
Ορατότητα, ένταξη και καθοδηγητικές αρχές για µια συµπεριληπτική εκπαίδευση
για ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά, εκπαιδευτικούς και οικογένειες

Προτάσεις του Πολύχρωµου Σχολείου για την Εκπαίδευση
σε συνεργασία µε τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις

Η έλλειψη ορατότητας, η παθολογικοποίηση, η περιθωριοποίηση και ο στιγµατισµός των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόµων 
καθώς και η αποσιώπηση οµο/τρανσ/ιντερ/φοβικών περιστατικών βίας, παρατηρούνται συχνά 
στα ελληνικά σχολεία και έχουν αρνητικές συνέπειες στην ψυχική υγεία και τη σωµατική ακεραιότητά τους. 
Επίσης, υπονοµεύουν την εκπαιδευτική και την µετέπειτα επαγγελµατική πορεία τους.

Άγνοια και προκαταλήψεις κυριαρχούν στις σχολικές µονάδες, ενώ η έλλειψη επίσηµων οδηγιών ακινητοποιεί 
ή/και προκαλεί ανασφάλεια στους εκπαιδευτικούς για τη διαχείριση ΛΟΑΤΚΙ+ ζητηµάτων. ∆εν είναι µάλιστα 
λίγες οι φορές που κατά τη διαχείρισή τους καταπατώνται θεµελιώδη δικαιώµατα των παιδιών.

  Τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώµατα καταπατώνται συστηµατικά 
στον χώρο της εκπαίδευσης

Σχέσεις και Φύλο

■  Τον σεξουαλικό/ερωτικό προσανατολισµό
■  Την ταυτότητα και την έκφραση φύλου
■  Τη φυσική ποικιλοµορφία των 
     χαρακτηριστικών φύλου (ιντερσέξ)
■  Τις ευρύτερες έµφυλες θεµατικές
■  Τον πλούτο των οικογενειακών µορφών

Έρευνες έχουν δείξει ότι σε σχολεία 
που υπάρχουν επίσηµα προγράµµατα 
σχετικά µε τα ΛΟΑΤΙ+ ζητήµατα, 
παρατηρείται βελτίωση του σχολικού 
κλίµατος για όλον τον µαθητικό και 
εκπαιδευτικό πληθυσµό.

Για τους λόγους αυτούς... Ζητάµε
Ένα συµπεριληπτικό σχολείο προς:

Οι βασικές µας προτάσεις προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π.
1. Αποστολή εξειδικευµένης εγκυκλίου για τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ+ ζητηµάτων που προκύπτουν στη σχολική ζωή.

2. Αναδιατύπωση και συµπλήρωση των Αναλυτικών Προγραµµάτων Σπουδών, ώστε να συµπεριληφθούν οι σχετικοί άξονες. 

3. Εισαγωγή υποχρεωτικού µαθήµατος Σεξουαλικής Εκπαίδευσης µε µορφή συµπεριληπτική και ολιστική.

4. Επιµόρφωση Επιµορφωτριών/ών και Υπεύθυνων Εκπαιδευτικών των σχολικών µονάδων σε ζητήµατα φύλου 
     και σεξουαλικότητας.

5. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού ώστε να συµπεριλαµβάνονται 
    ζητήµατα φύλου και σεξουαλικότητας µε βάση τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, τις αρχές και τα διεθνή standards 
    και κατάργηση της παρωχηµένης παθολογικοποιητικής ορολογίας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρειάζεται:

■  Σύσταση Παρατηρητήριου εξειδικευµένου σε Φύλο και Σεξουαλικότητα καθώς και σχετικές γραµµατείες 
     στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και στο Ι.Ε.Π..

■  Εισαγωγή στην πιστοποίηση της διδακτικής επάρκειας των αξόνων του φύλου και της σεξουαλικότητας.

■  Έκδοση Οδηγού Συµπεριληπτικής Εκπαίδευσης προς εκπαιδευτικούς, µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, Κ.Ε.Σ.Υ., 
     ποικίλες ∆οµές Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας. 

■  Εισαγωγή συµπεριληπτικών βιβλίων και υλικού στις σχολικές βιβλιοθήκες και σε προγράµµατα φιλαναγνωσίας. 

■  Συνεργασία των Σχολικών Μονάδων και των πιστοποιηµένων φορέων µε ΛΟΑΤΚΙ+ Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

■  Προώθηση σχετικής ενηµέρωσης σε Ενώσεις και Συλλόγους Γονέων.  Έκδοση Κατευθυντήριων Γραµµών σε φορείς 
     που πραγµατοποιούν Σχολές Γονέων. 

■  Προώθηση της Γραµµής Στήριξης «11528 ∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ» και του «Πες το Σ’ Εµάς» προς εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά.

Οι προτάσεις αυτές διαµορφώθηκαν σε συνεργασία µε τις οργανώσεις:

Επικοινωνήστε µαζί µας: info@rainbowschool.gr • www.rainbowschool.gr

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΛΕΣΒΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ


