Alan, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

Περισσότεροι/-ες από τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών (το 78%) που υπηρετούν σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι/-ες λένε πως ο ομοφοβικός εκφοβισμός 

συμβαίνει στα σχολεία τους, ισχυρίζονται ότι επεμβαίνουν κάθε φορά που το 

αντιλαμβάνονται. Τα δύο τέταρτα αυτών που ακούν  τα παιδιά να χρησιμοποιούν 

χαρακτηρισμούς όπως «πούστη» ή «λεσβία» με υποτιμητικό τρόπο, ισχυρίζονται πως 

αντιδρούν κάθε φορά και μόνο λίγοι/-ες περισσότεροι/-ες από το ένα τρίτο (το 37%) που 

ακούν σχόλια όπως ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ ισχυρίζονται πως αντιδρούν 

κάθε φορά. Ωστόσο, τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά ισχυρίζονται πως το μισό προσωπικό του σχολείου 

δεν αντιδρά ποτέ στην ομοφοβική γλώσσα και ότι μόνο το 7% του προσωπικού αντιδρά κάθε 

φορά στο άκουσμα ομοφοβικής γλώσσας (The School Report). 

Από τους/τις εκπαιδευτικούς που αντιλαμβάνονται τον ομοφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία 

τους, τρεις στους/στις τέσσερεις που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης είτε νομίζουν πως τα παιδιά που έχουν δεχθεί εκφοβισμό είναι απίθανο να το 

αναφέρουν σε κάποιον/κάποια εκπαιδευτικό ή σε κάποιο μέλος του προσωπικού ή δεν 

ξέρουν πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οι μισοί/-ες πιστεύουν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των περιστατικών δεν αναφέρεται. Η έρευνα της οργάνωσης Stonewall, The 

School Report, αποκάλυψε ότι περίπου τρεις στους/στις πέντε ΛΟΑΤΚΙ μαθητές/-τριες (το 

58%) ποτέ δε μιλά σε κανέναν αν δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό. 

 

«Δεν αντιλαμβάνομαι σημαντικό βαθμό αντι-ΛΟΑΤΚΙ εκφοβισμού στο σχολείο μου, αλλά 

αυτό δε σημαίνει ότι δε μπορεί να συμβαίνει.» 

Hannah, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Καταλαβαίνω ότι συμβαίνουν περισσότερα απ’ όσα αντιλαμβάνομαι – νιώθω ότι είμαστε 

ένα υποστηρικτικό σχολείο και πως τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε μένα. Το αν θα το 

κάνουν είναι άλλο θέμα.» 

Judy, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όπως φαίνεται, οι άνθρωποι 

έχουν ορίσει κατά πολύ πως είναι 

ένα ‘σωστό’ αγόρι και πως είναι ένα 

‘σωστό’ κορίτσι. Χρειάζεται 

ελάχιστη απόκλιση για να 

ξεχωρίσει κανείς.» 
Afshan, εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 



 

 

 

Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία 

της Πρωτοβάθμιας (το 44%) λένε ότι τα παιδιά δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό, 

υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και παρενόχληση στα σχολεία τους. 

 

Ποια άτομα δέχονται εκφοβισμό; 

 Τρεις στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

που έχουν αντιληφθεί να συμβαίνουν περιστατικά ομοφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία 

τους, λένε ότι εκφοβίζονται αγόρια τα οποία ‘συμπεριφέρονται σαν κορίτσια’. Δύο 

στους/στις πέντε λένε πως εκφοβισμό δέχονται τα αγόρια που δεν ασχολούνται με τα σπορ. 

Το ένα τέταρτο υποστηρίζει πως ομοφοβικό εκφοβισμό δέχονται και τα παιδιά που 

θεωρούνται ΛΟΑΤΚΙ. Ένας/μία στους/στις πέντε λέει πως τα αγόρια που αγαπούν το 

διάβασμα και τη γνώση δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό. Ένας/μία στους/στις έξι λέει ότι τα 

κορίτσια τα οποία ‘συμπεριφέρονται σαν αγόρια’ δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό και 

ένας/μία στους/στις δέκα λέει πως ομοφοβικό εκφοβισμό δέχονται τα κορίτσια που 

ασχολούνται με σπορ. Ένας/στις στους/στις δέκα λέει ότι ομοφοβικό εκφοβισμό δέχονται και 

τα παιδιά που έχουν ΛΟΑΤΚΙ γονείς ή κηδεμόνες. 

 

«Όπως φαίνεται, οι άνθρωποι έχουν ορίσει κατά πολύ πως είναι ένα ‘σωστό’ αγόρι και 

πως είναι ένα ‘σωστό’ κορίτσι. Χρειάζεται ελάχιστη απόκλιση για να ξεχωρίσει κανείς.» 

Afshan, εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

. 

Τι μορφή έχει ο ομοφοβικός εκφοβισμός 

Ένας/μία στους/στις πέντε εκπαιδευτικός/-ους που υπηρετεί σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

λέει ότι τα παιδιά δέχονται λεκτικό ομοφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία τους. 

 

«Ένα εξάχρονο αγόρι συχνά έδειχνε θηλυπρεπείς τάσεις, προτιμώντας να ντύνεται με 

κοριτσίστικα ρούχα κτλ. Μου ζητούσε να κρατάει την τσάντα μου. Πάντα ντυνόταν γυναίκα 

κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αποτραβιόταν και αρνούνταν να παίξει με τα άλλα 

παιδιά από φόβο ότι θα δεχθεί υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς από αυτά – αυτό 

συνεχίστηκε και στην τάξη. Ζητήθηκε από τη μητέρα του να έρθει στο σχολείο όπου το 



 

 

θέμα συζητήθηκε. Το αγόρι αυτό ήταν αποτραβηγμένο και ήταν προσεκτικό με τα 

μεγαλύτερα αγόρια. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε όσο ήταν στο σχολείο.» 

Abigail, εκπαιδευτικός σε θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Wales) 

Τα τρία τέταρτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ακούν φράσεις όπως ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ ή ‘είσαι τόσο γκέι’ στο σχολείο. Δύο 

στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης ακούν συχνά τα παιδιά να χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς όπως ‘πούστη’ ή 

‘λεσβία’ με υποτιμητικό τρόπο.  

 

«Διδάσκω σε παιδιά του Δημοτικού τα οποία χρησιμοποιούν λέξεις όπως ‘αδερφή’, 

‘πούστη’» 

Emily, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 

«Στο Δημοτικό το να αποκαλέσει κάποιο παιδί ένα άλλο ‘γκέι’ αποτελεί μορφή 

παρενόχλησης.» 

Jill, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Εμπόδια στην αντιμετώπιση του 

ομοφοβικού εκφοβισμού 

 

 

«Δεν είναι ομοφοβία» 

 Υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που δείχνουν ότι ο ομοφοβικός εκφοβισμός προκαλεί 

μακροπρόθεσμες βλάβες στους νέους. Περισσότεροι/-ες από τρεις στους/στις πέντε 

εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 63%) 

λένε πως ο ομοφοβικός εκφοβισμός έχει αρνητικές συνέπειες στην επίδοση των παιδιών στο 

σχολείο. Επτά στα δέκα παιδιά που δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό υποστηρίζουν ότι αυτό 

έχει αντίκτυπο στην σχολική τους επίδοση. Δύο στα τρία μέλη του προσωπικού που εργάζεται 

σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περισσότερα από ένα στα πέντε άτομα που 

εργάζονται ως προσωπικό στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 44%) δεν 

αντιδρούν όταν ακούν φράσεις όπως ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο γκέι’. Ένας/μία 

στους/στις πέντε εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

λέει ότι δεν αντιδρά ποτέ ή το κάνει σπάνια. Οι μισοί/-ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 

σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι/-ες δεν παρεμβαίνουν ποτέ σε 

περιπτώσεις χρήσης ομοφοβικής γλώσσας, αναφέρουν ότι αυτό γίνεται γιατί δεν θεωρούν 

ότι τα παιδιά είναι ομοφοβικά. 

 

«Η λέξη ‘γκέι’ σε αυτά τα πλαίσια έχει να κάνει ελάχιστα ή καθόλου με τη σεξουαλικότητα. 

Είναι εναλλακτικός τρόπος για να πει κανείς ‘σκατά’ ή ‘βλάκα’.» 

John, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Είναι φράσεις που χρησιμοποιούνται γενικότερα από τα παιδιά, όχι με αντι-ΛΟΑΤΚΙ 

αίσθηση, αλλά όταν τα πράγματα δεν θεωρούνται σωστά ή θεωρούνται διαφορετικα.» 

Polly, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Σκωτία) 



 

 

 

«Περιγράφοντας κάτι ως γκέι δεν αποτελεί ομοφοβικό εκφοβισμό, αλλά είναι ενδεικτικό 

αρνητικής σύνδεσης με τη λέξη ‘γκέι’ και ως εκ τούτου είναι παρόμοιο με το παράπτωμα 

της βρισιάς. Κάποιος πρέπει να συγκρουστεί ως δάσκαλος και αυτό σημαίνει πως 

ορισμένες φορές κάνουμε τα στραβά μάτια όταν ακούμε ανάρμοστες εκφράσεις. Δεν 

υπάρχουν περιπτώσεις που δε θα επενέβαινα αν υπήρχε περιστατικό αντι-ΛΟΑΤΚΙ 

εκφοβισμού.» 

Bill, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

Περίπου οι μισοί/-ες (το 46%) των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι οποίοι/-ες δεν έχουν παρέμβει πάντα στα περιστατικά, 

ισχυρίζονται πως η ομοφοβική γλώσσα που άκουσαν ήταν ‘απλώς ένα αβλαβές πείραγμα’. 

Ένας/μία στους/στις έξι λέει πως η ομοφοβική γλώσσα είναι κάτι τόσο συνηθισμένο που δε 

γίνεται να παρεμβαίνει κανείς κάθε φορά. 

 

«Νομίζω πως οι περιπτώσεις όπου έχω ακούσει τη φράση ‘αυτή είναι λεσβία’ ή κάτι 

παρόμοιο, έχει ειπωθεί σε κάποια απόσταση από μένα και δε με οδήγησε να πιστέψω ότι 

κάποιο άτομο έχει πληγωθεί ή έχει αναστατωθεί από αυτό που έχει ειπωθεί. Πρόκειται 

για κάτι σπάνιο.» 

Juliette, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (East of England) 

 

«Ο έφηβος ήταν κάπως ‘θηλυπρεπής’ και ήθελε να κάθεται μαζί μου την Ημέρα 

Αθλητισμού αντί να συμμετέχει. Ένα παιδί έκανε χιούμορ με αυτό. Ένιωσα ότι δεν ήθελε 

να δημιουργήσει θέμα. Τη δεδομένη στιγμή μου φαινόταν καλύτερο να το αφήσω να 

περάσει έτσι. Τώρα δεν είμαι σίγουρη αν έκανα σωστά.» 

Alexandra, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκωτία) 

 

«Η ομοφοβική φράση ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ και παρόμοιες άλλες εκφράσεις είναι τόσο 

κοινές που δεν υπάρχει αρκετός χρόνος να αντιμετωπίσεις την πρόκληση κάθε τέτοιας 

έκφρασης.» 

Hope, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(South West) 

 

Περισσότεροι/-ες από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 36%) που δεν έχουν παρέμβει πάντα σε περιστατικά 



 

 

χρήσης ομοφοβικής γλώσσας επίσης αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν πιστεύουν 

ότι τα παιδιά είναι ομοφοβικά και το ένα τέταρτο νιώθει πως η χρήση ομοφοβικής γλώσσας 

είναι ‘απλώς ένα αβλαβές πείραγμα’. 

 

«Κυρίως παιχνίδι και όχι εκφοβισμός. Αυτός ο τύπος πειράγματος συμβαίνει πολλά χρόνια 

κατά τη διαδικασία του παιχνιδιού αλλά τα περισσότερα παιδιά μπορούν να μείνουν 

ανεπηρέαστα από αυτό. Μερικές λέξεις όπως ‘αδερφή’ και ‘πούστη’ αποτελούν σταθερά 

προσβολές συνήθως μεταξύ μεγαλύτερων αγοριών…τα μικρότερα παιδιά δεν ξέρουν τι 

σημαίνουν αυτές οι λέξεις.» 

Molly, βοηθός μεσημβρινού κύκλου σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκωτία) 

 

«Τα περισσότερα μικρά παιδιά πειραματίζονται με τη γλώσσα και τη χρήση της ως 

επίδραση ή ως εξερεύνηση για το τι μπορεί ή δε μπορεί να επιτρέπεται. Έτσι καταλήγουμε 

να έχουμε σκληρές ενοχλητικές συμπεριφορές, αλλά ας αφήσουμε το καλοπροαίρετο 

πείραγμα, για πολύ καιρό εφόσον το άτομο που τις εισπράττει δε νιώθει καλά με αυτό.» 

Stephen, εκπαιδευτικός σε  σχολείο θρησκευτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(West 

Midlands) 

 

 

«Τα παιδιά το χρησιμοποιούν σαν προσβολή αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει. Στο ίδιο πνεύμα 

έχω ακούσει παιδιά να χρησιμοποιούν τη λέξη ‘σπαστικός’ – ακόμα έχω ακούσει λευκούς 

Αγγλοσάξονες ηλικίας έξι ή επτά ετών να αποκαλούν ο ένας τον άλλο ‘πακιστανό’!» 

Sue , επικεφαλής εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

«Στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν έχω δει αντι-ΛΟΑΤΚΙ εκφοβισμό. Τα 

παιδιά κάνουν το ένα στο άλλο διάφορους χαρακτηρισμούς ή αποκαλούν το ένα το άλλο 

‘γκέι’ συνήθως απλώς για να προκαλέσουν θυμό.» 

Lisa, εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 



 

 

 

 

 

«Αν αντιμετώπιζα όλες τις κακές συμπεριφορές δεν θα μπορούσα τελικά να κάνω τη 

δουλειά μου – αγνοώντας τακτικά μία κατάσταση και συνεχίζοντας παρακάτω, συχνά 

εξουδετερώνει αυτές τις συμπεριφορές.» 

Sian, εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ουαλία) 

 

 

Ομοφοβικό προσωπικό 

Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 43%) και τρεις στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που 

υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ακούσει ομοφοβική γλώσσα 

και υποτιμητικές εκφράσεις για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από άλλα μέλη του σχολικού προσωπικού. 

Όπως αποκάλυψε η έρευνα The School Report, τα μισά από τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά έχουν ακούσει 

ομοφοβικές εκφράσεις από εκπαιδευτικούς ή άλλα άτομα μέλη του σχολικού προσωπικού 

και το 30% αναφέρει ότι οι ενήλικες είναι υπεύθυνοι για τα περιστατικά ομοφοβικού 

εκφοβισμού στα σχολεία τους.   

 

«Ως χριστιανή, πιστεύω ότι η ομοφυλοφιλία είναι λάθος. Πιστεύω πως αυτή η 

προστατευτικότητα των λεγόμενων γκέι είναι λάθος. Πιστεύω ακράδαντα πως σαν 

εκπαιδευτικός με 30 χρόνια εμπειρίας και σαν επικεφαλής γι αυτή τη χρονιά, θα μπορούσα 

να συζητήσω θέματα με κορίτσια που ισχυρίζονται ότι είναι ομοφυλόφιλα αλλά 

προφανώς δεν θα δείξω ιδιαίτερη συμπόνια.» 

Shannon, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East of England) 

 

«Διδάσκω Σεξουαλική Αγωγή και αυτό είναι ένα κοινό θέμα. Η ομοφυλοφιλία είναι μία 

αποκλίνουσα συμπεριφορά, πιθανώς σχετιζόμενη με γενετικούς παράγοντες. Ένα 



 

 

σημαντικό ποσοστό (το 10%) εφήβων πειραματίζονται με την ομοφυλοφιλία, αλλά μετά 

επιστρέφουν στην κανονική σεξουαλική συμπεριφορά για το υπόλοιπο της ζωής τους. Με 

λιγότερο από το 1% ομοφυλόφιλων ενηλίκων, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να 

ψάχνουμε τρόπους να προωθούμε αυτή την αποκλίνουσα συμπεριφορά ούτε στα σχολεία 

ούτε και πουθενά αλλού. Τα ομοφυλόφιλα άτομα είναι ανεκτά από την κοινωνία – 

αντιπαθή, αλλά αποδεκτά. Εάν θέλεις να είσαι σεξουαλικά παρεκκλίνων, εντάξει, εάν το 

κάνεις στο σπίτι σου και αν είναι μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Απλώς μην κάνεις 

προκλητικά πράγματα δημοσίως και μην ανακατεύεις παιδιά σε αυτό (πχ να μην 

υπάρχουν παιδιά στο σπίτι).» 

Martin,  εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West 

Midlands) 

 

Πολιτικές αντιμετώπισης του εκφοβισμού 

Περισσότεροι/-ες από δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας (το 43%) και περισσότεροι από τους/τις μισούς/-ες που υπηρετούν σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 55%) λένε ότι τα σχολεία τους δεν έχουν 

πολιτική που να αντιμετωπίζει ρητά τον ομοφοβικό εκφοβισμό. Το ένα τέταρτο των 

εκπαιδευτικών σε Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δε γνωρίζει αν τα σχολεία 

τους διαθέτουν τέτοια πολιτική. Τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά αναφέρουν ότι θα έβλεπαν θετικά το 

σχολείο αν αυτό ανέφερε ρητά ότι ο ομοφοβικός εκφοβισμός είναι ενάντια στους κανόνες 

του. Στα σχολεία που λέγεται ότι ο ομοφοβικός εκφοβισμός είναι κάτι κακό, τα ΛΟΑΤΚΙ 

παιδιά έχουν 60% περισσότερες πιθανότητες να μη δεχτούν εκφοβισμό (The School Report). 

Από τα σχολεία που έχουν πολιτικές, μόνο το ένα δεύτερο των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λένε πως αυτές οι πολιτικές 

δημοσιοποιούνται και προωθούνται στα παιδιά. Μόνο το μισό των μελών του σχολικού 

προσωπικού σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας (το 55%) συμφωνεί ότι νιώθει 

σίγουρο για τις σχολικές διαδικασίες και πολιτικές αντιμετώπισης του ομοφοβικού 

εκφοβισμού. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Διδάσκω Σεξουαλική Αγωγή και αυτό είναι ένα κοινό θέμα. Η 

ομοφυλοφιλία είναι μία αποκλίνουσα συμπεριφορά, πιθανώς 

σχετιζόμενη με γενετικούς παράγοντες. Ένα σημαντικό ποσοστό (το 

10%) εφήβων πειραματίζονται με την ομοφυλοφιλία, αλλά μετά 

επιστρέφουν στην κανονική σεξουαλική συμπεριφορά για το 

υπόλοιπο της ζωής τους. Με λιγότερο από το 1% ομοφυλόφιλων 

ενηλίκων, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να ψάχνουμε τρόπους 

να προωθούμε αυτή την αποκλίνουσα συμπεριφορά ούτε στα 

σχολεία ούτε και πουθενά αλλού. Τα ομοφυλόφιλα άτομα είναι 

ανεκτά από την κοινωνία – αντιπαθή, αλλά αποδεκτά. Εάν θέλεις να 

είσαι σεξουαλικά παρεκκλίνων, εντάξει, εάν το κάνεις στο σπίτι σου 

και αν είναι μεταξύ συναινούντων ενηλίκων. Απλώς μην κάνεις 

προκλητικά πράγματα δημοσίως και μην ανακατεύεις παιδιά σε αυτό 

(πχ να μην υπάρχουν παιδιά στο σπίτι).» 

Martin,  εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Ως χριστιανή, πιστεύω ότι η ομοφυλοφιλία είναι 

λάθος. Πιστεύω πως αυτή η προστατευτικότητα των 

λεγόμενων γκέι είναι λάθος. Πιστεύω ακράδαντα 

πως σαν εκπαιδευτικός με 30 χρόνια εμπειρίας και 

σαν επικεφαλής γι αυτή τη χρονιά, θα μπορούσα να 

συζητήσω θέματα με κορίτσια που ισχυρίζονται ότι 

είναι ομοφυλόφιλα αλλά προφανώς δεν θα δείξω 

ιδιαίτερη συμπόνια.» 

Shannon, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East of England) 

 



 

 

Επιμόρφωση 

Περισσότεροι/-ες από εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους και μη εκπαιδευτικοί/-ους 

σε σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας (το 94%) δεν έχουν λάβει καμία 

συγκεκριμένη επιμόρφωση στο πώς θα αντιμετωπίσουν τον ομοφοβικό εκφοβισμό. 

 

«Το προσωπικό πρέπει να λάβει περισσότερη επιμόρφωση στο τι είναι αποδεκτό στον 

τρόπο χειρισμού ΛΟΑΤΚΙ θεμάτων όπως και στο να μη δείχνουν ανοχή.» 

Grace, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(East Midlands) 

 

«Νομίζω πως οι φράσεις ‘είσαι γκέι’ και ‘αυτό είναι τόσο γκέι’ είναι πλέον τόσο 

συνηθισμένες ανάμεσα σε εφήβους ως ένας τρόπος να δείξουν ότι κάτι δεν τους είναι 

ευχάριστο. Πολύ συχνά δεν αντιμετωπίζεται από αρκετούς εκπαιδευτικούς καθώς δεν έχει 

προσφερθεί καμία επιμόρφωση αντιμετώπισης, και από τη στιγμή που επικρατεί σε τέτοιο 

βαθμό, δεν είναι σωστό για έναν εκπαιδευτικό να διακόψει το μάθημα του ώστε να 

αναφερθεί στις λέξεις που χρησιμοποιούνται.» 

Leah, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

 

 

«Ένα θέμα που γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο και καμία επιμόρφωση δεν 

προσφέρεται!» 

Anne, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West 

Midlands) 

 

 

 



 

 

Ηγεσία 

Μόνο δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους Δευτεροβάθμιας και λιγότεροι/-ες από 

τους/τις μισούς/-ες που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 46%)  

λένε πως ο/η επικεφαλής εκπαιδευτικός των σχολείων παρουσιάζει ξεκάθαρο ηγετικό ρόλο 

όταν ανακύπτει το θέμα της αντιμετώπισης του ομοφοβικού εκφοβισμού. Μόνο το ένα 

τέταρτο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Αγγλία 

και Ουαλία, λένε ότι οι αξιωματούχοι στον τομέα της Εκπαίδευσης παρουσιάζουν ηγετικό 

ρόλο όταν ανακύπτει το θέμα της αντιμετώπισης ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 

«Χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά  πριν αρχίσει η ομοφοβία να αντιμετωπίζεται 

με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται και ο ρατσισμός μέσα στα σχολεία αλλά και 

γενικότερα στην κοινωνία. Αυτό συναντάται ειδικά στα σχολεία μέσα στα οποία υπάρχουν 

μαθητές από διαφορετικές κουλτούρες και ως εκ τούτου από οικογένειες, που είναι 

ομοφοβικές. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση και υποστήριξη αλλά 

αυτό πρέπει να προέλθει από τον/την επικεφαλής εκπαιδευτικό.» 

 Siobhan, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the 

Humber) 

 

«Χρειαζόμαστε περισσότερη κάλυψη από το διευθυντικό προσωπικό.» 

Cheryl, διοικητική υποστήριξη σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Είναι δύσκολο να διευθετήσεις τη συγκεκριμένη κατάσταση όταν ο επικεφαλής 

εκπαιδευτικός είναι άντρας και ξεκάθαρα αντι-ΛΟΑΤΚΙ.» 

Abigail, εκπαιδευτικός σε θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Wales) 

 

«Ο/η επικεφαλής εκπαιδευτικός και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης είναι όλοι 

μισαλλόδοξοι. Νιώθω 100% σίγουρος ότι ο επικεφαλής δεν θα έδειχνε κανένα ενδιαφέρον 

εάν οποιοδήποτε παιδί υπέφερε από ομοφοβικό εκφοβισμό. Έχει κάνει απόλυτα 

ξεκάθαρο το πως νιώθει για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα και κυρίως για τις γυναίκες.» 

Paul, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North East) 

 

 

 

 



 

 

«Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πολλές ηγετικές ομάδες αγνοούν ή σκέφτονται πως δεν 

αποτελεί πρόβλημα στα σχολεία τους. Νομίζω πως χρειάζεται να δράσουμε άμεσα ώστε 

να προλάβουμε αυτά τα προβλήματα.» 

Elizabeth, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

«Δεν πιστεύω πως ο επικεφαλής εκπαιδευτικός του σχολείου μας είναι ούτε στο ελάχιστο 

υποστηρικτικός απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά του σχολείου μας. Κατά τη γνώμη μου, είναι 

τόσο μισαλλόδοξος όσο και τα παιδιά που εκφοβίζουν.» 

Daniel, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North East) 

 

Γονεις 

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τη σημαντικότητα ανάμιξης των γονέων στην αντιμετώπιση του 

ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 

«Είναι δύσκολο κομμάτι, περισσότερο από τον ρατσιστικό εκφοβισμό. Η Εκπαίδευση δεν 

έχει αλλάξει συμπεριφορές σε άλλα πεδία κι έτσι υπάρχει μία δυσκολία εδώ καθώς η 

προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση προέρχεται κυρίως από την οικογένεια αλλά 

υπάρχουν και πολλές πιέσεις από τις ομάδες συνομηλίκων. Η αλλαγή θα είναι αργή και οι 

γονείς πρέπει να αναμειχθούν καθώς η Εκπαίδευση από μόνη της δεν αρκεί ώστε να είναι 

επιτυχής.» 

Rebecca, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the 

Humber) 

 

«Τα σχολεία μπορούν να έχουν αποτελεσματική επίδραση σε κάθε επίπεδο με την 

υποστήριξη της κοινωνίας γενικότερα. Οι οικογένειες και η κοινωνία έχουν μεγαλύτερη 

επίδραση στις συμπεριφορές των παιδιών στη ζωή. Τα σχολεία που προσπαθούν 

ναμεταφέρουν ιδέες και δεν υποστηρίζονται από τις οικογένειες δεν θα σημαίνουν τίποτα 

περισσότερο για τα παιδιά πέρα από θεωρίες.» 

Charlotte, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Scotland) 

 

Κάποιοι/-ες εκπαιδευτικοί εξηγούν ότι οι γονείς μπορούν να εμποδίσουν την αντιμετώπιση 

του ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 

 



 

 

«Υπήρξαν μητέρες που αποτραβούσαν τα παιδιά τους από τα μαθήματα, τις σχολικές 

εκδρομές και τα ταξίδια επειδή πίστευαν πως θα συμπεριλαμβάνονταν ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και 

δεν ήθελαν τα παιδιά τους να εκτεθούν υπερβολικά σε μία τέτοια εμπειρία.» 

Mary, εκπαιδευτικός σε  ανεξάρτητο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Από τη θέση ενός επαρχιακού σχολείου – αρκετή μισαλλοδοξία περνάει στα παιδιά από 

τους γονείς. Οι γονείς είναι η μεγαλύτερη πρόκληση.» 

Tina, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

Ωστόσο, οι μισοί/-ες εκπαιδευτικοί από αυτούς/-ες που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αισθάνονται πως έχουν την υποστήριξη 

των γονέων στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ομοφοβικού εκφοβισμού.  Ένας/μία 

στους/στις πέντε εκπαιδευτικούς/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας και 

ένας/μία στους/στις τέσσερεις που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και  

παρεμβαίνουν σε περιστατικά χρήσης ομοφοβικής γλώσσας και εκφοβισμού, λένε ότι το 

κάνουν επειδή νιώθουν τη σιγουριά πως έχουν την υποστήριξη των γονέων. 

 

Θρησκεία  

Για το προσωπικό που εργάζεται σε θρησκευτικά σχολεία της Δευτεροβάθμιας και 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν οι μισές πιθανότητες να δεχθεί ότι ο ομοφοβικός 

εκφοβισμός αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στα σχολεία τους συγκριτικά με το προσωπικό 

που εργάζεται σε μη θρησκευτικά σχολεία. Δύο στα πέντε άτομα που εργάζονται σε 

θρησκευτικά σχολεία λένε πως ο ομοφοβικός εκφοβισμός δε συμβαίνει ποτέ στα σχολεία 

τους. Ωστόσο, τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά στα θρησκευτικά σχολεία έχουν περισσότερες πιθανότητες 

να δεχθούν ομοφοβικό εκφοβισμό σε σχέση με τους συνομηλίκους τους που φοιτούν σε μη 

θρησκευτικά σχολεία. Τα τρία τέταρτα των νεαρών ατόμων που φοιτούν σε θρησκευτικά 

σχολεία έχουν δεχθεί ομοφοβικό εκφοβισμό (The School Report). Μερικοί εκπαιδευτικοί 

εξηγούν ότι η θρησκευτική ηθική που υπάρχει στα σχολεία τους ή τα πιστεύω των παιδιών 

που φοιτούν εκεί μπορεί να αποτελούν εμπόδιο στην αντιμετώπιση του ομοφοβικού 

εκφοβισμού ή την διευθέτηση ΛΟΑΤΚΙ ζητημάτων στις τάξεις. 

 

«Τα παιδιά χρειάζεται να διδαχθούν την εκτίμηση των ομόφυλων σχέσεων. Ανησυχώ για 

το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει ομοφοβικό προσωπικό γιατί το σχολείο μου είναι 

Καθολικό και αυτό ίσως έχει αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά.» 

Amelia, εκπαιδευτικός σε θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 



 

 

«Κυρίως είμαστε Μουσουλμανικό σχολείο και πολλοί γονείς είναι αμετάπειστοι στο να 

λαμβάνουν τα παιδιά τους οποιαδήποτε εκπαίδευση πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ θέματα.» 

 Katherine, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the 

Humber) 

 

«Δουλεύοντας σε Καθολικό σχολείο νιώθω πως το θέμα αγνοείται ή καταδικάζεται και 

πιστεύω πως κάτι τέτοιο ούτε είναι σωστό αλλά ούτε βοηθάει.» 

Ailsa, εκπαιδευτικός σε θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (London) 

 

«Είναι δύσκολο να διευθετήσεις αυτό το θέμα εξαιτίας ευαίσθητων ζητημάτων που 

συνδέονται με την κουλτούρα – πολλά παιδιά στο σχολείο μας είναι κατά των ΛΟΑΤΚΙ 

ατόμων για ‘θρησκευτικούς λόγους’ και ως εκ τούτου υπάρχει μία καλή συμφωνία  

εχθρότητας όταν επιχειρούμε να αντιμετωπίσουμε τον υποτιμητικό τρόπο που λέγεται η 

λέξη ‘γκέι’. 

Gillian, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

 

 

 

 

 

 

«Δεν πιστεύω πως ο επικεφαλής εκπαιδευτικός του σχολείου 

μας είναι ούτε στο ελάχιστο υποστηρικτικός απέναντι στα 

ΛΟΑΤΚΙ παιδιά του σχολείου μας. Κατά τη γνώμη μου, είναι 

τόσο μισαλλόδοξος όσο και τα παιδιά που εκφοβίζουν.» 

Daniel, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North East) 

 



 

 

 

 

Ραδιοτηλεοπτικά μέσα  

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας και τα τρία 

τέταρτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

πιστεύουν πως η χρήση ομοφοβικής γλώσσας από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα επιδρά στη 

συχνότητα χρήσης ομοφοβικής γλώσσας και στη συχνότητα περιστατικών ομοφοβικού 

εκφοβισμού στα σχολεία. 

 

«Τα παιδιά έχουν λανθασμένη αντίληψη για τα νοήματα και τη χρήση της γλώσσας. Αυτό 

πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά το γεγονός ότι βλέπουν/ακούν  ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

φαίνεται να είναι η βασική αιτία του φαινομένου.» 

Tom, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(South East) 

 

«Η έκθεση στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα έχει αρνητική επίδραση στα παιδιά, ειδικά 

εκπομπές με μουσικά charts.» 

Niamh, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

«Όταν γίνεται  χρήση αντι-ΛΟΑΤΚΙ λέξεων ή εκδηλώνεται  εκφοβισμός,  έχει βρεθεί (μέσα 

από συνεντεύξεις παιδιών) ότι  τα παιδιά δεν κατανοούν τη σημασία αυτών των λέξεων 

αλλά απλώς τις έχουν ακούσει να χρησιμοποιούνται από ενήλικες ή από την τηλεόραση.» 

Olivia, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

  

 

 



 

 

Συμπερίληψη θεμάτων σεξουαλικού προσανατολισμού στην τάξη 

Πάνω από το ένα τρίτο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

(το 36%)  και περίπου τα δύο τρίτα αυτών που υπηρετούν σε σχολεία της  Πρωτοβάθμιας (το 

63%) δεν έχουν συμπεριλάβει θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού στην τάξη τους. Επτά 

στα δέκα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά δεν έχουν λάβει ποτέ κάποια εκπαίδευση σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ 

άτομα ή δεν έχουν δει ποτέ να ανακύπτουν ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός της τάξης (The School 

Report).  

 

«Το όλο θέμα είναι τόσο αμφιλεγόμενο με πολλούς ανθρώπους να πιστεύουν και να 

δέχονται διαφορετικά πράγματα. Δε μπορεί να διδαχθεί ως ζήτημα άποψης, πεποίθησης 

ή θρησκευτικής θέσης ή με άλλο τρόπο  το αν είναι ή δεν είναι φυσιολογικό να είναι ένα 

άτομο ΛΟΑΤΚΙ.» 

Bridget, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 

«Νιώθω πως η ομοφυλοφιλία μπορεί να ‘διδαχθεί’ σαν κάτι που έχει να κάνει με 

γενετικούς παράγοντες και κατά τη γνώμη μου, νιώθω πως δεν είναι υγιές να 

επικεντρωθούμε σε τέτοια θέματα. Μερικά παιδιά που αναζητούν την προσοχή μπορεί να 

αποφασίσουν να ‘δοκιμάσουν’ (το να γίνουν γκέι) και αυτό είναι κάτι που δεν θα 

υποστήριζα λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.» 

Andy, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκωτία) 

 

Δύο στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους  που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας  

και το ένα τρίτο αυτών που υπηρετούν σε σχολεία της  Πρωτοβάθμιας που δεν έχουν 

συμπεριλάβει ΛΟΑΤΚΙ θέματα λένε ότι δεν το έκαναν γιατί δεν ‘είναι σχετικά’ με τα μαθήματα 

τους. Αυτό παρά το γεγονός ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, το ένα τρίτο  (το 35%), 

γνωρίζουν παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ γονείς ή ΛΟΑΤΚΙ μέλη της οικογένειας τους. 

 

«Τα παιδιά στα οποία διδάσκω δεν έχουν φτάσει στην εφηβεία ακόμα. Πολύ περισσότερο 

για να αρχίσουμε να εξετάζουμε τη σεξουαλικότητα τους πέραν της βασικής σεξουαλικής 

αγωγής. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να δημιουργούμε ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. 

Gwen, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ουαλία) 

 

 

 



 

 

«Το δικό μας είναι ένα μικρό επαρχιακό σχολείο. Ζητήματα σεξουαλικών προτιμήσεων δεν 

αποτελούν ποτέ θέμα συζήτησης για τα παιδιά. Ζητήματα ομοφοβικού εκφοβισμού επίσης 

δεν συνδέονται με τα παιδιά μας. Όταν τα παιδιά  χρησιμοποιούν τη φράση ‘είναι τόσο 

γκέι’ δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει.» 

Patrick, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

Ένας/μία στους/στις πέντε εκπαιδευτικός  που υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας  και 

περισσότεροι/-ες του ενός  τρίτου αυτών που υπηρετούν σε σχολεία της  Πρωτοβάθμιας (το 

29%) λένε ότι δε θα ένιωθαν αυτοπεποίθηση να συμπεριλάβουν ένα ΛΟΑΤΚΙ ζήτημα εντός 

της τάξης τους.  Ένας/μία στους/στις έξι  εκπαιδευτικός  που υπηρετεί σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας  και ένας/μία στους/στις τέσσερεις αυτών που υπηρετούν σε σχολεία της  

Πρωτοβάθμιας δε θα ένιωθαν αυτοπεποίθηση στο να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο να 

δεχθούν ερωτήσεις σχετικές με ΛΟΑΤΚΙ θέματα από τα παιδιά εντός του μαθήματος. 

Σχεδόν έξι χρόνια μετά την κατάργηση του νόμου που απαγόρευε την αποκαλούμενη 

‘προώθηση’ της ομοφυλοφιλίας από τις τοπικές αρχές, οι εκπαιδευτικοί αποκαλύπτουν μια 

παρατεταμένη παρεξήγηση σχετικά με τη νομοθεσία. Αν και ποτέ δεν εφαρμόζεται  άμεσα 

στα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να παραμένουν αβέβαιοι ως προς το εάν 

επιτρέπεται να αντιμετωπίσουν ΛΟΑΤΚΙ θέματα στην τάξη. 

 

«Θα ήθελα να ακολουθήσω μία ξεκάθαρη και συγκεκριμένη πολιτική που να σχετίζεται με 

αυτά τα θέματα προτού τα συμπεριλάβω εντός της τάξης ώστε να βεβαιωθώ ότι δεν θα 

εκτεθώ στην κρίση του σχολικού συμβούλου, των κυβερνώντων ή των γονέων.» 

Nat, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East of 

England) 

 

«Δεν είμαι σίγουρη για το νόμο – ξέρω πως δε μου επιτρέπεται να προωθώ την 

ομοφυλοφιλία και δεν είμαι σίγουρη για το τι συμπεριλαμβάνει αυτό.»  

Zoe, εκπαιδευτικός σε  ανεξάρτητο σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Θα έπρεπε να αναλαμβάνεται από ένα άτομο ειδικά επιμορφωμένο παρά από έναν 

εκπαιδευτικό.» 

Beya, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

 



 

 

Υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ παιδιών 

Περισσότεροι/-ες από το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών  που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας  (το 28) λένε πως δε θα ένιωθαν αρκετή αυτοπεποίθηση στο να 

υποστηρίξουν ένα παιδί που αποφάσισε να κάνει coming out σε αυτούς ας ΛΟΑΤΚΙ και το 

40% δε θα ένιωθε αυτοπεποίθηση να παράσχει πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση 

πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα. 

 

«Δεν είμαι σίγουρος για τη νομιμότητα οποιασδήποτε συμβουλής δίνεται.» 

Andrew, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφόρηση. Αυτά τα παιδιά χρειάζονται να μπορούν να 

επικοινωνήσουν με υπηρεσίες υποστήριξης εκτός σχολείου αφού το σχολείο αποτελεί 

απλώς ένα μικρό κομμάτι της καθημερινότητας τους.» 

Morgan, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

Αν και η κυβέρνηση εκτιμά πως το 6% του γενικού πληθυσμού είναι ΛΟΑΤΚΙ, δύο στους/στις 

πέντε εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λένε ότι 

δε γνωρίζουν κανένα ΛΟΑΤΚΙ παιδί στα σχολεία τους.  

«Θα ήθελα να ακολουθήσω μία ξεκάθαρη και συγκεκριμένη 

πολιτική που να σχετίζεται με αυτά τα θέματα προτού τα 

διευθετήσω εντός της τάξης ώστε να βεβαιωθώ ότι δεν θα 

εκτεθώ στην κρίση του σχολικού συμβούλου, των 

κυβερνώντων ή των γονέων.» 

Nat, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East of 

England) 

 



 

 

Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά: 

Εμπειρίες από τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
 

Περισσότεροι/-ες από εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 39%) πιστεύουν ότι το προσωπικό του σχολείου έχει 

καθήκον να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει τον ομοφοβικό εκφοβισμό. 

 

Αντιμετωπίζοντας την ομοφοβική γλώσσα 

Περισσότεροι/-ες από τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 64%) που έχουν παρέμβει σε περιπτώσεις χρήσης 

ομοφοβικής γλώσσας το κάνουν γιατί νιώθουν σημαντική την αντιμετώπιση συνολικά της 

ομοφοβικής γλώσσας. 

 

«Νιώθω ακράδαντα πως πρέπει να αντιμετωπιστεί και μερικές φορές πραγματικά δεν 

καταλαβαίνουν ότι είναι προσβλητικό μέχρι να τους μιλήσεις και να τους κάνεις να το 

σκεφτούν.» 

Grace, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 

«Αν ένας εκπαιδευτικός δεν παρέμβει όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν αντι-ΛΟΑΤΚΙ 

γλώσσα, αυτό θα επεκταθεί την επόμενη φορά (πχ περισσότερο συγκεκριμένος 

ομοφοβικός εκφοβισμός).» 

Jessica, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Scotland) 

  

Οι εκπαιδευτικοί εξηγούν πώς παρεμβαίνουν όταν τα παιδιά κάνουν ομοφοβικά υποτιμητικά 

σχόλια, ακόμα και όταν νιώθουν ότι η πρόθεση δεν είναι επίτηδες ομοφοβική, για να 

βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τις επιπτώσεις όσων λένε. 

 



 

 

«Ένα παιδί χρησιμοποίησε τη λέξη ‘γκέι’ με αρνητικό τρόπο και ανοίξαμε μία συζήτηση για 

την ανάρμοστη χρήση της γλώσσας και πως χρησιμοποιώντας την έτσι ήταν προσβλητικό 

προς τους ανθρώπους που είναι ΛΟΑΤΚΙ. Το σύγκρινα με το ρατσισμό και κατάλαβε 

ακριβώς τι ήθελα να πω.» 

Hailey, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Χρησιμοποιήθηκε η λέξη ‘πούστης’. Έτσι, ρώτησα αν θα αποκαλούσαν ποτέ κάποιο άτομο 

‘πακιστανό’ ή ‘μαύρο’ ώστε να τους βάλω στη διαδικασία να σκεφτούν ότι πρόκειται για 

το ίδιο πράγμα.» 

Terry, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

«Παρενέβη όταν ένα παιδί αποκάλεσε ‘γκέι’ την εργασία που κάναμε. Τόνισα ότι η λέξη 

γκέι δεν είναι κακοποιητική.» 

 Emma, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

«Ανταποκρίνομαι άμεσα στην αντιμετώπιση χρήσης της χρήσης αντι-ΛΟΑΤΚΙ γλώσσας 

στην τάξη μου. Όποτε ένα παιδί αποκαλεί ‘γκέι’ ένα άλλο παιδί, τους συγχαίρω που είναι 

υποστηρικτικοί στις επιλογές του τρόπου ζωής των φίλων τους.  Όταν διστάζουν, τους 

ρωτάω τι εννοούσαν με τη χρήση της φράσης. Συνήθως φαίνονται αρκετά αμήχανοι, 

ξέροντας σε κάποιο βαθμό ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τέτοια γλώσσα. Μετά 

συνήθως λένε ‘Εννοούσα ότι είναι βλάκας’. Μετά θα τους ρωτήσω αν πιστεύουν ότι τα 

ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι βλάκες. Φυσικά, θα απαντήσουν όχι και έτσι μετά Κλείνω με τη 

νουθεσία ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τις δύο λέξεις αδιακρίτως, καθώς αυτό τους 

κάνει να φαίνονται αδαείς.» 

Lauren, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South 

East) 

 

Οι εκπαιδευτικοί επίσης εξήγησαν πώς παρεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν σχόλια και 

εκφοβισμό όταν η πρόθεση είναι σκόπιμα ομοφοβική. 

 

«Εάν τα παιδιά εκφράσουν παρανόηση σχετικά με το τι σημαίνει να είναι κανείς ΛΟΑΤΚΙ 

ή εκφράσουν αντι-ΛΟΑΤΚΙ συμπεριφορά, αντιμετωπίζω άμεσα το θέμα με όλη την τάξη 

ώστε να μην υπάρχει μυστήριο ή μυστικότητα.» 

Ailsa, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό της σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (London) 



 

 

 

«Σε ένα μάθημα Σεξουαλικής Αγωγής όπου ένα παιδί εξέφρασε την απέχθεια του για τη 

ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, είπα ότι αυτό χαρακτηρίζει την προσωπική του άποψη αλλά του 

πρότεινα να διευρύνει την προοπτική του και να συγκρίνει αυτό με τις στενόμυαλες 

αντιλήψεις, μέσω παραδειγμάτων που συνδέονται με το ρατσισμό και το σεξισμό.» 

Holly, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Διακόψαμε τη διδασκαλία των μαθηματικών και αφιερώσαμε την ώρα σε μία συζήτηση 

σχετικά με τους υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς και για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 

τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα.» 

Neil, εκπαιδευτικός σε  σχολείο  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκωτία) 

  

«Σε μία μικρή τάξη την ώρα της Σεξουαλικής Αγωγής ένα παιδί ρώτησε αν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα 

κάνουν σεξ. Απάντησα ότι κάνουν. Το παιδί αντέδρασε λέγοντας ‘μπλιαχ, αηδία’. 

Απάντησα λέγοντας ότι δεν είναι πλέον περισσότερο αηδία συγκριτικά με τη σεξουαλική 

πράξη ανάμεσα σε ένα ετερόφυλο ζευγάρι και από τη στιγμή που η πράξη είναι 

συναινετική και οι δύο τύποι σεξουαλικής σχέσης είναι η έκφραση αγάπης μεταξύ 

ανθρώπων και είναι απόλυτα φυσιολογικές και όχι αηδιαστικές.» 

Leah, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

«Μιλήσαμε για το πώς η ομοφοβία είναι το ίδιο όπως η φυλετική διάκριση και πως είναι 

προκατάληψη.» 

 Sam, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

  

«Μίλησα στα παιδιά όταν αποκάλεσαν ένα από τα αγόρια ‘γκέι’ επειδή ήταν χορευτής. 

Κατάλαβαν πόσο ταλαντούχος ήταν και άρχισαν να τον κοιτούν με θαυμασμό.» 

Alison, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός της τάξης 

Περισσότεροι/-ες από εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (το 93%)  λένε πως τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα σχολεία ή μέσω συγκεκριμένων μαθημάτων αν και μόνο τρεις 

στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης λένε ότι έχουν συμπεριλάβει  ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός της τάξης τους. 



 

 

 

«Είναι καιρός για δραστική παρέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα, 

συμπεριλαμβανομένης της ομοφοβίας, στα σχολεία ως μέρος του εθνικού προγράμματος 

σπουδών παρά σαν ξαφνική επιθυμία του/της κάθε επικεφαλής εκπαιδευτικού.» 

Yasmin, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the 

Humber) 

 

Τρεις στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που έχουν συμπεριλάβει ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στην τάξη τους το έκαναν επειδή 

αισθάνονται ότι είναι ‘σημαντικό’ να συμπεριλάβουν αυτά τα ζητήματα. Το ένα τέταρτο λέει 

ότι το έκανε γιατί νιώθει αυτοπεποίθηση για το πώς θα το ολοκληρώσει εντός των 

μαθημάτων του. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν τους τρόπους μέσω των οποίων συμπεριέλαβαν 

ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός των μαθημάτων τους. 

 

«Κατά τη διάρκεια μαθημάτων για τις σχέσεις συζητήσαμε όλους τους τύπους σχέσεων 

συμπεριλαμβανομένων των ομόφυλων αστικών ενώσεων.» 

Robert, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East Midlands) 

 

«Διδάσκω Αγγλικά οπότε αυτό ανακύπτει. Είμαι προσεκτική (όποτε το θυμάμαι) ώστε να 

μην κάνω αναφορές για τις σχέσεις στα παιδιά. Μίλησα για τα σονέτα του Σαίξπηρ τα 

οποία πιθανώς απευθύνονται σε ένα νεαρό άνδρα και στις ομόφυλες σχέσεις την περίοδο 

της Αναγέννησης.»  

Heather, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο  σχολείο της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

«Διδάσκω Κινηματογραφικές Σπουδές και συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο θέματα 

αναπαράστασης του φύλου. Ίσως επειδή η ερώτηση με ενδιαφέρει και μου αρέσει να 

προκαλώ τις πιθανές προκαταλήψεις των παιδιών. Επίτηδες επέλεξα ταινίες που 

πραγματεύονται τη σεξουαλικότητα, έτσι δίδαξα σχετικά με τις ταινίες My Summer of Love, 

Show Me Love, Together, Mysterious Skin, Victim, Sunday Bloody Sunday… Νομίζω πως το 

πιο πρόσφατο παράδειγμα  ήταν η προβολή και η συζήτηση/ανάλυση της ταινίας 

Mysterious Skin, αλλά αποτελεί σύνηθες γεγονός των μαθημάτων μου.» 

Stan, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο  σχολείο  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (East 

Midlands) 

 

«Στη Γεωγραφία, συζητήσαμε ζητήματα γύρω από τις διακρίσεις κατά διαφορετικών 

ομάδων εντός της κοινωνίας. Χρησιμοποιώ τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα ως μία από αυτές τις 

ομάδες.» 



 

 

Darren, εκπαιδευτικός σε ανεξάρτητο  σχολείο της  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South 

East) 

 

«Διδάσκω Δράμα και μία ομάδα σκεφτόταν να εξερευνήσει την ιδέα μίας ομόφυλης 

σχέσης ως ένα κομμάτι δράματος. Συζητήσαμε πως θα ένιωθαν τα άτομα ως νέοι 

άνθρωποι που ανακαλύπτουν τη σεξουαλικότητα τους, πως θα ένιωθαν για τις 

αντιδράσεις των άλλων και πως πιστεύουν ότι θα αντιδρούσαν οι άλλοι. Τα παιδιά 

εξερεύνησαν το θέμα με έναν πολύ ώριμο τρόπο. Αποφάσισαν τελικά να προχωρήσουν με 

ένα διαφορετικό θέμα αλλά  κατάλαβαν βαθύτερα το ζήτημα μέσω των ίδιων.» 

Daisy, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

«Διδάσκω Αγγλικά – Στα κείμενα που διδάσκω όπως το Two Weeks with the Queen και το 

The Colour Purple πραγματεύονται τη σεξουαλικότητα αρκετά συχνά. Νιώθω 

αυτοπεποίθηση να συζητώ τέτοια θέματα και τα έχω συζητήσει επίσης στα μαθήματα 

Σεξουαλικής Αγωγής.»  

Kirsten, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σκωτία) 

 

«Έχω κάνει μαθήματα πάνω σε θέματα ισότητας δικαιωμάτων και ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνοντας τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στη λίστα όσων προστατεύονται 

από νόμους κατά των διακρίσεων και πάντα τονίζω ότι ο ρατσισμός και η ομοφοβία είναι 

το ίδιο άσχημα.»  

Hannah, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

Τρεις στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και έχουν συμπεριλάβει ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός των μαθημάτων τους το 

έκαναν επειδή κάποιο παιδί άνοιξε το θέμα. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν πώς το 

ανταποκρίθηκαν. 

«Μία μαθήτρια δήλωσε ανοιχτά ότι η μαμά της ήταν αμφιφυλόφιλη και πως ήταν και η 

θεία της. Συζητήθηκε στην ομάδα ως τι σήμαινε κάτι τέτοιο και η μαθήτρια μίλησε σχετικά 

με το πώς νιώθει εκείνη με αυτό. Συντόνισα τη συζήτηση αν και δε χρειάστηκε να κάνω 

πολλά καθώς οποιοδήποτε παιδί αναμείχθηκε το έκανε με ευαισθησία.» 

Claire, εκπαιδευτικός σε  σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

 «Χρησιμοποιήθηκε η λέξη πούστης. Έτσι, 

ρώτησα αν θα αποκαλούσαν ποτέ κάποιο 

άτομο ‘πακιστανό’ ή ‘μαύρο’ ώστε να τους 



 

 

 

 

 

  

  

«Δουλεύω με κωφά παιδιά, μερικά από τα οποία 

χρησιμοποιούν  το σύμβολο της λέξης γκέι 

προκειμένου να προκαλέσουν τους συνομηλίκους 

τους. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν ήξεραν την ακρινή 

σημασία του. Τους εξήγησα γιατί ήταν προσβλητικό 

και γιατί ήταν ενάντια στους κανονισμούς του 

σχολείου.» 

Joe, εκπαιδευτικός σε  σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

 

 



 

 

«Δουλεύω με κωφά παιδιά, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούν  το σύμβολο της λέξης 

‘γκέι’ προκειμένου να προκαλέσουν τους συνομηλίκους τους. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν 

ήξεραν την ακριβή σημασία του. Τους εξήγησα γιατί ήταν προσβλητικό και γιατί ήταν 

ενάντια στους κανονισμούς του σχολείου.» 

Joe, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

«Ρωτήθηκα εάν γνωρίζω ΛΟΑΤΚΙ άτομα και πως είναι τα άτομα αυτά. Τους απάντησα 

ειλικρινά και τους μίλησα για τους ΛΟΑΤΚΙ φίλους/-ες μου. Άκουσαν με ενδιαφέρον όσα 

είχα να πω και αυτό οδήγησε σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με το πώς πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο σεβασμό.» 

Maya, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

«Χθες μιλώντας για τον Bram Stoker, μία 13χρονη μαθήτρια είπε ‘κάτι δεν πήγαινε καλά 

με τη σεξουαλικότητα του’. Απάντησα ‘όχι, κάτι πήγαινε διαφορετικά με τη 

σεξουαλικότητα του’ και ακολούθησε μία μικρή ενίσχυση αυτού που είπα μέσα από τις 

γραμμές του… δεν είναι λάθος, κακό κτλ – είναι απλώς διαφορετικό.»  

Katie, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

«Ένα παιδί έκανε μία ερώτηση σχετικά με το αν κάποιο ιστορικό πολιτικό πρόσωπο ήταν 

γκέι και προέκυψε μία συζήτηση για το ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα για να είναι 

κανείς ηγέτης  και αν σχετίζεται η σεξουαλικότητα με αυτά.» 

Eleanor, εκπαιδευτικός σε  ανεξάρτητο σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης( South 

East) 

 

«Με ρώτησαν αν πιστεύω ότι η ομοφυλοφιλία είναι λάθος. Τους είπα ότι πρόκειται για 

κάτι απολύτως φυσιολογικό και πως πολλά φιλικά μου πρόσωπα είναι ΛΟΑΤΚΙ.» 

Marie, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

Η έρευνα της οργάνωσης Stonewall, The School Report, αποκάλυψε ότι τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά 

που έχουν διδαχθεί σχετικά με ΛΟΑΤΚΙ θέματα έχουν 13% λιγότερες πιθανότητες να δεχθούν 

ομοφοβικό εκφοβισμό και τα παιδιά που έχουν διδαχθεί τα ζητήματα αυτά με τρόπο που να 

νιώθουν θετικά απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα, έχουν περίπου 60% περισσότερες 

πιθανότητες να νιώθουν ευτυχισμένα στο σχολείο.



 

 

Αντιμετωπίζοντας τη θρησκεία και την ομοφοβία 

Οι εκπαιδευτικοί στα θρησκευτικά σχολεία εξήγησαν πώς μπορούν να αντιμετωπίζουν θετικά 

τα ΛΟΑΤΚΙ θέματα. Οι εκπαιδευτικοί στα μη θρησκευτικά σχολεία επίσης μοιράστηκαν το 

πώς διευθετούν ζητήματα γύρω από τη θρησκεία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. 

 

«Είναι ένα δύσκολο θέμα καθώς διδάσκω σε Καθολικό σχολείο. Πρέπει να προσέχω να μη 

διαφωνώ ανοιχτά με τις θέσεις τις εκκλησίας αλλά μπορώ να δίνω έμφαση στην ανάγκη 

για αμοιβαίο σεβασμό και στην αξία που έχει το κάθε άτομο ως μέλος της κοινωνίας.» 

Pamela, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire 

& the Humber) 

 

«Το σχολείο στο οποίο διδάσκω αυτή τη στιγμή είναι ένα αυστηρά Καθολικό σχολείο, με 

πολύ θετική στάση απέναντι στα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και στους γονείς τους, αλλά και μία ισχυρή 

θέση απέναντι σε κάθε μορφή εκφοβισμού, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικότητας. 

Γενικά, τα παιδιά είναι ευαισθητοποιημένα και υποστηρικτικά μεταξύ τους και μερικά 

είναι ευτυχισμένα που μπορούν να είναι ανοιχτά ΛΟΑΤΚΙ ακόμα και πέρα από το σχολείο.» 

Lydia, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire 

& the Humber) 

 

«Το να διδάσκει κανείς Θρησκευτική Εκπαίδευση σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει όλα τα 

είδη κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων. Είναι σημαντικό για τα παιδιά να μάθουν να 

συμπεριφέρονται στους άλλους με σεβασμό ανεξάρτητα απ’ το αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με την οπτική τους. Περιμένω από τα παιδιά να μπορούν να συζητούν το 

ζήτημα της σεξουαλικότητας με ειλικρίνεια και να ακούν τι έχουν να πουν και οι άλλοι 

σχετικά με τις προσωπικές και θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Κυρίως θέλω τα παιδιά να 

αναπτύξουν ενσυναίσθηση -  να καταλάβουν πως είναι να δέχεται κανείς οποιαδήποτε 

μορφή βίας.» 

Lynn, εκπαιδευτικός σε  ανεξάρτητο θρησκευτικό σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

(West Midlands) 

 

«Το ζήτημα προέκυψε. Μίλησα για το θέμα υπό το πρίσμα των διαφορών και των 

ομοιοτήτων που έχουμε όλοι μας, για το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι βασίζονται στις 



 

 

θρησκευτικές απόψεις για τις ομοφυλοφιλικές πράξεις όμως αυτές οι απόψεις 

συμπεριλαμβάνουν και συμπόνια.  Ολοκλήρωσα λέγοντας ότι το να είναι ένα άτομο 

ΛΟΑΤΚΙ δε σημαίνει ότι πρέπει να του συμπεριφερόμαστε με ασέβεια, όπως στο 

οποιοδήποτε άλλο άτομο.» 

Louis, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

Μόνον ένας/μία στους/στις 25 εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και έχει συμπεριλάβει ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στα μαθήματα του, είπε ότι υπήρξε 

αρνητική αντίδραση από τα παιδιά. Τρεις στους/στις τέσσερεις αναφέρουν θετική αντίδραση 

από τα παιδιά. Το 95% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και έχουν διευθετήσει αυτά τα θέματα, λένε πως θα το κάνουν ξανά. 

 

 

 

 Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά: 

Εμπειρίες από την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

Περίπου εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 87%)  πιστεύουν πως το προσωπικό του σχολείου έχει 

καθήκον για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 

Αντιμετωπίζοντας την ομοφοβική γλώσσα 

«Μερικά μικρά  παιδιά χρησιμοποιούν τις φράσεις ‘είσαι τόσο γκέι’ ή ‘αυτό είναι τόσο 

γκέι’ χωρίς να αντιλαμβάνονται τι σημαίνει. Απλώς έχουν ακούσει τις φράσεις αυτές από 

τα μεγαλύτερα τους αδέλφια και νομίζουν ότι είναι εντάξει.»



 

 

 

Jane, επικεφαλής εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(West Midlands) 

  

Πολλοί/-ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

υποστηρίζουν ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τη σημασία πίσω από αυτές τις υποτιμητικές 

φράσεις, ωστόσο τρεις στους/στις πέντε εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αντιμετωπίσει περιστατικά χρήσης ομοφοβικής 

γλώσσας, λένε ότι το έκαναν επειδή πιστεύουν πως είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουν το 

φαινόμενο αυτό ανεξάρτητα απ’ το αν τα παιδιά καταλαβαίνουν το νόημα πίσω από αυτές 

τις φράσεις. 

 

«Είναι προσβλητικό. Τα παιδιά συχνά δεν καταλαβαίνουν τι λένε και όπως και με το 

ρατσισμό, δεν πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι ανεκτό στο σχολείο. 

Χρησιμοποιούν τέτοια γλώσσα όταν θέλουν να ενοχλήσουν κάποιο παιδί επειδή ξέρουν 

πως κάτι τέτοιο θεωρείται δυσάρεστο.» 

Lily, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

Μερικοί/-ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εξήγησαν πώς αντιμετώπισαν τη χρήση της λέξης γκέι ως υποτιμητικό χαρακτηρισμό, σε όλες 

τις ηλικιακές ομάδες. 

 

«Καθώς είμαστε σε σχολείο με παιδιά έως εννέα ετών, νιώθω ότι είναι ιδανική ευκαιρία 

να εξηγήσω σε κάθε παιδί που κάνει τέτοια σχόλια ότι αυτό είναι κάτι μη αποδεκτό. Το 

πώς θα το κάνω εξαρτάται από το κάθε παιδί και από το επίπεδο κατανόησης του.» 

Saheema, εκπαιδευτικός σε  σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East of England) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

«Διδάσκω σε παιδιά οκτώ και 

εννέα ετών. Εξήγησα με γενικούς 

όρους γιατί η γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε προκάλεσε 

αναστάτωση στο παιδί του οποίου 

η μητέρα  είναι λεσβία.» 
David, εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

 

 



 

 

«Ένα παιδί περιέγραψε την αδελφή του ως ‘τόσο γκέι’ και δεν ήθελε να γράψει σχετικά με 

αυτή. Ήξερα πως δεν ήταν ομοφοβικός κι έτσι το αντιμετώπισα με έναν απαλό τρόπο και 

είπα πως δεν υπάρχει τίποτα κακό αν η αδελφή του είναι λεσβία και πως μπορούσε να 

γράψει και για τη φίλη της αδελφής του αν ήθελε. Αυτό τον οδήγησε να αμφισβητήσει την 

υποτιμητική χρήση της λέξης ‘γκέι’  και πλέον ίσως να επιλέγει πιο κατάλληλες λέξεις στο 

μέλλον.» 

Victoria, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Ήταν απάντηση σε ένα παιδί που αποκάλεσε ‘γκέι’ ένα άλλο. Αυτό συμβαίνει σχεδόν σε 

καθημερινή βάση, κυρίως όταν νομίζουν ότι δεν τους ακούω. Το είχαμε συζητήσει 

παλιότερα μέσα στην τάξη. Σε αυτή την περίπτωση η επισήμανση έγινε πολύ απαλά και 

έτσι ένιωσα πολύ σημαντικό να τονίσω πως αυτό το σχόλιο ήταν απρεπές. Συζητήσαμε 

γιατί ήταν λάθος η χρήση της λέξης ‘γκέι’ ακόμα και ως προσβολή και ένα παιδί έκανε 

σύγκριση με το ρατσισμό. Μετά σκεφτήκαμε εναλλακτικές λέξεις.» 

Cerys, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ουαλία) 

 

«Ένα παιδί αναφέρθηκε σε διάφορα πράγματα γύρω απ το να είναι κάποιο άτομο ΛΟΑΤΚΙ. 

Επίσης αποκάλεσε ένα άλλο παιδί ‘γκέι’. Του μίλησα γι αυτό το θέμα και μετά προέκυψε 

θέμα συζήτησης για όλη την τάξη. Συζητήσαμε για το πώς αισθάνονται τη σημασία αυτής 

της λέξης και μετά για τα συναισθήματα που συνδέονται με τους υποτιμητικούς 

χαρακτηρισμούς και για το πώς μπορεί να ένιωθε ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο αν τέτοιες λέξεις τις 

χρησιμοποιούσαν οι άλλοι εναντίον του.» 

 Rose, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης(Σκωτία) 

 

«Ένα παιδί αποκάλεσε ‘γκέι’ ένα άλλο ως προσβολή. Άμεσα επισημάνθηκε το γεγονός ως 

ανάρμοστη συμπεριφορά – τα υποτιμητικά σχόλια από μόνα τους είναι κάτι πολύ άσχημο! 

Όταν ρώτησα αν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη ‘γκέι’, το ίδιο παιδί απάντησε ‘βλάκας’. Ένα 

κορίτσι είπε ότι σημαίνει να είσαι ερωτευμένος με άτομο του ίδιου φύλου και επίσης 

τόνισε πως στην οικογένεια της έχει ένα μέλος που είναι γκέι και νιώθει ευχαριστημένη.» 

Eve, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (East of England) 

 

 

«Ένα αγόρι αναφέρθηκε σε ένα άλλο αποκαλώντας το ‘γκέι’ και ξεκίνησε μία συζήτηση 

μαζί με όλα τα παιδιά. Η απάντηση του ήταν ότι εννοούσε πως το αγόρι είναι χαρούμενο 

αλλά όταν το περιστατικό επαναλήφθηκε ξανά, του ζήτησα να γράψει ένα απολογητικό 



 

 

γράμμα και  έκανα ξεκάθαρο μπροστά σε όλα τα παιδιά πως η συμπεριφορά αυτή είναι 

μη αποδεκτή.» 

Tracey, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

«Πρέπει να αναδείξουμε και να 

διδάξουμε στα παιδιά αυτά τα 

θέματα, όπως κάνουμε για άλλες 

χώρες, θρησκείες κτλ. Αν το 

αποκρύψουμε δε θα το 

εξαφανίσουμε.» 
 Niamh εκπαιδευτικός σε σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 



 

 

 

«Μίλησα ανοιχτά και ειλικρινά με τα παιδιά για το τι σημαίνει στην ουσία να είναι κάποιο 

άτομο ΛΟΑΤΚΙ και συζητήσαμε γιατί δεν είναι πολύ καλό ή σχετικό να χρησιμοποιούμε τη 

λέξη ‘γκέι’ σαν προσβολή.» 

Nikky, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

Μερικοί/-ες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν  σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

επίσης εξήγησαν πώς αντιμετώπισαν πιο σοβαρά περιστατικά ομοφοβικής γλώσσας και 

ομοφοβικού εκφοβισμού. 

 

«Μίλησα προσωπικά στο παιδί που αναμείχθηκε και τόνισα πως το να προσβάλλει κανείς 

κάποιο άτομο για τη σεξουαλικότητα του είναι παρόμοιο με το να το προσβάλλει κανείς 

για το χρώμα του δέρματος του.» 

Kay, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

«Όταν ένα αγόρι αποκάλεσε ‘γκέι’ ένα άλλο αγόρι, το ρώτησα αν ήξερε τι σημαίνει αυτό. 

Ως ένα βαθμό ήξερε, αλλά ήταν αρκετά σαφής σε ό,τι αφορά στην ερωτική πράξη μεταξύ 

δύο ανδρών! Του εξήγησα ότι αυτή η μορφή λεκτικής βίας δεν είναι αποδεκτή από την 

κοινωνία αν εξακολουθήσει να στη χρησιμοποιεί μεγαλώνοντας. Είπα ότι φυσικά δεν 

πρόκειται να ανεχτώ κάτι τέτοιο στο μάθημα μου και αυτό θα πρέπει να το ξέρει. Ήξερε 

ότι είχε κάνει λάθος και ζήτησε συγνώμη από το άλλο αγόρι. Του είπα πως θα μιλούσα με 

την κηδεμόνα του μετά το σχολείο γι αυτό το θέμα. Το έκανα και εκείνη ήταν απολύτως 

υποστηρικτική. Έκαναν μαζί του μία μεγάλη κουβέντα στο σπίτι.» 

Jody, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

«Όταν ένα παιδί αποκάλεσε  ‘γκέι’ ένα άλλο παιδί εξήγησα ότι ένα στα δέκα άτομα είναι 

ΛΟΑΤΚΙ, το οποίο σημαίνει ότι τρία παιδιά σε εκείνη την τάξη ίσως να είναι ΛΟΑΤΚΙ. Επίσης 

εξήγησα πως δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να είναι ένα άτομο ΛΟΑΤΚΙ – ότι πρόκειται για 

μία φυσική πραγματικότητα της ζωής.» 

 Caitlen, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 



 

 

 

«Προσέγγισα το θέμα μέσα από το παιχνίδι ‘Τι θα κάνατε;’ – τα παιδιά διάβασαν διάφορες 

ιστορίες και έπρεπε να αποφασίσουν και να συζητήσουν τι θα έκαναν. Μία από αυτές είχε 

να κάνει με το θα μπορούσε να συμβεί με ένα αγόρι που έχει περιθωριοποιηθεί επειδή 

συμπεριφέρεται λίγο ‘γκέι’ και τα παιδιά κάνουν διάφορα σχόλια για τη συμπεριφορά 

του. Τα παιδιά συζήτησαν το θέμα και προσπάθησαν να μπούνε στη θέση του παιδιού. Τα 

σχόλια σταμάτησαν αμέσως και δεν ξεκίνησαν ποτέ ξανά.» 

Mia, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Μερικές φορές σε κάποιους θεατρικούς ρόλους τα αγόρια θα φορέσουν κάποιο φόρεμα 

και άλλα αγόρια τα αποκαλούν ‘γκέι’ ή κάποιες φορές ένα αγόρι θα δείξει αγάπη προς ένα 

άλλο αγόρι. Πάντα εξηγώ πως στους περισσότερους ανθρώπους αρέσει να εισπράττουν 

αγάπη και από τη στιγμή που δύο άνθρωποι νιώθουν το ίδιο τότε όλα είναι απολύτως 

καλά. Σχετικά με τη χρήση φορεμάτων, ενθαρρύνω τα παιδιά να δοκιμάσουν όλα τα ρούχα 

που είναι διαθέσιμα. Αν τα αγόρια συμπεριφέρονται μεταξύ τους με αγένεια, τονίζω πως 

δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ενός αγοριού που φοράει φορέματα και ενός 

κοριτσιού που φοράει παντελόνια.» 

Janet, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

«Διδάσκω σε παιδιά οκτώ και εννέα ετών. Εξήγησα με γενικούς όρους γιατί η γλώσσα που 

χρησιμοποιήθηκε προκάλεσε αναστάτωση στο παιδί του οποίου η μητέρα  είναι λεσβία.» 

David, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Yorkshire & the Humber) 

 

 

ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα εντός της τάξης 

Μόνο το ένα τέταρτο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης έχουν εντάξει θέματα σχετικά με το σεξουαλικό προσανατολισμό εντός του 

μαθήματος τους, ωστόσο εννέα στους/στις δέκα εκπαιδευτικοί/-ους που υπηρετούν σε 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύουν πως τα ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στα μαθήματα ή σε συγκεκριμένα μαθήματα. 

 

«Πιστεύω πως όσο πιο νωρίς ενταχθούν (από την ηλικία των πέντε ετών), τόσο πιο 

αποδεκτό είναι στα παιδιά να πιστέψουν ότι και άλλοι τρόποι ζωής είναι αποδεκτοί. Δεν 



 

 

χρειάζεται να ασκείς πιέσεις, απλώς να τους διδάξεις ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν 

διαφορετικό τρόπο ζωής και αυτό είναι το ίδιο φυσιολογικό όπως είναι ο τρόπος ζωής με 

τον οποίο είναι εξοικειωμένα.» 

Alice, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

«Πρέπει να αναδείξουμε και να διδάξουμε στα παιδιά αυτά τα θέματα, όπως κάνουμε για 

άλλες χώρες, θρησκείες κτλ. Αν το αποκρύψουμε δε θα το εξαφανίσουμε.» 

 Niamh εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

«Παιδιά με ΛΟΑΤΚΙ γονείς ή κηδεμόνες συχνά ντρέπονται να μιλήσουν γι αυτό το θέμα 

καθώς φοβούνται ότι θα δεχθούν εκφοβισμό ή αρνητικά σχόλια για τις οικογένειες τους. 

Αν αυτό το ζήτημα συζητιόταν πιο ανοιχτά στο σχολείο ίσως ελαχιστοποιούσε τέτοια 

ζητήματα, καθώς τα άλλα παιδιά θα έβλεπαν πως δεν πρόκειται για κάτι φρικιαστικό ή 

κακό.» 

Victoria, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (West Midlands) 

 

«Πιστεύω πως είναι σημαντικό για τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις 

ομόφυλες σχέσεις κτλ στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Περιληπτικά έχουμε 

προσεγγίσει το θέμα όταν κάνουμε το μάθημα της Σεξουαλικής Αγωγής, αλλά αμφιβάλλω  

αν πολλοί εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης πιστεύω πως 

πρέπει να τονίζεται όποτε ανακύπτει θέμα συζήτησης για τις σχέσεις, περισσότερο σαν 

κάτι ‘διαφορετικό’.» 

Sarah, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και έχουν εντάξει αυτά τα θέματα στο μάθημα τους το έκαναν γιατί το θέμα το έφεραν τα 

παιδιά. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλο το 

φάσμα των ηλικιών, εξηγούν πώς ανταποκρίθηκαν σε αυτό. 

 

«Ένα παιδί ρώτησε τι είναι ο λεσβιασμός, πιστεύοντας πως είναι θρησκεία – όπως  ο 

Σιχισμός. Εξήγησα πως είναι όταν μία γυναίκα αγαπάει μία άλλη γυναίκα και πως αυτό 

είναι φυσιολογικό.» 

Faye, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (London) 



 

 

 

 

«Έχοντας κατά νου ότι αυτά τα παιδιά είναι έξι ετών, ένα παιδί μιλούσε για τη νέα φίλη 

της μητέρας του και ένα άλλο παιδί έσπευσε να το διορθώσει λέγοντας του ‘εννοείς φίλο’. 

Είχαμε μία σύντομη συζήτηση για το πώς μπορούν να συσταθούν οικογένειες με 

διαφορετικό τρόπο – πχ μαμά/μπαμπάς, μαμά/σύντροφος οποιουδήποτε φύλου, 

παππούς και γιαγιά κτλ. Κάτι τέτοιο ήταν κατάλληλο για το επίπεδο αντίληψης των 

παιδιών  και ικανοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών.» 

Kiera, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

«Όταν ρωτήθηκα σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

Σεξουαλικής Αγωγής, το εξήγησα υπό το πρίσμα της αγάπης ενός ατόμου προς το άλλο και 

την επιθυμία τους να είναι μαζί – όπως και ότι μερικοί άνθρωποι ερωτεύονται και έλκονται 

από άτομα του αντίθετου φύλου και κάποια άλλα έλκονται και ερωτεύονται άτομα του 

ίδιου φύλου.» 

 Madeleine, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North West) 

 

«Είχα δύο διαφορετικά παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν λεσβίες και ένα από τα παιδιά 

επέλεξε να μιλήσει για το οικογενειακό σκηνικό. Εξήγησα απλά στα παιδιά ότι σε αυτή την 

κοινωνία οι οικογένειες μπορούν να είναι διαφορετικές με πολλούς τρόπους και μερικά 

παιδιά μπορεί νε έχουν δύο μαμάδες/μπαμπάδες με τον ίδιο τρόπο που κάποια άλλα 

παιδιά έχουν μαμά/μπαμπά.» 

Amina, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

 

«Διδάσκω σε παιδιά τεσσάρων και πέντε ετών κι έτσι το θέμα προκύπτει όταν μιλούν για 

το ποιο φιλικό τους πρόσωπο πρόκειται να παντρευτούν όταν μεγαλώσουν. Κάποιες 

φορές τα παιδιά λένε πως ένα αγόρι δε μπορεί να παντρευτεί ένα άλλο αγόρι και ένα 

κορίτσι δε μπορεί να παντρευτεί ένα άλλο κορίτσι (αυτό ανακύπτει όταν ένα αγόρι μου 

λέει ότι θα παντρευτεί ένα φίλο του ή ένα κορίτσι ότι θα παντρευτεί μία φίλη της) . Τους 

λέω πως δε μπορούν ακριβώς να παντρευτούν αλλά μπορούν να κάνουν ένα Σύμφωνο 

Συμβίωσης το οποίο είναι σα γάμος.» 

Lee, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 



 

 

 

Περισσότεροι/-ες από τους/τις μισούς/-ες εκπαιδευτικοί  που υπηρετούν σε σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (το 54%) που έχουν εντάξει θέματα που σχετίζονται με το 

σεξουαλικό προσανατολισμό στα μαθήματα τους, λένε ότι το έκαναν γιατί πιστεύουν ότι 

είναι ‘σημαντικό’. Ένας/μία στους/στις έξι λέει πως νιώθει αυτοπεποίθηση για το πώς θα 

ολοκληρώσει ΛΟΑΤΚΙ ζητήματα στα μαθήματα του/της. Οι εκπαιδευτικοί εξήγησαν πώς 

συμπεριέλαβαν τα θέματα αυτά στα μαθήματα τους. 

«Ένα παιδί της τάξης μου έχει γονείς του ίδιου φύλου. Μίλησα γι αυτό κατά τη διάρκεια 

του μαθήματος.» 

Jaime, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό ανεξάρτητο σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(North East) 

 

«Τώρα αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα ως κομμάτι του μαθήματος. Η χρήση εικόνων 

είναι εξαιρετικά χρήσιμο υλικό για πιο μικρά παιδιά.» 

Valerie, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (North East) 

 

«Ήταν αντίδραση σε ένα φιλμ που πραγματεύονταν το σεξ και τις σχέσεις και 

περιελάμβανε ένα ζευγάρι γυναικών. Τα παιδιά κατάλαβαν πως ήταν ένα είδος σχέσης η 

οποία δεν συμπεριλάμβανε άντρα ως ερωτικό σύντροφο. Συζητήσαμε την αξία της σχέσης 

που βασίζεται στην αλληλοκατανόηση ανεξάρτητα από το είδος του ζευγαριού.» 

Sue, επικεφαλής εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South West) 

 

«Κατά τη διάρκεια του μαθήματος επικεντρωθήκαμε στη γλώσσα που χρησιμοποιεί το ένα 

παιδί κατά του άλλου.» 

Dee, επικεφαλής εκπαιδευτικός σε θρησκευτικό σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(South West) 

 

«Καλύφθηκε ως μέρος της Σεξουαλικής Αγωγής. Συζητήθηκαν όλοι οι τύποι σχέσεων 

μεταξύ εφήβων και μεταξύ ενηλίκων , τόσο ως προς το φυσικό κομμάτι όσο και ως προς 

το συναισθηματικό.» 

Amanda, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Λονδίνο) 

 

 



 

 

«Ένα παιδί είπε ότι οι άντρες και οι γυναίκες πρέπει να παντρεύονται μεταξύ τους για να 

κάνουν παιδιά. Σχολίασα ότι οι γυναίκες και οι άντρες δεν είναι αναγκαίο να παντρεύονται 

μεταξύ τους και πως οι γυναίκες μπορούν να ζουν με άλλες γυναίκες και οι άντρες με 

άλλους άντρες και να μπορούν και πάλι να έχουν παιδιά.» 

Pele, εκπαιδευτικός σε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

  

 

 

Μόνο το 3% των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

αναφέρουν ότι τα παιδιά είχαν αρνητικές αντιδράσεις στις συζητήσεις γύρω από αυτά τα 

θέματα. Τα δύο τρίτα λένε πως εισέπραξαν θετικές αντιδράσεις από τα παιδιά. Το 95% των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν 

συμπεριλάβει αυτά τα θέματα δηλώνουν πως θα το κάνουν ξανά. 

. 

 

 

 

 

  

«Έχοντας κατά νου ότι αυτά τα παιδιά είναι έξι ετών, ένα 

παιδί μιλούσε για τη νέα φίλη της μητέρας του και ένα 

άλλο παιδί έσπευσε να το διορθώσει λέγοντας του 

‘εννοείς φίλο’. Είχαμε μία σύντομη συζήτηση για το πώς 

μπορούν να συσταθούν οικογένειες με διαφορετικό 

τρόπο – πχ μαμά/μπαμπάς, μαμά/σύντροφος 

οποιουδήποτε φύλου, παππούς και γιαγιά κτλ. Κάτι 

τέτοιο ήταν κατάλληλο για το επίπεδο αντίληψης των 

παιδιών  και ικανοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών.» 

Kiera, εκπαιδευτικός σε  θρησκευτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (South East) 

 

 

 



 

 

Προτάσεις 

1 2 3 4 5 
Αναγνώριση 

και εντοπισμός 
του 

προβλήματος 

Ανάπτυξη 
πολιτικών και 

ενημέρωση των  
παιδιών γι’ αυτές 

Προώθηση  
θετικού 

κοινωνικού 
περιβάλλοντος 

Διευθέτηση των 
επιμορφωτικών 

αναγκών  του 
προσωπικού 

Παροχή 
πληροφοριών 

και υποστήριξης 

Το 90% των 
εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν 
στην 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και 
περισσότεροι/-ες 
από δύο 
στους/στις  πέντε 
εκπαιδευτικοί/-
ους που 
υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, 
λένε πως τα 
παιδιά δέχονται 
ομοφοβικό 
εκφοβισμό, 
υποτιμητικά 
σχόλια και 
παρενόχληση 
στα σχολεία. Οι  
εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν 
στην 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, λένε 
ότι ο ομοφοβικός 
εκφοβισμός είναι 
σε συχνότητα η 
δεύτερη μορφή 
εκφοβισμού 
(συμβαίνει ‘πολύ 
συχνά’ ή ‘συχνά’) 
μετά από αυτή 
που συνδέεται 
με το σωματικό 
βάρος και 

Περισσότεροι/-ες 
από δύο 
στους/στις  πέντε 
εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν στην 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και 
περισσότεροι/-ες 
από τους/τις 
μισούς/-ες 
εκπαιδευτικοί/-
ους  που 
υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, λένε 
ότι τα σχολεία 
τους δεν έχουν 
πολιτική που να 
αναφέρει ρητά 
τον ομοφοβικό 
εκφοβισμό. Από 
αυτά που έχουν 
πολιτικές, μόνο οι 
μισοί/-ες 
εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε 
σχολεία 
Δευτεροβάθμιας 
και 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, λένε 
ότι αυτές οι 
πολιτικές έχουν 
ανακοινωθεί και 
έχουν προωθηθεί 
στα παιδιά. 
 

Δύο στα  τρία 
μέλη του 
προσωπικού που 
εργάζεται σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και 
περισσότερα 
από δύο στα 
πέντε που 
εργάζονται σε 
σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (το 
44%) που ακούν 
χρήση 
ομοφοβικής 
γλώσσας  όπως 
‘είσαι τόσο γκέι’ 
ή ‘αυτό είναι 
τόσο γκέι’ δεν 
αντιδρούν 
πάντα. Ένα στα  
τρία μέλη του 
προσωπικού που 
εργάζεται σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
λένε πως σπάνια 
αντιδρούν ή δεν 
αντιδρούν ποτέ. 
 
Ακόμα κι αν ένα 
ΛΟΑΤΚΙ παιδί 
δεν έχει δεχθεί 
εκφοβισμό, η 
κουλτούρα της 
ομοφοβίας έχει 

Εννέα στα δέκα 
άτομα που 
εργάζονται ως 
εκπαιδευτικό 
και μη 
εκπαιδευτικό 
προσωπικό σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμια
ς και 
Πρωτοβάθμιας  
Εκπαίδευσης, 
δεν έχουν λάβει 
ποτέ κάποια 
συγκεκριμένη 
επιμόρφωση 
σχετικά με το 
πώς θα 
αντιμετωπίσουν 
τον ομοφοβικό 
εκφοβισμό.  
 
Τα σχολεία 
πρέπει να 
εγγυηθούν ότι 
το προσωπικό  
λαμβάνει 
επιμόρφωση η 
οποία το βοηθά 
ώστε να 
αντιμετωπίσου
ν και να 
προλάβουν  τον 
ομοφοβικό 
εκφοβισμό  
αλλά και ότι 
μπορεί  να 
υποστηρίξει τα 
ΛΟΑΤΚΙ παιδιά.  

Περισσότερα από 
ένα στα τέσσερα 
άτομα που 
εργάζονται ως 
εκπαιδευτικό και 
μη εκπαιδευτικό 
προσωπικό σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας, 
δε θα ένιωθαν 
αυτοπεποίθηση 
να στηρίξουν ένα 
παιδί που θα 
αποφάσιζε να 
κάνει coming out 
σε αυτά ως 
ΛΟΑΤΚΙ. Δύο στα 
πέντε δε θα 
ένιωθαν 
αυτοπεποίθηση 
στο να 
παράσχουν 
πληροφορίες, 
συμβουλές και 
καθοδηγήσεις 
πάνω σε ΛΟΑΤΚΙ 
θέματα. 
 
Τα σχολεία 
πρέπει να 
εγγυηθούν ότι τα 
παιδιά έχουν 
πρόσβαση στην 
υποστήριξη και 
στην 
πληροφόρηση 
μέσω της 
διάθεσης πηγών 
από τις σχολικές 



 

 

επικρατεί τρεις 
φορές 
περισσότερο από 
αυτή που 
συνδέεται με τη 
θρησκεία και την 
εθνικότητα. 
 
Τα σχολεία 
πρέπει να 
αναγνωρίσουν 
πως ο 
ομοφοβικός 
εκφοβισμός 
υφίσταται στα 
σχολεία και να 
κάνει τα 
κατάλληλα 
βήματα για την 
πρόληψη και την 
αντιμετώπιση 
τους 
παρακολουθώντ
ας τα ομοφοβικά 
περιστατικά και 
αντιμετωπίζοντα
ς τα όταν 
συμβαίνουν. 
 

Ο ομοφοβικός 
εκφοβισμός 
πρέπει να 
συμπεριλαμβάνετ
αι στην πολιτική 
των  σχολείων. Τα 
νέα παιδιά 
πρέπει να 
αναμειχθούν 
στην ανάπτυξη 
αυτών των 
πολιτικών,  οι 
οποίες θα πρέπει 
να είναι 
αναρτημένες σε 
εμφανές σημείο 
στα σχολεία. Όλο 
το προσωπικό και 
τα παιδιά πρέπει 
να 
ενημερώνονται 
γι’ αυτές τις 
πολιτικές. 
 
 

αντίκτυπο στην 
αίσθηση του 
ανήκειν εντός 
της σχολικής 
κοινότητας. Τα 
σχολεία πρέπει 
να εγγυηθούν 
ότι το 
προσωπικό 
μπορεί να 
αντιμετωπίσει 
τη χρήση της 
ομοφοβικής 
γλώσσας στο 
σύνολο της ώστε 
να στείλουν ένα 
ξεκάθαρο  
μήνυμα ότι η 
χρήση της 
ομοφοβικής 
γλώσσας και του 
ομοφοβικού 
εκφοβισμού 
είναι μη 
αποδεκτές 
συμπεριφορές. 
 

Η επιμόρφωση 
πρέπει να 
περιλαμβάνει 
την κατανόηση 
του 
ομοφοβικού 
εκφοβισμού   
και πώς 
επηρεάζει τα 
νέα παιδιά , 
καθώς επίσης  
και πρακτικούς 
τρόπους 
αντιμετώπισης 
και πρόληψης 
του 
ομοφοβικού 
εκφοβισμού.  

βιβλιοθήκες και 
να εγγυηθούν 
την ασφαλή 
πλοήγηση σε 
σχετικές 
ιστοσελίδες 
μέσω του 
διαδικτύου. Τα 
σχολεία επίσης 
πρέπει να 
εγγυηθούν ότι τα 
νέα παιδιά θα 
νιώθουν άνετα 
και σίγουρα 
ώστε να 
ζητήσουν 
βοήθεια από το 
προσωπικό του 
σχολείου σχετικά 
με 
συμβουλευτική 
και υποστήριξη. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 7 8 9 10 
Ολοκληρωμένη 

συμπερίληψη του 
σεξουαλικού 

προσανατολισμού 
στο πρόγραμμα 

σπουδών 

Χρήση της 
εμπειρίας 

εξωτερικών 
φορέων 

Ενθάρρυνση 
μέσω προτύπων 

Αποφυγή 
υποθέσεων 

Εορτασμός 
επίτευξης 

στόχων 

Εννέα στους δέκα 
εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
και Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, λένε 
ότι τα ΛΟΑΤΚΙ 
θέματα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνον
ται στα μαθήματα 
ή σε συγκεκριμένα 
μαθήματα. 
Ωστόσο, περίπου 
τα δύο τρίτα των 
εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης (το 
63%) και 
περισσότεροι του 
ενός τρίτου των 
εκπαιδευτικών 
που υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, δεν 
έχουν 
συμπεριλάβει 
αυτά τα ζητήματα 
στα μαθήματα 
τους. 
 
Τα σχολεία πρέπει  
να 
συμπεριλάβουν 
ολοκληρωμένα το 
σεξουαλικό 
προσανατολισμό 
εντός του 
προγράμματος 
σπουδών με 

Περισσότεροι 
από τρεις στους 
πέντε 
εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν 
σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (το 
60%), λένε ότι ο 
ομοφοβικός 
εκφοβισμός έχει 
αρνητική 
επίδραση στη 
σχολική επίδοση 
των παιδιών που 
τον δέχονται  
 
Τα σχολεία 
πρέπει να 
δουλέψουν με 
εξωτερικούς 
φορείς, όπως 
ΛΟΑΤΚΙ 
οργανώσεις και 
τοπικές αρχές 
ώστε να 
μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν 
τον εκφοβισμό 
και να 
προσφέρουν 
υποστήριξη στα 
παιδιά. 
 

Από αυτούς που 
έχουν 
αντιληφθεί 
ομοφοβικό 
εκφοβισμό στα 
σχολεία τους, 
τρεις στους 
πέντε 
εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν 
σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας
, είτε πιστεύουν 
ότι τα παιδιά 
που έχουν 
δεχθεί 
εκφοβισμό 
έχουν λίγες 
πιθανότητες να 
αναφέρουν το 
περιστατικό σε 
έναν 
εκπαιδευτικό ή 
σε άλλο μέλος 
του προσωπικού 
ή δεν ξέρουν 
πόσο πιθανό 
είναι να συμβεί 
αυτό. Οι μισοί 
πιστεύουν ότι η 
συντρηπτική 
πλειοψηφία των 
περιστατικών 
δεν 
αναφέρονται.  
 
Τα θετικά 
πρότυπα 
βοηθούν στη 
μείωση του 
εκφοβισμού, 
παρέχουν 
υποστήριξη και 

Δύο στους 
πέντε 
εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν 
σε σχολεία της 
Δευτεροβάθμια
ς, λένε ότι δεν 
ξέρουν κανένα 
ΛΟΑΤΚΙ παιδί 
στο σχολείο 
τους. Από τους 
εκπαιδευτικούς 
αυτούς που 
έχουν 
αντιληφθεί 
ομοφοβικό 
εκφοβισμό, 
τρείς στους 
δέκα λένε πως 
τα αγόρια που 
δεν 
ασχολούνται με 
τα σπορ και 
ένας στους 
πέντε 
εκπαιδευτικούς 
λέει ότι 
κορίτσια που 
συμπεριφέροντ
αι ‘σαν αγόρια’, 
δέχονται 
ομοφοβικό 
εκπφοβισμό.  
Δεν θα είναι 
όλα τα παιδιά 
ετεροφυλόφιλα 
και δεν είναι 
όλων των 
παιδιών οι 
γονείς και οι 
κηδεμόνες ή τα 
μέλη των 
οικογενειών 

Μόνο τα μισά 
από όλα τα 
άτομα που 
εργάζονται ως 
προσωπικό σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμι
ας και 
Πρωτοβάθμια
ς Εκπαίδευσης  
(το 53%),  
συμφωνούν 
ότι νιώθουν 
σιγουριά αν  
οι πολιτικές 
των σχολείων 
τους 
αναφέρουν 
την 
αντιμετώπιση 
του 
ομοφοβικού 
εκφοβισμού. 
Από αυτά τα 
σχολεία που 
έχουν 
πολιτικές, 
μόνο οι μισοί 
εκπαιδευτικοί 
που 
υπηρετούν σε 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμι
ας και της 
Πρωτοβάθμια
ς, λένε πως οι 
πολιτικές 
αυτές είναι 
δημοσιοποιημ
ένες και 
προωθημένες 
στα παιδιά. 
 



 

 

θετικό και 
δημιουργικό 
τρόπο μέσω του 
οποίου θα 
ενεργοποιηθεί η 
κατανόηση από τα 
παιδιά και ο 
σεβασμός στη 
διαφορετικότητα. 
Τα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
παρέχουν ένα 
εύρος ευκαιριών  
ώστε να 
συζητηθούν οι 
σχέσεις και οι 
διαφορετικού 
τύπου 
οικογένειες. Στα 
σχολεία της 
Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 
υπάρχουν επίσης 
πολλά κατάλληλα 
θέματα ώστε να 
συζητηθούν 
ζητήματα που 
σχετίζονται με το 
σεξουαλικό 
προσανατολισμό. 
 

κάνουν τα νέα 
παιδιά να 
νιώθουν 
περισσότερη 
σιγουριά και 
περισσότερο 
άνετα. Τα 
σχολεία πρέπει 
να εγγυηθούν 
ότι τα ΛΟΑΤΚΙ 
μέλη του 
προσωπικού 
νιώθουν 
σιγουριά και 
υποστήριξη στο 
να είναι ανοιχτά 
με το 
σεξουαλικό τους 
προσανατολισμ
ό. Οι ΛΟΑΤΚΙ 
εκπαιδευτικοί 
είναι σε ισχυρή 
θέση ώστε να 
εκπληρώσουν 
αυτό το ρόλο 
παρέχοντας την 
πληροφορία ότι 
υποστηρίζονται 
από τα σχολεία 
τους. 
 
 

τους 
ετεροφυλόφιλα 
άτομα. Δεν 
είναι ΛΟΑΤΚΙ 
όλα τα παιδιά 
που δέχονται 
ομοφοβικό 
εκφοβισμό. 
 
 Τα σχολεία 
πρέπει να 
γνωρίζουν, στο 
βαθμό του 
δυνατού, την 
κατάσταση των 
παιδιών, 
έχοντας κατά 
νου ότι κάθε 
παιδί και κάθε 
οικογένεια 
είναι 
διαφορετική 
και ότι πολλά 
παιδιά έχουν 
ΛΟΑΤΚΙ 
πρόσωπα μέσα 
στις οικογένειες 
τους ή στο 
φιλικό τους 
περιβάλλον. 
 

Η αναγνώριση 
και ο 
εορτασμός 
της προόδου 
ώστε οι 
γονείς, οι 
κυβερνώντες, 
τα παιδιά και 
το προσωπικό 
να 
κατανοήσουν 
και να 
προσέξουν 
την πρόοδο 
που έχει 
σημειωθεί 
στα σχολεία, 
συμβάλλει 
στην 
αντιμετώπιση 
της 
ομοφοβίας. 
 
 

 

Μεθοδολογία 

Όλα τα στοιχεία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, είναι από την YouGov plc.H YouGov 

βάσισε την έρευνά της σε δείγμα 2043 ατόμων που εργάζονται σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας ως διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό σε όλη τη 

Μεγάλη Βρετανία. Η επιτόπια έρευνα έγινε το Νοέμβριο του 2008. Η έρευνα διεξήχθη μέσω 

της χρήσης διαδικτυακών συνεντεύξεων και οι οποίες χορηγήθηκαν στα μέλη της YouGov plc, 

από τον πίνακα με 185000 άτομα που δήλωσαν ότι εργάστηκαν σε σχολεία. Τα δεδομένα 

σταθμίστηκαντου τύπου του σχολείου και το διδακτικό/μη διδακτικό προσωπικό. Τα 

αποτελέσματα αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν από την οργάνωση Stonewall. Μερικά 

στοιχεία παρουσιάστηκαν σε συνοπτική μορφή και όχι σε ποσοστιαία και κάποια στοιχεία 

έχουν στρογγυλοποιηθεί. Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία της αναφοράς είναι διαθέσιμα μετά 

από σχετικό αίτημα. 
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