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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτό το έγγραφο περιέχει το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ενός Πολιτιστικά επαρκούς
και συμπονετικού διαδυκτυακού προγράμματος εκπαίδευσης για την Υγείας και Κοινωνική Φροντίδα των
ΛΟΑΤ+, με τη μορφή MOOC (Massive Open Online Course) - Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Πρόγραμμα, που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος IENE9 - Erasmus + με την οικονομική στήριξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συγγραφή του περιεχομένου συμμετείχε η ομάδα του
IENE 9 από τις χώρες εταίρους και το Πανεπιστήμιο της
Αλμερίας, στην Αλμερία, Ισπανία

Σύνταξη από το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, Ιούλιος 2020

Τhird parties are welcome to use any of the materials for educational purposes as long
as they clearly credit their source.
Παρακαλώ, επισκευτείται την ιστοσελίδα www.iene-lgbt.com
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Εισαγωγή
Αυτό το έγγραφο είναι παραδοτέο από το Intellectual Output 3 (IO3) του προγράμματος
«Ανάπτυξη ενός πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευσης για
την υγεία και κοινωνική φροντίδα των ΛΟΑΤ +» IENE 9.
Το να ζεις σε μια ετεροφυλόφιλη κοινωνία θέτει αναπόφευκτα προκλήσεις σε άτομα με μη
ετεροφυλόφιλους προσανατολισμούς (ΛΟΑΤ+). Πολλά άτομα ΛΟΑΤ+ αντιμετωπίζουν
ετεροσεξισμό, κοινωνικό στίγμα, διακρίσεις και βία (APA, 2011; Herek, 2009; Meyer, 2003).
Τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν ελάχιστη ή καθόλου
προσοχή στο σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη διαφορετικότητα των φύλων. Ως εκ τούτου,
οι εκπαιδευτικοί στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας μπορούν να
επιδεινώσουν το πρόβλημα διαιωνίζοντας ετεροκανονικές παραδοχές και αγνοώντας τις
ταυτότητες των ΛΟΑΤ + στην εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, οι εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας και της κοινωνικής ευημερίας συνεχίζουν να αγνοούν τη σημασία της σεξουαλικής
ταυτότητας, του σεξουαλικού προσανατολισμού και της σεξουαλικής υγείας κατά την
διάρκεια της αξιολόγησης και φροντίδας που παρέχουν (Cocker and Hafford-Letchfield,
2010). Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες υγείας
και κοινωνικής φροντίδας είναι ικανοί να παρέχουν φροντίδα και υποστήριξη σε ποικίλο
πληθυσμό (EHRC, 2010). Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα επαγγελματικής
συμπεριφοράς και διακρίσεων εις βάρος των ΛΟΑΤ + ατόμων στην φροντίδα υγείας και
κοινωνικής ευημερίας. Υπάρχει επομένως ανάγκη, να διασφαλιστεί ότι η επαγγελματική
εκπαίδευση στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας θα

περιλαμβάνει τη

διερεύνηση ζητημάτων για άτομα ΛΟΑΤ +, προκειμένου οι επαγγελματίες υγείας να είναι σε
θέση να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες χωρίς προκαταλήψεις σε αυτόν τον πληθυσμό.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν

και

να

ξεπεράσουν

για

να

επιτύχουν

αυτόν

τον

στόχο,

συμπεριλαμβανομένης της άγνοιας και του φόβου σχετικά με τα θέματα ΛΟΑΤ +, έλλειψη
εμπιστοσύνης, αρνητικές θρησκευτικές, πολιτιστικές και προσωπικές απόψεις, έλλειψη
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μαθησιακής κουλτούρας που να εκτιμά την ποικιλομορφία και ούτω καθεξής (Davy et al,
2015; Pezzella & Carr, 2016).
Το πρόγραμμα IENE9 στοχεύει στο να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές
της θεωρίας και της πρακτικής να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σχετικά με θέματα ΛΟΑΤ+
και να αναπτύξουν διδακτικά εργαλεία για να υποστηρίξουν την ένταξη των ζητημάτων
ΛΟΑΤ + στα προγράμματα σπουδών υγείας και κοινωνικής ευημερίας. Το τρέχον ερευνητικό
πρόγραμμα θα υιοθετήσει το μοντέλο από προηγούμενα έργα IENE, ιδιαίτερα τα IENE3,
IENE5 και IENE7. Με αυτόν τον τρόπο, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής
ευημερίας και οι εκπαιδευτικοί θα είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες γνώσεις και
δεξιότητες για να ξεπεράσουν τις αρνητικές στάσεις και τα στερεότυπα που θα μπορούσαν
να έχουν έναντι των LGBT + ατόμων και να υποστηρίξουν καλύτερα τις ανάγκες των
μαθητών και των ασθενών τους.
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο Papadopoulos για την «Πολιτισμικά Επαρκή Συμπόνια»
“Culturally Competent Compassion” (CCC) (Papadopoulos, 2015 όπως αναφέρεται στο
Papadopoulos and Pezzella, 2015), έχουμε αναπτύξει το εκπαιδευτικό μοντέλο ΛΟΑΤ+.
Έχουμε εφαρμόσει τις τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου Papadopoulos: (1) Πολιτισμική
επαγρύπνηση και συμπόνια. (2) Πολιτισμική γνώση και συμπόνια. (3) Πολιτισμική
ευαισθησία και συμπόνια, και (4) Πολιτισμική ικανότητα και συμπόνια, για τη δημιουργία
ενός χάρτη γνώσεων, όπως προσδιορίστηκε κατά την αξιολόγηση των αναγκών και τον
κατάλογο των ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθεσιών/πολιτικών και κατευθυντήριων
γραμμών για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς ΛΟΑΤ +.
Το εκπαιδευτικό μοντέλο θα καθοδηγήσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος,
το οποίο θα παρέχει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των μαθησιακών στόχων και τις
δραστηριότητες του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος και τη δημιουργία/
χαρτογράφηση του σχετικού υλικού εκπαίδευσης/μάθησης/αξιολόγησης (το οποίο θα
δημιουργηθεί στα IO4 και IO5 και θα βασίζονται στο περιεχόμενο των IO1 και IO2).
Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στις «Πρακτικές οδηγίες για πελάτες ΛΟΑΤ» της
American Pychological Association (APA, 2011) που προτείνει: (1) ένα πλαίσιο αναφοράς
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για τη φροντίδα πελατών ΛΟΑΤ+ και (2) βασικές πληροφορίες και περαιτέρω αναφορές
στους

τομείς

αξιολόγησης,

παρέμβασης,

ταυτότητας,

σχέσεων,

ποικιλομορφίας,

εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας. Για θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οδηγίες
επιβεβαιώνουν ότι οι ψυχολόγοι προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι θα συμπεριλαμβάνονται
θέματα σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΤ+ στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (οδηγίες
19) και ενθαρρύνονται να αυξήσουν τις γνώσεις και την κατανόησή τους για την
ομοφυλοφιλία και την αμφιφυλοφιλία μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της
εποπτείας και της διαβούλευσης (κατευθυντήριες γραμμές 20).
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Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μοντέλου IENE9 και το
περιεχόμενο του. Το μοντέλο βασίζεται στα ακόλουθα:
1. Tο πρωτότυπο μοντέλο Papadopoulos, Tilki and Taylor Model (PTT) for Developing
Cultural Competence (1998, 2006).
2. Το Papadopoulos Model for developing culturally competent and compassionate
(CCC) healthcare professionals (2018).

3. Τα ευρήματα από το IO1 αυτού του έργου, Αξιολόγηση των αναγκών των
εκπαιδευτικών / εκπαιδευτών για εκπαίδευση ΛΟΑΤ +, που αποσκοπούσε στην
κατανόηση

των

γνώσεων/δεξιοτήτων,

εμπειριών

και

στάσεων

των

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών υγείας και κοινωνικής ευημερίας σε θέματα ΛΟΑΤ +, στην
αναγνώριση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευτικών για την υγεία και την
κοινωνική ευημερία των ΛΟΑΤ+, και διαπολιτισμική / σύγκριση χωρών.
4. Τα ευρήματα από το IO2 αυτού του έργου, Χαρτογράφηση του Διαδικτύου και
συστηματική τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών και κατευθυντήριων
γραμμών, καθώς και η νομοθεσία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς LGBT +, με στόχο τη δημιουργία μιας εύχρηστης
πλατφόρμας πλοήγησης με πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκές και εθνικές
νομοθεσίες/καθοδήγηση/πολιτικές.
Σε αυτήν την έκθεση, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα PTT και
Papadopoulos, μαζί με τα κυριότερα ευρήματα της ανασκόπησης που διενήργησε η ομάδα
του IENE9, προκειμένου να βοηθηθεί ο αναγνώστης να κατανοήσει το πώς έχει
δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Εκπαίδευσης IENE9, για την ανάπτυξη ενός
Πολιτιστικά επαρκούς και συμπονετικού διαδυκτυακού προγράμματος εκπαίδευσης για την
Υγείας και Κοινωνική Φροντίδα των ΛΟΑΤ+.
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The Papadopoulos, Tilki and Taylor Model (PTT) for Developing Cultural Competence
(1998, 2006)

© Papadopoulos et al 1998, © Papadopoulos 2006

Η διαπολιτισμική μελέτη στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας είναι η
μελέτη και η έρευνα των πολιτισμικών διαφορών και ομοιοτήτων των ανθρώπων για τον
τρόπο

με

τον

οποίο

καθορίζουν,

κατανοούν

και

αντιμετωπίζουν

τις

ανάγκες

υγείας/ασθένειας και πρόνοιας. Είναι επίσης η μελέτη των κοινωνικών και οργανωτικών
δομών, οι οποίες είτε βοηθούν είτε εμποδίζουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων
(Papadopoulos 2006).
Στάδια και δομή του μοντέλου Papadopoulos, Tilki and Taylor [PTT] (1998, 2006)
Όπως φαίνεται παραπάνω, το μοντέλο αποτελείται από τέσσερα στάδια το καθένα με
διαφορετική δομή:
Το πρώτο στάδιο του μοντέλου είναι η πολιτισμική επαγρύπνηση, το οποία ξεκινά με την
εξέταση των προσωπικών μας αξιών και πεποιθήσεων. Συγκεκριμένα, για να εργαστούν
αποτελεσματικά, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας
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προσπαθούν να γνωρίζουν τις δικές τους αξίες και προκαταλήψεις σχετικά με την ταυτότητα
του φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Ενθαρρύνονται επίσης να γνωρίζουν ότι
μπορεί η μη συμμόρφωση των φύλων στην ομάδα ΛΟΑΤ + μπορεί να επιδεινώσει τον
στιγματισμό.
Οι επαγγελματίες πρέπει να αποφύγουν να αποδίδουν τον μη ετεροφυλόφιλο
προσανατολισμό ενός ατόμου στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη ή στην ψυχοπαθολογία. Επειδή
πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας δεν έχουν λάβει
επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΤ +, οι επαγγελματίες ενθαρρύνονται να
αναζητούν εκπαίδευση, συμβουλευτική ή επίβλεψη όταν είναι απαραίτητο, για να
διασφαλιστεί η επάρκεια της φροντίδας σε αυτό τον πληθυσμό. Ορισμένοι βασικοί τομείς
που πρέπει να γνωρίζουν είναι: (α) η ανθρώπινη σεξουαλικότητα καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής.
β) τον αντίκτυπο του κοινωνικού στίγματος στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ανάπτυξη ταυτότητας (γ) μορφές μη παραδοσιακών σχέσεων (δ) θέματα υγείας και ευεξίας
(ε) διακρίσεις στο χώρο εργασίας και ζητήματα καριέρας/ανέλιξης, και (στ) τις στρατηγικές
αντιμετώπισης. Οι επαγγελματίες προσπαθούν να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους και
τους περιορισμούς της εμπειρογνωμοσύνης τους, ειδικά όταν προσφέρουν υπηρεσίες
αξιολόγησης και φροντίδας σε άτομα ΛΟΑΤ +: χωρίς ένα υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης
των δικών τους περιορισμών, πεποιθήσων, αξιών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και
της κοινωνικής φροντίδας μπορεί να εμποδίσουν την πλήρη ανάπτυξη της θετικής
ταυτότητας εαυτού ενός πελάτη. Ο τρόπος δημιουργίας της πολιτισμικής ταυτότητας καθώς
και η επίδρασή της στις πεποιθήσεις και τις πρακτικές υγείας των ανθρώπων θεωρούνται
απαραίτητα στοιχεία μιας πλατφόρμας μάθησης.
Η Πολιτισμική γνώση (το δεύτερο στάδιο) μπορεί να αποκτηθεί με διάφορους τρόπους. Η

ουσιαστική επαφή με άτομα από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες μπορεί να βελτιώσει τη
γνώση σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές για την υγεία τους, καθώς και να
αυξήσει την κατανόηση γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Οι επαγγελματίες
πρέπει να λάβουν υπόψη τους παράγοντες με βάση τα συμφραζόμενα στη δουλειά τους με
άτομα ΛΟΑΤ+: διαφορετικοί συνδυασμοί μεταβλητών που σχετίζονται με την ηλικία, το φύλο,
το πολιτιστικό υπόβαθρο, την εθνικότητα, το θρησκευτικό υπόβαθρο, την αναπηρία και
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άλλες, μπορεί να οδηγήσουν σε στιγματισμό και διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών/
κλινικών/κοινωνικών αναγκών. Μέσω της κοινωνιολογικής μελέτης πρέπει να μάθουμε για
την εξουσία, όπως την επαγγελματική δύναμη και τον έλεγχο, ή να κάνουμε συνδέσμους
μεταξύ προσωπικής θέσης και δομικών ανισοτήτων. Η ανθρωπολογική γνώση θα μας
βοηθήσει να κατανοήσουμε τις παραδόσεις και τις πρακτικές αυτοφροντίδας των
διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων, επιτρέποντάς μας έτσι να εξετάσουμε τις ομοιότητες
και τις διαφορές.
Ένα σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη πολιτισμικής ευαισθησίας (το τρίτο στάδιο), είναι
ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες βλέπουν τους ανθρώπους κατά τη φροντίδα τους.
Οι Dalrymple και Burke (1995) δήλωσαν ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί πολιτισμικά ευαίσθητη
φροντίδα εκτός και εάν οι πελάτες θεωρηθούν αληθινοί συνεργάτες. Το να μην θεωρούνται
οι ασθενείς/πελάτες ως συνεργάτες στη φροντίδα τους, σημαίνει ότι οι επαγγελματίες
χρησιμοποιούν τη δύναμή τους με καταπιεστικό τρόπο. Οι ίσες συνεργασίες περιλαμβάνουν
εμπιστοσύνη, αποδοχή και σεβασμό, καθώς επίσης διευκόλυνση και διαπραγμάτευση. Οι
επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα ΛΟΑΤ + ενθαρρύνονται να εκτιμήσουν το ιστορικό
τυχών θυματοποίησης του πελάτη ως αποτέλεσμα διακρίσεων και βίας. Επιπλέον, πρέπει
να αξιολογηθούν εμφανείς ή μη εκδηλώσεις εσωτερικοποιημένου σεξουαλικού στίγματος. Η
επίτευξη του τέταρτου σταδίου (πολιτισμική ικανότητα) απαιτεί τη σύνθεση και την
εφαρμογή της προηγουμένως αποκτηθείσας επαγρύπνησης, γνώσης και ευαισθησίας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρακτικές δεξιότητες όπως η αξιολόγηση των αναγκών, η
νοσηλευτική διάγνωση και οι δεξιότητες παροχής φροντίδας. Ένα από τα πιο σημαντικά
συστατικά αυτού του σταδίου ανάπτυξης είναι η ικανότητα αναγνώρισης και αμφισβήτησης
των διακρίσεων σεξουαλικού προσανατολισμού, της ομοφοβίας, της διφοβίας και της
τρανσφοβίας ή των σχετικών με LGBT + φοβιών και άλλων μορφών διακρίσεων και
καταπιεστικών πρακτικών προς το φύλο και τη σεξουαλική ταυτότητα. Η πολιτισμική
ικανότητα είναι μια διαδικασία που περνάει κανείς προκειμένου να αναπτύσσεται και να
βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του να παρέχει αποτελεσματική και συμπονετική φροντίδα
υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές πεποιθήσεις, συμπεριφορές και ανάγκες των
ανθρώπων.
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Προκειμένου να καταστούν πολιτισμικά επαρκείς, οι επαγγελματίες υγείας, οι εκπαιδευτές
και οι ερευνητές πρέπει να αναπτύξουν πολιτισμικά ειδικές και πολιτισμικά γενικές
ικανότητες . Η πολιτισμικά επάρκής ειδική γνώση, αναφέρεται στη γνώση και τις δεξιότητες
που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε
τις αξίες και τις πολιτισμικές πρακτικές που λειτουργούν μέσα σε μια συγκεκριμένη
κουλτούρα. Η γενικά πολιτισμικά επαρκής γνώση ορίζεται ως η απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων που εφαρμόζονται σε όλες τις εθνοτικές ομάδες (Gerrish & Papadopoulos,
1999).
Οι βασικές αξίες και οι πυλώνες του Μοντέλου
Αυτό το μοντέλο συνδυάζει τόσο τις πολυπολιτισμικές όσο και τις αντι-σεξιστικές, αντιομοφοβικές, αντι-τρανσφοβικές προοπτικές και διευκολύνει την ανάπτυξη μιας ευρύτερης
κατανόησης σχετικά με τις ανισότητες, τα δικαιώματα του ανθρώπου και την υπηκοότητα,
προωθώντας παράλληλα την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων για να επιφέρει την
απαιτούμενη αλλαγή σε επίπεδο ασθενούς / πελάτη.
Οι βασικές αξίες του μοντέλου που διατυπώθηκαν από την Papadopoulos (2006)
βασίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) Ανθρώπινα δικαιώματα,
β) Κοινωνικοπολιτικά συστήματα,
γ) Διαπολιτισμικές σχέσεις,
δ) Ηθική,
ε) Ανθρώπινη φροντίδα.
Πιο συγκεκριμένα οι αξίες και οι πεποιθήσεις είναι:
Το άτομο
Όλα τα άτομα έχουν εγγενής αξίες μέσα τους, και μοιράζονται τις θεμελιώδεις ανθρώπινες
αξίες της αγάπης, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ανάπτυξης, της ζωής, της υγείας και
της ασφάλειας.
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Κουλτούρα/Πολιτισμός
Όλοι οι άνθρωποι είναι πολιτισμικά όντα. Ο πολιτισμός είναι ο κοινός τρόπος ζωής μιας
ομάδας ανθρώπων που περιλαμβάνει πεποιθήσεις, αξίες, ιδέες, γλώσσα, επικοινωνία,
κανόνες και πρακτικές όπως έθιμα, τέχνη, μουσική, ρούχα και εθιμοτυπία. Ο πολιτισμός
επηρεάζει τον τρόπο ζωής των ατόμων, την προσωπική ταυτότητα και τη σχέση τους με
άλλους τόσο εντός όσο και εκτός του πολιτισμού τους. Οι πολιτισμοί είναι δυναμικοί και
αλλάζουν συνεχώς καθώς τα άτομα επηρεάζονται και επηρεάζουν από τον πολιτισμό τους.
Δομή
Οι κοινωνίες, οι θεσμοί και η οικογένεια είναι δομές εξουσίας που μπορούν να ενθαρρύνοουν
ή να αποτρέψουν ένα άτομο.
Υγεία και ασθένεια
Η υγεία αναφέρεται σε μια κατάσταση ευημερίας που ορίζεται, εκτιμάται και ασκείται
σύμφωνα με τον πολιτισμό, και αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ατόμων (ή των ομάδων)
να εκτελούν τους καθημερινούς τους ρόλους, σε πολιτισμικά διαμορφωμένο τρόπο ζωής
(Leininger, 1991).
Ασθένεια
Αναφέρεται σε μια ανεπιθύμητη κατάσταση που καθορίζεται πολιτισμικά και εκφράζεται
πολιτισμικά.
Φροντίδα
Η φροντίδα είναι μια δραστηριότητα που ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα των ατόμων με
πολιτισμικά ευαίσθητο και συμπονετικό τρόπο μέσω της χρήσης θεραπευτικής
επικοινωνίας.
Νοσηλεία
Η νοσηλεία είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην παροχή φροντίδας σε άτομα με
πολιτισμικά επαρκή τρόπο.
Άλλες σχετικές έννοιες
Η πολιτισμική ταυτότητα είναι σημαντική αισθάνεται κάποιος για τον εαυτό του και το πώς
σχετίζεται με άλλους ανθρώπους. Μια ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα μπορεί να συμβάλει
στη γενικότερη ευημερία των ανθρώπων. Η ταυτοποίηση με μια συγκεκριμένη κουλτούρα
προσφέρει στους ανθρώπους το συναίσθημα της ύπαρξης και της ασφάλειας. Παρέχει
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επίσης στους ανθρώπους πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα που παρέχουν υποστήριξη και
κοινές αξίες και φιλοδοξίες. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην κατάρρευση των εμποδίων
και στην οικοδόμηση μιας αίσθησης εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων - ένα φαινόμενο
που μερικές φορές αναφέρεται ως κοινωνικό κεφάλαιο - αν και η υπερβολικά ισχυρή
πολιτισμική ταυτότητα μπορεί επίσης να επιφέρει εμπόδια μεταξύ διαφορετικών ομάδων.
Μια καθορισμένη πολιτισμική ταυτότητα έχει επίσης συνδεθεί με θετικά αποτελέσματα σε
τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση. (http://socialreport.msd.govt.nz/2003/culturalidentity/cultural-identity.shtml) (πρόσβαση στις 22.07.2020).
Πολιτιστικής κληρονομιάς
Πρακτικές, έθιμα, αντικείμενα, ιστορίες και αξίες που παραδίδονται από γενιά σε γενιά μέσα
από την παράδοση.
Εθνοκεντρικότητα
Η τάση να χρησιμοποιούνται τα πρότυπα μιας ομάδας ανθρώπων, ως πρότυπα που θα
πρέπει να ισχύουν και σε άλλες ομάδες: να τοποθετήσετε μια ομάδα στην κορυφή μιας
ιεραρχίας και να κατατάσσονται όλες οι υπόλοιπες χαμηλότερα (Sumner, 1906).
Ετερομορφικότητα (Ηeteronormativity)
Είναι η πεποίθηση ότι η ετεροσεξουαλικότητα είναι ο προκαθορισμένος, προτιμώμενος ή
«φυσιολογικός» τρόπος σεξουαλικού προσανατολισμού. Μια ετερομορφική άποψη
συνεπώς συνεπάγεται την ευθυγράμμιση του βιολογικού φύλου, της σεξουαλικότητας, της
ταυτότητας φύλου και των ρόλων του φύλου. Η ετερομορφοποίηση συχνά συνδέεται με την
διάκριση, τον ετεροσεξισμό και την ομοφοβία.
Ομοφοβικές διακρίσεις / Τρανσφοβικές διακρίσεις
Η ομοφοβική διάκριση λαμβάνει χώρα όταν η γενική συμπεριφορά διάκρισης, όπως η
λεκτική και σωματική κακοποίηση ή ο κοινωνικός αποκλεισμός, συνοδεύεται και από εχθρική
ή προσβλητική δράση κατά λεσβιών, ομοφυλοφίλων ή αμφιφυλόφιλων (ΛΟΑ), ενώ η
τρανσφοβική διάκριση λαμβάνει χώρα εναντίον των τρανσέξουαλ. Επιπλέον, οι ομοφοβικές
και τρανσφοβικές διακρίσεις υφίστανται τα άτομα που είναι (ή θεωρούνται ως) ΛΟΑΤ +, αλλά
μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε άτομο που διαφέρει με κάποιο τρόπο από όλους τους
άλλους (π.χ., συμπεριλαμβανομένων των θηλοπρεπών ανδρών ή των ανδροπρεπών
γυναικών) (Baiocco, Pezzella, Pistella et al, 2020).
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Στερεότυπα
Η κατηγοριοποίηση ιδεών, ατόμων ή αντικειμένων βάσει τυπογραφικού ή τυποποιημένου
πρωτοτύπου, χωρίς να αφήνεται περιθώριο να ληφθεί υπόψη η ατομικότητα (University of
Maryland Diversity Database, 1996).
Εκτίμηση της ποικιλομορφίας
Η εκτίμηση της ποικιλομορφίας σημαίνει η ανταπόκριση σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων,
αντίθετων από τον ίδιο, με οποιονδήποτε βαθμό διακρίσεων όπως: φυλή, φύλο, τάξη,
μητρική

γλώσσα,

εθνική

καταγωγή,

φυσική

ικανότητα,

ηλικία,

σεξουαλικός

προσανατολισμός, θρησκεία, επαγγελματική εμπειρία, προσωπικές προτιμήσεις και στυλ
εργασίας (Carnevale & Stone, 1994).
Συμπέρασμα
Το μοντέλο Papadopoulos, Tilki and Taylor (1998, 2006) έχει στόχο να μας βοηθήσει να
παρέχουμε πολιτισμικά επαρκή φροντίδα και ως εκ τούτου, να εξασφαλιστεί η παροχή
υψηλής ποιότητας φροντίδα για όλους.
Ωστόσο, ο πολιτισμός σχετίζεται με αυτούς που τον βιώνουν και εκείνους που τον
παρατηρούν και είναι ανοιχτός σε γρήγορες αλλαγές καθώς ο κόσμος γίνεται πιο
διαδραστικός. Η βιβλιογραφία μας λέει ότι από μόνη της η εκπαίδευση, δεν διασφαλίζει
πολιτισμικά επαρκείς επαγγελματίες (Papadopoulos et al, 1998; Leininger, 2002).
Ο αναστοχασμός και η πρακτική είναι απαραίτητα στοιχεία για την απόκτηση πολιτισμικών
γνώσεων και ικανοτήτων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φροντίδα εξακολουθεί να παρέχεται σε
γενικές γραμμές και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές πολιτισμικές ανάγκες (Coffman,
2004; Cioffi, 2005).
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The Papadopoulos Model for Developing Culturally Competent Compassion in
Healthcare Professionals (Papadopoulos, 2018)
Το 2014, Papadopoulos η δημοσίευσε το εννοιολογικό της μοντέλο για την ανάπτυξη
πολιτισμικά επαρκών και συμπονετικών επαγγελματιών υγείας:

Βασικές δομές που σχετίζονται με την συμπόνια έχουν προστεθεί στο αρχικό μοντέλα PTT
της πολιτισμικής επάρκειας:
1. Πολιτιστική επαγρύπνηση, η οποία στο νέο μοντέλο γίνεται Πολιτισμική επαγρύπνηση και
Συμπόνια;
2. Πολιτισμική γνώση, η οποία γίνεται πολιτισμική γνώση και συμπόνια.
3. Πολιτισμική ευαισθησία, η οποία γίνεται πολιτισμική ευαισθησία και συμπόνια.
και 4. Πολιτισμική επάρκεια, που γίνεται πολιτισμική επάρκεια και συμπόνια.
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Η γνωστή δομή των τεσσάρων βασικών δομών παρέχει τα λογικά βήματα και τον βασικό
χάρτη περιεχομένου για την ανάπτυξη ενός συστηματικού προγράμματος μάθησης που
μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα σπουδών.
Οι βασικές αξίες του μοντέλου προέρχονται από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις έννοιες
της παγκόσμιας ιθαγένειας.
Οι εκπαιδευτικές αρχές που περιέχονται στο μοντέλο είναι αυτές της διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης.
Οι τέσσερις δομές του μοντέλου Papadopoulos για την ανάπτυξη πολιτισμικά
επαρκούς συμπόνιας στην φροντίδα υγείας
1. Πολιτισμική επαγρύπνης και συμπόνια
Το σημείο εκκίνησης της δια βίου διαδικασίας επίτευξης πολιτισμικά επαρκούς συμπόνιας
είναι η επίγνωση των δικών μας πολιτισμικών αξιών της δικής μας ταυτότητας, καθώς και η
ανάγκη για αυτο-συμπόνια.
2. Πολιτισμική γνώση και συμπόνια
Η δεύτερη δομή του μοντέλου αποτελείται από μια κριτική εξέταση του τρόπου με τον οποίο
οι πολιτισμικές μας πεποιθήσεις μας κάνουν να αντιλαμβανόμαστε τη συμπόνια, και τον
αναστοχασμό για το πώς σχετίζονται οι πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές μας και πως
αυτές επηρεάζουν την έκφραση της συμπόνια.
3. Πολιτισμική ευαισθησία και συμπόνια
Η τρίτη δομή της πολιτισμικά ευαίσθητης συμπόνιας, είναι η ανάπτυξη πολιτισμικά
ευαίσθητων και συμπονετικών θεραπευτικών σχέσεων. Ο προτεινόμενος τρόπος
εκμάθησης αυτής της δομής εστιάζεται στις αποτελεσματικές και σχετικές πτυχές της
πολιτισμικά ευαίσθητης συμπόνιας. Το σημαντικό σε αυτό είναι η ικανότητα ενός ατόμου να
επικοινωνεί αποτελεσματικά και κατάλληλα.
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4. Πολιτισμική επάρκεια και συμπόνια
Η τελευταία δομή είναι αυτή της πολιτισμικά επαρκής συμπόνιας. Αυτό το στάδιο είναι η
σύνθεση των προηγούμενων τριών (επαγρύπνηση, γνώση και ευαισθησία) και η εφαρμογή
τους στην πράξη. Οι επαγγελματίες υγείας αναμένεται να γνωρίζουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα προκειμένου να τα υπερασπιστούν, αλλά και να είναι αρκετά θαρραλέοι για να
αντιμετωπίσουν τυχόν παραβιάσεις τους.
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Το εννοιολογικό PTT Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό μοντέλο για την ανάπτυξη ενός
πολιτισμικά επαρκούς και συμπονετικού προγράμματος εκπαίδευση για την
υγείας και κοινωνική ευημερία των ΛΟΑΤ + (IENE9)
Με βάση τα πιο πάνω μοντέλα καθώς και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την
έρευνα και την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού
του έργου (IO1 και IO2), προτείνεται το ακόλουθο μοντέλο:

•
•
•
•
•

Πολιτισμική Επαγρύπνηση
Σεξουαλικός προσανατολισμός
Ταυτότητα φύλου
Στερεότυπα
Κοινωνικοπολιτισμικό στίγμα
Εθνοϊστορίες & πολιτισμικές
μεταβλητές ΛΟΑΤ +

•
•
•
•
•

Πολιτισμική Επάρκεια
Ομοφοβική και τρανσφοβική
διάκριση
Αξιολόγηση των μαθησιακών
αναγκών
Προσβάσιμες υπηρεσίες
Προστασία
Συνηγορία

Συμπόνια

•
•
•
•
•

Πολιτισμική Γνώση
Βασική ορολογία ΛΟΑΤ +
Ανθρώπινα δικαιώματα και
κοινωνική δικαιοσύνη
Σωματική και ψυχική ευεξία
Κοινωνικοπολιτισμικές
ανισότητες
Εμπόδια & διευκολυντές

•
•
•
•
•

Πολιτισμική Ευαισθησία
Χρήση γλώσσας
Επικοινωνία
Συμπόνια
Ανοχή
Σχέσεις

Το μοντέλο διατηρεί τις τέσσερις διαστάσεις του μοντέλου Papadopoulos, Tilki και Taylor,
ενώ παράλληλα παρέχει έναν νέο και ρεαλιστικό χάρτη επιμέρους διαστάσεων. Αυτές οι
επιμέρους διαστάσεις βασίζονται στα ευρήματα της έρευνας IO1 και της ανσκόπησης της
βιβλιογραφίας IO2. Το μοντέλο παρέχει ένα πλαίσιο για μια συστηματική προσέγγιση στη
δημιουργία και την εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι επιμέρους διαστάσεις
μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω για να αντιπροσωπεύσουν 1) τα ευρήματα της έρευνας
IO1 που αναφλερεται στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών /
εκπαιδευτών για θέματα ΛΟΑΤ+. 2) τα ευρήματα της διαδικτυακής ανασκόπησης στα

20

πλαίσια του IO2 που αφορούσε τη συστηματική τεκμηρίωση των εκπαιδευτικών πολιτικών
και κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία σε διεθνές, ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο για την εκπαίδευση των ατόμων ΛΟΑΤ + χωρίς αποκλεισμούς και 3) τις
σημαντικότερες αξίες του μοντέλου όπως παρουσιάζονται πιο πάνω.

