
Συμπερίληψη μαθητών και καθηγητών ΛΟΑΤΚΙ+ 
στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση



Καλησπέρα σας! 

Η IDEC είναι μια εταιρεία που εδρεύει στον Πειραιά και 
εξειδικεύεται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης, στην
συμβουλευτική επιχειρήσεων και σε εφαρμογές 
υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική και τη 
διεθνή αγορά από το 1989. 
Στο διάστημα αυτό έχουμε ολοκληρώσει περισσότερα 
από 150 Ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπαιδεύσει 
πάνω από 3.000 εκπαιδευτικούς, στελέχη επιχειρήσεων 
και άλλους επαγγελματίες σε θεματολογίες όπως η 
συμπερίληψη, , οι περιβαλλοντολογικές καλές 
πρακτικές, η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
δημιουργικότητα, το digital marketing, η 
επιχειρηματικότητα το design thinking…



Το ευρωπαϊκό έργο “Inclusion 
Vocabulary” 
Γιατί μας ενδιαφέρει το «Λεξιλόγιο»;
Είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ που δημιούργησε ένα νέο 
λεξιλόγιο ένταξης και αποδοχής του σεξουαλικού προσανατολισμού 
και της ταυτότητας φύλου σε μαθητές και καθηγητές στα ευρωπαϊκά 
λύκεια.

Παρόλο που τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναλαμβάνουν πολλές ενέργειες κατά των διακρίσεων για την 
ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, οι ανισότητες, η ρητορική μίσους και ο 
εκφοβισμός για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 
φύλου εξακολουθούν να αποτελούν ενεργό πρόβλημα στην Ευρώπη.
Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο στα Γυμνάσια και τα Λύκεια με 
πολλά περιστατικά βίας, λεκτικής και σωματικής, ρητορική μίσους και 
cyber-bullying που βιώνουν μαθητές ΛΟΑΤΚΙ+ Σε ακραίες περιπτώσεις τα 
φαινόμενα ξεκινούν ή ενθαρρύνονται με κάποιο τρόπο από το διδακτικό 
προσωπικό. 
Τα αποτελέσματα αυτών των φαινομένων είναι καθοριστικά για τις ζωές 
των παιδιών αλλά και μετρήσιμα: οι νέοι που είναι ΛΟΑΤΚΙ+ αναφέρουν 
μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων από τον 
μέσο όρο της ηλικίας του.
Στόχος μας μέσω αυτού του έργου είναι να συνεισφέρουμε ενεργά και 
χρήσιμα σε αυτόν τον σκοπό, ξεκινώντας από τον τομέα της 
εκπαίδευσης που είναι ο πιο σημαντικός στη διαμόρφωση μελλοντικών 
απόψεων, στη βελτίωση, ακόμη και στη διάσωση, μεταφορικά και 
ακόμη και κυριολεκτικά, νέων ζωών.



Οι εταίροι του έργου

1. Agrupamento de Escolas do Cerco - Λύκειο -
Πορτογαλία

2. Professional School "Prof. Dr. Asen Zlatarov" –
Επαγγελματικό Λύκειο - Βουλγαρία

3. FAM Y LIAS. Οργανισμός με στόχο την εκπαίδευση
και τη συμπερίληψη - Ισπανία

4. CEIPES Οργανισμός με στόχο την εκπαίδευση και τη
συμπερίληψη - Ιταλία

5. IDEC Εκπαιδευτικός οργανισμός – Ελλάδα

6. “S. Cannizzaro” “S. Cannizzaro” Λύκειο – Ιταλία

7. Escuela 2 Cooperativa Valenciana Λύκειο – Ισπανία

8. Tehnicka skola "Drvo art" Τεχνική Σχολή – Σερβία



Τι θέλαμε να πετύχουμε:

Να δημιουργήσουμε θετικά, χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλοντα στα σχολεία για όλους τους μαθητές 
ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου. 
- Να δημιουργήσουμε διδακτικούς πόρους και πλάνο μαθημάτων που να διδάσκουν τη 
διαφορετικότητα και το σεβασμό και να περιλαμβάνουν υλικό για όλα τα θέματα σεξουαλικού 
προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.  
- Να επιτρέψουμε στη μάθηση να αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της ζωής των μαθητών, των 
καθηγητών, των οικογενειών τους και της κοινωνίας. 

-Να απομακρύνουμε τυχόν προκατειλημμένες ή μεροληπτικές λέξεις ή συμπεριφορές από το 
λεξιλόγιο των δασκάλων και των μαθητών. 
-Να εκπαιδεύσουμε εκπαιδευτικούς και μαθητές γυμνασίου για το πώς να καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητές τους σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου χωρίς αποκλεισμούς 
καθώς και κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω της ψηφιακής τεχνολογίας. 
-Να παρέχουμε στους γονείς των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών, ψηφιακούς πόρους που θα τους υποστηρίξουν 
στην επικοινωνία με τα παιδιά τους με σεβασμό και αποδοχή. 
-Να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε τους εκπαιδευτικούς πιο δεκτικούς, όχι μόνο προς τους 
μαθητές τους αλλά και προς τους συναδέλφους και άλλα μέλη της κοινωνίας που προσδιορίζονται ως 
ΛΟΑΤΚΙ+. 



Τι έχουμε δημιουργήσει 

1) Το Εγχειρίδιο Συμπεριληπτικού 
Λεξιλογίου (48 σελίδων) & που το 
βρίσκετε 

www.inclusionvocabulary.infoproject.eu

Να αναφέρουμε ότι όλα τα παραδοτέα αυτού του έργου 
ελέγχονται και πιστοποιούνται με την σύμφωνη άποψη ή/και τις 
διορθώσεις από μέλη οργανώσεων LGBTQI+ στις χώρες μέλη της 
κοινοπραξίας.  

http://www.inclusionvocabulary.infoproject.eu/


Τι έχουμε δημιουργήσει 

2) Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμπεριληπτικού Λεξιλογίου 
για καθηγητές:  

Για να εφαρμόσουν οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης τις αρχές 
του έργου στην διδακτική τους ζωή

Το πρόγραμμα εισάγει τους καθηγητές στη δομή, τα μέρη, το 
περιεχόμενο και τη σωστή χρήση ενός λεξιλογίου για μαθητές 
που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. 

Η εκπαίδευση επικεντρώνεται σε εξειδικευμένες παιδαγωγικές 
μεθόδους για την ένταξη όλων των μαθητών στην τάξη 
ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 
φύλου. 

Επίσης περιέχει μεθόδους πρόληψης του εκφοβισμού, των 
διακρίσεων και του μίσους τα οποία προέρχονται από 
προκαταλήψεις σχετικά με τον σεξουαλικό προσανατολισμό 
και την ταυτότητα φύλου. 



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Συμπεριληπτικού 
Λεξιλογίου για καθηγητές, μαθητές και γονείς 

Οι ενότητες 

 Εισαγωγή σε ένα συμπεριληπτικό λεξιλόγιο για 

άτομα ΛΟΑΤΚΙ+

 Επικοινωνία για όλ@

 Do’s and Don’ts – Προτάσεις προς μίμηση και 

αποφυγή

 Καλές πρακτικές για εκπαιδευτικούς

 Καλές πρακτικές για μαθητές

 Καλές πρακτικές για γονείς

 Καλές πρακτικές για σχολεία

 Πώς χειριζόμαστε τις κρίσεις 



Τι δημιουργούμε τώρα 

3) Τα video stories 

Η τελική και πιο προσεγγιστική δράση του έργου: 
Μετά από ειδική εκπαίδευση των καθηγητών των 5 
Ευρωπαϊκών λυκείων που συμμετέχουν στο έργο, 
σχηματίστηκαν 5 ομάδες 4 μαθητών ανά σχολείο και 
δημιουργούν Video Stories με θέμα την συμπερίληψη των 
ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών. Συνολικά 80 μαθητές και 20 καθηγητές 
συμμετέχουν στη δράση σε 5 χώρες.
Κάθε ομάδα δημιούργησε ένα σύντομο βίντεο για τις 
διακρίσεις και τον (κυβερνό- ή άλλο) εκφοβισμό στο 
σχολείο με βάση το SOGI. 
Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των 
χωρών που συμμετείχαν (πορτογαλικά, ελληνικά, ιταλικά, 
ισπανικά, σερβικά, βουλγαρικά) καθώς και στα τα αγγλικά, 
στο website του προγράμματος, προκειμένου να εστιάζει σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό ανά την Ευρώπη και τον 
κόσμο.



Ας δούμε 2 από βίντεο που έχουν 
ετοιμάσει τα παιδιά :

https://www.youtube.com/watch?v=IucrTv
d486A

https://www.youtube.com/watch?v=re6rQ
Wg5Yv8

https://www.youtube.com/watch?v=IucrTvd486A
https://www.youtube.com/watch?v=re6rQWg5Yv8


Σας ευχαριστώ!
Κοραλία 
Τσαγκαράτου
koralia@idec.gr
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