
Κύκλοι Βιωμάτων (Workshops) 

Σάββατο 17 Μαρτίου 

12:00 - 14:30 

 

(Οι δηλώσεις για την συμμετοχή στους Κύκλους Βιωμάτων έχουν γίνει στο κλείσιμο των εργασιών της Παρασκευής) 

 

Παίρνοντας έμπνευση από το πρότυπο της Ζωντανής Βιβλιοθήκης, το Πολύχρωμο Σχολείο 

παρουσιάζει τους Κύκλους Βιωμάτων που θα λειτουργήσουν ως εξής: Κάποιοι άνθρωποι θα 

λειτουργήσουν ως βιβλία και θα αφηγηθούν τις εμπειρίες τους. Σε κάθε έναν από τους Κύκλους 

Βιωμάτων θα παρουσιαστούν διαφορετικά άτομα-βιβλία που θα αφηγηθούν εμπειρίες της 

συγκεκριμένης θεματικής. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι δύο κύκλους, ανάλογα με το θέμα για το 

οποίο θέλετε να ενημερωθείτε. Την πρώτη ώρα θα παρακολουθήσετε τον ένα Κύκλο και την δεύτερη 

ώρα τον άλλο. Σε κάθε κύκλο, μετά την αφήγηση των «βιβλίων», μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις με 

σεβασμό στην εμπειρία των ατόμων-βιβλίων. Σκοπός της συζήτησης που ακολουθεί να μάθετε 

περισσότερα από τα βιβλία και όχι να αξιολογήσετε τα βιώματα ή να τοποθετηθείτε θεωρητικά.  

• Γονείς ΛΟΑΤΚΙ παιδιών  

Μέσα από την κατάθεση προσωπικών βιωμάτων γονέων ΛΟΑΤΚΙ παιδιών θα διερευνήσουμε 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις των γονιών στο coming out 

(αποκάλυψη/εκμυστήρευση) του παιδιού τους για τον ομοερωτικό σεξουαλικό 

προσανατολισμό ή την τρανς ταυτότητα φύλου του.  

• ΛΟΑΤΚΙ γονείς  

Γονείς που είναι ΛΟΑΤΚΙ θα μιλήσουν για την μη αναγνώρισή τους από το σχολικό 

περιβάλλον. Ποιες είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματά τους σχετικά με την μη συμπερίληψη 

της δομής της οικογένειάς τους; Τι πρακτικά προβλήματα δημιουργεί αυτό στην επαφή τους 

με το σχολείο; Τι ζητήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους;  

• ΛΟΑΚΤΙ εκπαιδευτικοί  

Εκπαιδευτικοί που είναι ΛΟΑΤΚΙ θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Τι σημαίνει να είναι ανοιχτά 

ΛΟΑΤΚΙ στον χώρο της εκπαίδευσης; Ποια συναισθήματα συνόδευαν το ενδεχόμενο της 

αποκάλυψης της ταυτότητάς τους; Πώς επηρεάστηκε η σχέση τους με τα παιδιά, τους γονείς, 

τις/τους συναδέλφους; 

• ΛΟΑΤΚΙ νέα άτομα – σχολικές εμπειρίες 

Τα νεαρά άτομα θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στο σχολείο και θα μας βοηθήσουν να 

ρίξουμε φως σε βιώματα που συχνά περνάνε απαρατήρητα από την εκπαιδευτική κοινότητα 

στη διαδικασία της διδασκαλίας. Θα ανα-γνωρίσουμε επεισόδια ομοφοβίας και 

τρανσφοβίας, που έλαβαν χώρα σε σχολικό περιβάλλον και στα οποία οι διακρίσεις ίσως δε 

γίνονται εύκολα αντιληπτές γιατί “κρύβονται” στη διδακτέα ύλη ενός μαθήματος ή σε μία 

γενικά αποδεκτή “άποψη” της κοινής γνώμης που ένας / μία εκπαιδευτικός αναπαράγει ή 

απλά παίρνουν τη μορφή συμβουλών προς τους μαθητές/-τριες.  

• Διεμφυλικά άτομα στην εκπαίδευση 

Τι συμβαίνει στο σχολείο με τα  άτομα που δεν συμμορφώνονται με τις κοινωνικά 

κατασκευασμένες νόρμες του φύλου; Βιώνουν παρενόχληση; Προτιμούν την αορατότητα; 

 


