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SPONSOR I
PARTNERZY PROJEKTU

Sponsorem projektu jest Fundacja
GrowSPACE będąca promoterem

programu Emocjonalne BHP. Jego

celem jest budowa społecznej

świadomości i troski o zdrowie

psychiczne oraz zdjęcie  piętna z

osób chorujących, dając im szansę
na szybki powrót do zdrowia i

pełnej sprawności z pożytkiem dla

nas wszystkich.

Partnerem społecznym badania

jest także stowarzyszenie

Kampania Przeciw Homofobii.

Jest  to ogólnopolska organizacja

społeczna działająca na rzecz osób

LGBTI, ich rodzin i bliskich.

Partnerem społecznym projektu jest

Fundacja Pole Dialogu. Zajmuje się
wspieraniem udział obywateli i

obywatelek w życiu publicznym.
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W roku szkolnym 2019/20 młodzież stawiła czoła dużemu wyzwaniu, jakim

było przejście na nauczanie zdalne w czasie pandemii koronawirusa od

marca 2020 roku do końca roku szkolnego. Od 14 marca wszystkie polskie

szkoły zostały zobowiązane do zmiany trybu nauki na online, a zajęcia

stacjonarne w ramach social-distansingu nie odbywały się.

Dla każdego okres pandemii był inny. Każdy przeżywał okres pandemii na

swój własny sposób. Ze względu na tę sytuację, postanowiliśmy i

postanowiłyśmy zmienić formułę badania, którego celem w zeszłych latach 

 było stworzenie Rankingu Szół Przyjaznych LGBTQ+. W ramach kontynuacji 

projektu postanowiliśmy sprawdzić w jaki sposób okres pandemii  wpłynął
na sytuację młodych osób LGBTQ+ w Warszawie.

Badanie prowadzone było metodą mieszaną – dostępne były zarówno

ankiety w badaniu ilościowym, jak wywiady jakościowe - indywidualne z

uczniami i uczennicami. W ten sposób udało się uzyskać najbardziej

miarodajne, obiektywne i reprezentatywne wyniki. Do całości badania

zaproszone zostały osoby identyfikujące się ze społecznością LGBTQ+. W

części ilościowej udział wziąć mógł każdy, natomiast w przypadku części

jakościowej - prowadzona była rekrutacja zainteresowanych uczestników i

uczestniczek.

WPROWADZENIE
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WPROWADZENIE

Relacje rówieśnicze w czasie nauczania stacjonarnego i nauczania

zdalnego;

Bezpieczeństwo i opieka psychologiczna osób LGBTQ+ w czasie

nauczania stacjonarnego, a także nauczania zdalnego;

Postawy nauczycieli, nauczycielek i innych pracowników i pracowniczek

szkoły w czasie nauczania tradycyjnego i nauczania zdalnego;

Sytuacja rodzinna osób LGBTQ+ w czasie lockdownu;

Wpływ negatywnego dyskursu na samopoczucie młodzieży LGBTQ+ - z

powodu prowadzonej jednocześnie kampanii wyborczej, intensywnie

skupionej na społeczności LGBTQ+.

W celu oceny wpływu pandemii na sytuację młodych osób LGBTQ+ w

środowisku szkolnym, poruszone zostały następujące tematy: 
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Z powodu zróżnicowania opinii na temat tego, jakim okresem był lockdown i

nauczanie zdalne, a także w celu uniknięcia porównań osób ze społeczności

LGBTQ+ z ich heteroseksualanymi rówieśnikami i rówieśniczkami, obrana

została metoda mieszana. Badanie ilościowe pokazało ogólne tendencje dla

badanej społeczności, z kolei zaś badanie jakościowe stanowiło historie

konkretnych młodych osób.

Informację o badaniu ilościowym oraz jakościowym opublikowano na

internetowych kanałach komunikacyjnych warszawskich liceów, a także na

grupach na Facebooku związanych ze społecznością LGBTQ+ z Warszawy.

Udział w obu częściach badania (ankiecie oraz wywiadzie indywidualnym)

był umożliwiony osobom identyfikującym się ze społecznością LGBTQ+ i

uczęszczających do szkól podstawowych, liceów, techników oraz szkół
branżowych.

Zarówno badanie ilościowe, jak i jakościowe musiało odbywać się z

zachowaniem zasad dystansu społeczno-fizycznego z powodu trwającej

pandemii. Dla obu części badania preferowana była zatem forma zdalna. 

DOBÓR METODY I  TRYBU BADANIA

METODOLOGIA
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Za narzędzie badania ilościowego obrano jednorazowo wypełnianą
internetową ankietę, w ramach której respondentom i respondentkom

zadano 27 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Odpowiedzi na

wszystkie pytania zawarte w ankiecie były dobrowolne. Ankieta była
całkowicie anonimowa. 

W czasie badania, od 1 lipca 2020r. do 15 sierpnia 2020r., ze wszystkich

kanałów komunikacyjnych społeczności włączonych do badania zebrano

119 prawidłowo wypełnionych ankiet.

Pytania podzielone zostały na 3 części. Pierwszą była metryczka, w której

respondenci i respondentki odpowiadali i odpowiadały na pytania

dotyczące ich tożsamości płciowej oraz orientacji psychoseksualnej. Dane

te wykorzystywane były wyłącznie w celach statystycznych. W drugiej

części kwestionariusza padały pytania o samopoczucie i sytuację
respondentów i respondentek w czasie nauczania stacjonarnego, przed

pandemią. Trzecia część zaś dotyczyła w całości nauczania zdalnego i czasu

zamknięcia. Bardzo podobny charakter pytań umożliwił sprawne

porównanie obu sytuacji.

Dodatkowo w części trzeciej kwestionariusza znalazło się pytanie o

samopoczucie respondentów i respondentek w związku z trwającą w czasie

pandemii kampanią wyborczą na urząd Prezydenta RP. Padały w niej

bowiem brutalne wypowiedzi polityków na temat społeczności LGBTQ+.

BADANIE ILOŚCIOWE

METODOLOGIA
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Za narzędzie badania jakościowego obrano wywiady indywidualne (IDI). Do

wzięcia udziału w rozmowie mogła zgłosić się każda osoba, która w roku

szkolnym 2019/20 posiadała status ucznia, a także identyfikująca się ze

społecznością LGBTQ+.

W ramach badania uczestnikom i uczestniczkom wywiadów indywidualnych

zadano 10-15 pytań otwartych, niesugerujących odpowiedzi. Wszystkie

uzyskane odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie były dobrowolne,

dostępna była możliwość nieodpowiadania na wybrane pytanie lub zestaw

pytań. Wywiady indywidualne były anonimowe, prowadzone online lub na

żywo na życzenie uczestnika/uczestniczki. W czasie badania, od 1 lipca

2020r. do 15 lipca 2020r., przeprowadzono 12 wywiadów indywidualnych

spełniających założone kryteria badawcze.

Scenariusz wywiadu składał się z czterech części: metryczki do celów

statystycznych, pierwszej części pytań - w których poruszony był temat

szkoły i jej podejścia do społeczności LGBTQ+, a także temat rówieśników i

rówieśniczek, drugiej części pytań - w ramach której pytano o opiekę
psychologiczną w szkole przed i w czasie lockdownu, trzeciej części pytań - w

której poruszony był temat sytuacji w domu uczestnika lub uczestniczki

wywiadu. Na samym końcu istniała możliwość dodania otwartch uwag.

BADANIE JAKOŚCIOWE

METODOLOGIA
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KIM SĄ OSOBY UCZESTNICZĄCE W
BADANIU?

W grupie osób biorących udział w badaniu blisko 57% (68 osób) badanych

stanowiły kobiety, a około 32% (38 osób) mężczyźni. 6,7% osób zaklasyfikowało
swoją płeć jako "Inne", a z udzielenia odpowiedzi zrezygnowało 4,2% osób. Blisko

69,7% badanych identyfikowało się jako osoby cispłciowe, 9,2% - transpłciowe,

5% - interpłciowe, a z udzielenia odpowiedzi zrezygnowało 10% badanych.

Wśród uczestników i uczestniczek 37% osób określiło swoją orientację
seksualną jako homoseksualną, 30,3% - biseksualną, 11,8% - heteroseksualną*, a

7,6% jako aseksualną. Opcję Inne wybrało 9,2% badanych, a 4,2% badanych

zrezygnowało z udzielenia odpowiedzi.  

Blisko 79,8% osób badanych stanowili uczniowie i uczennice liceów, 10,1% -

techników, 5,9% - szkół podstawowych i 4,2% - szkół branżowych. 

*Badanie skierowane było do osób ze społeczności LGBTQ+, mylnie można więc odnieść wrażenie, że jest to opcja niepoprawna – ale
oczywiście jest jak najbardziej możliwa w przypadku osób transpłciowych.



OUR
PERFORMANCE

wśród osób, które doświadczały ich codziennie -  4,2 p.p.

 wśród osób, które doświadczały ich kilka razy w tygodniu -  0,9 p.p.

wśród osób, które doświadczały ich kilka razy w miesiącu -  2,5 p.p.

wśród osób, które doświadczały ich kilka razy w roku - 12,7 p.p.

Ponad połowa osób badanych (55,5%) zgłosiła, że w przestrzeni swojej szkoły,

podczas nauczania tradycyjnego, słyszała słowa (użyte w rozmowie jako

przezwiska) takie jak „ciota, pedał, pedzio, lesba, zboczeniec, itd”. 

Podczas nauczania zdalnego takich sytuacji (użycia słów takich jak „ciota, pedał,
pedzio, lesba, zboczeniec, itd” jako przezwisko) doświadczyło natomiast 36,1%

respondentów i respondentek (0,8% osób wstrzymało się od odpowiedzi). Ilość
takich sytuacji spadła więc o 19,9 p.p. 

Częstotliwość spotykania się z takimi przezwiskami, po przejściu na nauczanie

zdalne, spadła o: 
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  PRZEZWISKA

tryb tradycyjny 

tryb zdalny
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  SZYKANY

 niemiłych/złośliwych uwag/zaczepek ze strony uczniów/uczennic -   35,3%
badanych;

 niemiłych komentarzy lub wpisów na internetowych grupach klasowych lub

szkolnych -  37,8% badanych; 

 wykluczania z klasowych czatów lub grup - 23,5%  badanych

 niemiłych/złośliwych uwag/zaczepek ze strony uczniów/uczennic -  26%
badanych;

 niemiłych komentarzy lub wpisów na internetowych grupach klasowych lub

szkolnych -  26% badanych;

 wykluczania z klasowych czatów lub grup - 24,4%  badanych

Osoby  badane zgłosiły, że podczas nauczania tradycyjnego,  znane im osoby

doświadczały*:

1.

2.

3.

z powodu swojej orientacji seksualnej.

Z kolei podczas nauczania zdalnego osoby  badane zgłosiły, następujące wyniki: 

znane mi osoby doświadczały (odpowiedzi "tak, znam wiele takich osób", "Tak,

znam kilka takich osób" , "Tak, znam jedną taką osobę"):

1.

2.

3.

z powodu swojej orientacji seksualnej.

*zsumowane odpowiedzi "tak, znam wiele takich osób", "Tak, znam kilka takich osób" , "Tak, znam jedną taką osobę"
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"Szczerze współczuję ludziom, którzy zostali zamknięci w
czterech ścianach ze swoimi rodzicami, którzy jednocześnie stali
się ich oprawcami. Z homofobicznymi rodzicami, szczególnie,
kiedy zbiegło się to z kampanią wyborczą, w której była otwarta
mowa nienawiści, co jeszcze bardziej nakręciło ludzi. Ta cała
sytuacja, kierunek, w jakim ona idzie, jest dla mnie przerażający."

CASE STUDY -
SYTUACJA ZNAJOMYCH 

Cytat pochodzi z wywiadu z maturzystką, która  identyfikuje się jako osoba

biseksualna.

Podkreślony zostaje tutaj negatywy wpływ okresu pandemii na życie i

samopoczucie młodych ludzi LGBTQ+ w Polsce. Dodatkowo, w pewnym

czasie trwania lockdownu osobom poniżej 18 r.ż. nie wolno było samodzielnie

opuszczać domów. W praktyce oznaczało to dla nich całkowite uzależnienie

od rodziny bądź opiekuna, który nie zawsze może być akceptujący i otwarty.

Czasem takie sytuacje sprzyjały wzrostowi zachowań homofobicznych. 

Czy są jeszcze jakieś dodatkowe uwagi, którymi
chciałabyś się podzielić na koniec rozmowy?
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  WARSZTATY

Liczba osób, które zgłosiły udział w warsztatach/zajęciach

antydyskryminacyjnych na terenie swojej szkoły/podczas zajęć zdalnych jest

niższa o 15,9 p.p. w porównaniu do liczby osób, które uczestniczyły w takich

aktywnościach podczas nauczania tradycyjnego, ilość osób zaznaczających

odpowiedź "nie jestem pewny/-a" jest wyższa o 0,9 p.p., a ilość osób, które

zgłosiło brak udziału w takich warsztatach/zajęciach - wyższa o 11,7 p.p. 

0% 25% 50% 75%

TRYB TRADYCYJNY 

brałem/am udział 

nie brałem/łam udziału 

nie jestem pewny/a 

TRYB ZDALNY 

brałem/am udział 

nie brałem/łam udziału 

nie jestem pewny/a 

brak odpowiedzi 
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  NAUCZYCIELE
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Czy  nauczyciele zwracali się do osób transpłciowych
imieniem preferowanym?

nauczanie tradycyjne nauczanie zdalne

Badani deklarowali spadek ilości nauczycieli i nauczycielek, którzy zwracali i

zwracały się do uczniów transpłciowych ich imieniem preferowanym. W przypadku

odpowiedzi "Tak, większość nauczycieli" jest to spadek o 9,2 p.p., a w przypadku

odpowiedzi "Tak, niektórzy z nauczycieli" - o  8,4 p.p. 
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  NAUCZYCIELE

0% 10% 20% 30% 40%

pozytywny 

neutralny 

negatywny 

żaden 

0% 20% 40% 60%

pozytywny  

neutralny  

negatywny  

żaden 

nauczanie zdalnenauczanie tradycyjne

Czy w czasie nauczania tradycyjnego/zdalnego na
lekcjach pojawiała się tematyka społeczności LGBTQ+?

Po zmianie trybu nauczania na tryb zdalny, tematyka społeczności LGBTQ+,
zdaniem badanych, pojawiała się rzadziej (o 23,5 p.p.). 
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  NAUCZYCIELE

Podczas nauczania tradycyjnego odpowiedzi innych niż "nie byłem/am świadkiem
takiej sytuacji w obecności nauczycieli bądź nauczycielek udzieliło 58% badanych,
natomiast podczas nauczania zdalnego - 68,9% badanych (oraz 4,2% nie udzieliło
odpowiedzi).

Czy kiedykolwiek byłeś/aś świadkiem sytuacji, kiedy
nauczyciel/ka lub inny pracownik/pracowniczka w Twojej
szkole zareagował/a na akty homofobii wśród uczniów w

czasie nauczania tradycyjnego/zdalnego?
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  NAUCZYCIELE

Czy kiedykolwiek byłeś/aś świadkiem sytuacji, kiedy
nauczyciel/ka lub inny pracownik w Twojej szkole

śmiał/a się z homofobicznych żartów (np. o pedałach)
w czasie nauczania tradycyjnego/zdalnego?

Zbliżona ilość badanych (10,1% w trybie tradycyjnym i 12,3% w trybie

zdalnym) zgłosiła sytuację, w której nauczyciel/ka lub inny pracownik szkoły
śmiał się z homofobicznych żartów w czasie nauczania.

nie byłem/am świadkiem

43.7%

nie 

24.4%

trudno powiedzieć
21.8%

tak
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nie

47.4%
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tak
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12.1%

brak odpowiedzi

7.1%

nauczanie tradycyjne nauczanie zdalne
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  NAUCZYCIELE

nauczanie tradycyjne

nauczanie zdalne

Czy kiedykolwiek byłeś/aś świadkiem sytuacji, kiedy
nauczyciel/ka albo inny pracownik Twojej szkoły w
czasie nauczania tradycyjnego powiedział/a niemiły
komentarz dotyczący orientacji psychoseksualnej w

czasie nauczania tradycyjnego?
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Podczas nauczania zdalnego ilość
osób, które nie były świadkami

takiej sytuacji, była wyższa o 24,6

p.p. Może to jednak być skutkiem

krótkiego czasu trwania edukacji

zdalnej (w porównaniu do

tradycyjnej) tych osób.
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"Praktycznie zerowa pomoc. Tak jak już mówiłam, nauczyciele w
ogóle się nami nie przejmowali, oprócz pani od polskiego i
angielskiego, które prowadziły jakieś zajęcia, żeby dokończyć rok.
Nasz wychowawca zaczął totalnie mieć nas gdzieś, że tak
powiem. Nie interesowało go w ogóle, jak się czujemy, nic do nas
nie pisał, nawet na wspólnej grupie. Generalnie nikt nam nie
pomagał, oprócz właśnie nauki tych dwóch nauczycielek.  We
wsparciu psychicznym, mogliśmy liczyć tylko na rodzinę."

CASE STUDY -
NAUCZYCIELE

Są to słowa biseksualnej uczennicy liceum, która podkreśla niestety negatywny

aspekt nauczania zdalnego, jakim jest brak realnego kontaktu między uczniami i

uczennicami, a nauczycielami i nauczycielkami. Osoby zaangażowane w zdalny

kontakt z podopiecznymi stanowią w tym przypadku mniejszość. Oznacza to, że

tylko od konkretnych osób zależy, czy uczniowie i uczennice w szkole będą czuć
wsparcie z ich strony. Brakuje w wypowiedziach informacji o systemowym

wsparciu ze strony systemu edukacji w czasie zamknięcia.

Jaką zmianę zauważyłeś/-aś w tej postawie po przejściu
na nauczanie zdalne? Mogły się zmienić relacje z

rówieśnikami, nauczycielami, dyrekcją itd.
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Ja nienawidziłam chodzić do szkoły. Powtarzałam pierwszą klasę
liceum, bo mój pan od historii powiedział mi w październiku, że
nie przepuści mnie do drugiej klasy. Usłyszałam na lekcji, że
jestem „podludziem” i on ubolewa, że takie „podludzie” jak ja,
będą mieć prawo głosowania w wyborach prezydenckich jak on.

CASE STUDY -
NAUCZYCIELE

Jest to fragment pochodzący z wywiadu z homoseksualną maturzystką z liceum

w Warszawie. Przedstawia trudność w relacji z nauczycielem jeszcze w czasie

nauczania stacjonarnego w szkole. Nazywanie uczennicy "podludziem" jest

jawnie odczłowieczające, a celowe nieprzepuszczanie do kolejnej klasy pokazuje,

że nie mogła czuć się w tej szkole bezpiecznie. 

W dalszej częsci wywiadu rozmówczyni podkreśla, że dzięki okresowi

lockdownu miała okazję odseparować się od środowiska szkolnego, które w

czasie nauczania tradycyjnego było w stosunku do niej homofobiczne. Był to

zatem dobry dla niej czas oddechu i przygotowania się do matury.

Jaką zmianę zauważyłeś/-aś w tej postawie po przejściu
na nauczanie zdalne? Mogły się zmienić relacje z

rówieśnikami, nauczycielami, dyrekcją itd.
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CO MÓWIĄ LICZBY? -
OPIEKA PSYCHOLOGA

Czy w czasie nauczania tradycyjnego/zdalnego
w szkole miałeś/-aś możliwość skorzystać ze

szkolnej opieki psychologicznej?

Wśród osób badanych
67.2% zgłosiło możliwość
skorzystania ze szkolnej
opieki psychologicznej, a
osoby pewne, że takiej
możliwości nie miały - 21%.
Podczas nauczania zdalnego
taką możliwość zgłosiło
43,4% badanych, osoby
niepewne stanowiły 28,6%,
a osoby pewne, że takiej
możliwości nie miały -
25,2%. Od odpowiedzi
wstrzymało sie 3,4%
badanych. 
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"Mam wrażenie, że psycholog szkolna była jedyna osobą, która
tak się starała w czasie nauczania zdalnego. Z własnej inicjatywy
pisała do nas maile co drugi dzień, podała swojego Facebooka,
swój numer telefonu. Powiedziała, byśmy do niej dzwonili, jeżeli
źle się czujemy. Była dla nas dostępna. Każdy uczeń na Librusie
miał dostęp do tych informacji."

CASE STUDY -
PSYCHOLOG SZKOLNA 

Cytat pochodzi z rozmowy z tegorocznym maturzystą, który identyfikuje się
jako osoba homoseksualna. 

W trakcie pytań dotyczących opieki psychologicznej rozmówca stwierdził, że

tylko dzięki dodatkowemu zaangażowaniu szkolnej pani psycholog, odczuwał
wsparcie w czasie pandemii. Aktywność psycholożki w postaci komunikacji z

uczniami i uczennicami za pomocą platformy Librus czy nawet za pomocą
mediów społecznościowych stanowi dobry przykład jak w niesprzyjających

warunkach może podejmować  próby zapewnienia opieki psychologicznej

młodzieży szkolnej.

Jak oceniasz zaangażowanie swojej szkoły na rzecz
zapewnienia pełnej opieki psychologicznej w Twojej szkole

w czasie nauczania zdalnego?
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"Ciężkie pytanie. Nawet nie jestem pewna, czy mieliśmy
psychologa w szkole."

CASE STUDY -
PSYCHOLOG SZKOLNY 

Ta wypowiedź z kolei pochodzi z wywiadu z biseksualną uczennicą drugiej

klasy warszawskiego liceum.

Pokazuje ona tendencję dokładnie odwrotną. Dziewczyna nie była nawet

poinformowana, czy psycholog w szkole jest dostępny, czy nie. W praktyce

oznacza to, że szkoła nie była w stanie zapewnić opieki psychologicznej w

czasie nauki stacjonarnej i zdalnej lub nie było na ten temat odpowiedniej

informacji, która dotarłaby do uczniów i uczennic. Niestety skutkuje to tym,

że społeczność uczniowska czuje się wówczas pozostawiona sama sobie i nie

wie, że może skorzystać ze wsparcia.

Czy Twoim zdaniem jako osoba LGBTQ+ mogłeś/-aś  
bezpiecznie skorzystać z opieki psychologicznej w

Twojej szkole? Dlaczego?
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  AKCEPTACJA
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tryb tradycyjny 

tryb zdalny

Czy w swojej szkole w czasie nauczania
tradycyjnego/zdalnego czułeś/aś się akceptowany/a
ze względu na swoją orientację seksualną i tożsamość

płciową?
Największą różnicę w ocenie badanych stanowi ocena równa 1 (najmniej

akceptowany/a). Oznacza to, że uczniowie i uczennice LGBTQ+ czuli/-ły się
zasadniczo mniej akceptowani/-e w swoich szkołach. Ponieważ jednak wynik 5

(zupełnie akceptowany/-a) nie zmalał znacznie, różnica w samopoczuciu

dotyczy głównie osób, które już do tej pory nie czuły się całkowicie

akceptowane w swoich szkołach.
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  WSPARCIE
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Czy czułeś/aś wsparcie ze strony swojej szkoły w
czasie tradycyjnego/zdalnego nauczania?

Osoby badane w dużej mierze straciły poczucie wsparcia ze strony swoich
szkół. Ilość ocen na poziomie 1 (całkowicie odrzucony/-a) wzrosła o 24,4 p.p.
na poziomie 2 - o 6.8 p.p., na poziomie 3 - 11.8 p.p. Z kolei ilość ocen na
poziomie 4 i 5 (pełne wsparcie) spadła - poziom 4 o 6p.p., a poziom 5 - o 3,3p.p.
Oznacza to, że w przeciwieństwie do poziomu akceptacji, pogorszenie
samopoczucia objęło nawet najbardziej wspierające szkoły.
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  WSPARCIE

10,1% badanych wskazało obecność wielu osób, do których mogli

zwrócić się po wsparcie w trudnych chwilach. 

Podczas nauczania zdalnego liczba takich osób wyniosła 5,9%. 

Na obecność kilku takich osób wskazało 31,9% badanych (tryb

tradycyjny) i 22,7% (tryb zdalny).

Na obecność jednej takiej osoby wskazało 26,1% badanych (tryb

tradycyjny) i 24,4% (tryb zdalny). 

Na brak takich osób wskazało 31,9% badanych (tryb tradycyjny) i 43,7%
(tryb zdalny).

Czy miałeś/aś w swojej szkole osoby
(nauczycieli, pracowników), do których

mogłeś/aś się udać po wsparcie w trudnych
sytuacjach w czasie nauczania tradycyjnego?
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CO MÓWIĄ LICZBY?
-  STRES W SZKOLE

nie 

74.4%

tak, raz

13.7%

tak, kilka razy

8.5%

Czy zdarzyło Ci się, że miałeś/-aś obawy przed
wzięciem udziału w zdalnej lekcji z powodu swojej

orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej? (Np. z
obawy przed uwagami kolegów lub koleżanek z klasy)

Łącznie aż 25,6% odpowiadających wskazało
na to, że przynajmniej raz miało obawy przed

wzięciem udziału w zdalnych zajęciach z

powodu swojej orientacji seksualnej lub

tożsamości płciowej.  Wśród osób, które miały
takie obawy 13,3% wskazało, że działo się to

wiele razy, 33,2% wskazało, że działo się to

kilka razy, a 53,5% wskazało, że działo się to

jedynie raz.

31,9% ankietowanych uznało, że zna przynajmniej jedną taką osobę, z czego

10,5% zadeklarowało, że zna ich wiele, blisko 34,3% że zna ich kilka, a około
50,1%, że zna jedną taką osobę.

Tymczasem 68,1% badanych uznało, że nie zna takich osób, a 1,7% badanych
nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

Dodatkowo respondenci i respondentki zostali zapytani o to, czy znają osobę, która

miałaby obawy przed wzięciem udziału w zdalnych zajęciach z powodu swojej

orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej.



OUR
PERFORMANCE

STRONA 29RAPORT BADAWCZY

Było to bardzo pokrzepiające, bo odszedł mi stres w związku z
tym, czy społeczność mnie zaakceptuje i czy w szkole mnie
zaakceptują. Mogłem się skoncentrować na stresie o
nieodrobionym zadaniu domowym. Przez bardzo długi czas, było
to dla mnie nie do pomyślenia, że to mógłby być dla mnie jedyny
problem.

CASE STUDY -
STRES W SZKOLE

Historia transpłciowego maturzysty pokazuje inny wymiar sytuacji młodzieży

LGBTQ+  w szkole w czasie pandemii i nauczania zdalnego.  Dzięki przejściu na

tryb nauki online, wskazuje on na zmniejszenie ilości stresu generowanego przez

szkołę. 

Dzieje się tak dlatego, że przez brak kontaktu z grupą rówieśniczą w klasie, nie

musi martwić się tym, że nie zostanie przyjęty i zaakceptowany jako osoba

transpłciowa. Dodatkowo z dużą ulgą mówi o nowym dla niego rodzaju stresie -

w związku z zdaniami szkolnymi. 

Jaką zmianę zauważyłeś/-aś w tej postawie po przejściu
na nauczanie zdalne? Mogły się zmienić relacje z

rówieśnikami, nauczycielami, dyrekcją itd.
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Myślę, że sytuacja się pogorszyła, bo moja mama nie była w
pracy. Jak mam wybór iść do mojej dziewczyny albo siedzieć z nią
w domu, to jednak wybierałam tę pierwszą opcję. Wracałam do
domu, mama była obrażona przez dwa dni. Mówiła mi, że Sodoma
i Gomora. Namawiała mnie nawet na terapię leczenia z
homoseksualizmu. Na szczęście na trzy tygodnie przed maturami
wyprowadziłam się do siostry.

CASE STUDY -
SYTUACJA W DOMU

Biseksualna maturzystka w wywiadzie poruszyła temat pogarszającej się sytuacji

w domu w związku ze swoją orientacją psychoseksualną w czasie zamknięcia. W

sytuacji, w której obie - rozmówczyni i jej mama - musiały spędzać ze sobą całe
dni w domu, homofobia ze strony mamy niestety eskalowała. Dochodziło do

obrażania od sodomy i gomory, a także namawiania na niebezpieczne terapie

konwersyjne (zmieniające rzekomo orientację psychoseksulaną). Uczestniczka

wywiadu podjęła przed maturą decyzję o przeprowadzce z domu rodzinnego do

swojej dziewczyny, ponieważ nie była w stanie dłużej wytrzymywać homofobii ze

strony własnej matki.

Czy zauważyłeś, aby sytuacja w domu była trudniejsza ze
względu na stosunek Twoich rodziców do społeczności

LGBTQ+ w czasie lockdownu? W jakim stopniu?
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W czasie pandemii moja mama zaczęła ze mną więcej rozmawiać
o tym, kim jestem i na tematy związane z LGBTQ+, typu adopcja
dzieci przez pary jednopłciowe, a propos wyborów i tego, jaka
nienawiść tam się polała. Wydaję mi się, że moja mama stała się
bardziej otwarta i polepszył się nasz kontakt.

CASE STUDY -
SYTUACJA W DOMU

Historia tegorocznego maturzysty, który identyfikuje się jako osoba

homoseksualna ujawnia, że czas zamknięcia mógł być także okresem

poprawienia się kontaktów między osobą LGBTQ+ a rodzicami. Dzięki

zwiększonemu czasowi, który rozmówca spędzał ze swoją mamą, mieli okazję do

dialogu na tematy związane z sytuację społeczności LGBTQ+ w Polsce.

Jednocześnie czas ten stanowił dla jego mamy moment zrozumienia jego

sytuacji.  W efekcie kontakt się poprawił.

Czy zauważyłeś, aby sytuacja w domu była trudniejsza ze
względu na stosunek Twoich rodziców do społeczności

LGBTQ+ w czasie lockdownu? W jakim stopniu?
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CO MÓWIĄ LICZBY? -
KAMPANIA WYBORCZA

Wśród osób badanych 39,5% uznało, że kampania wyborcza wywarła
wpływ na ich sytuację w szkole (ze względu na orientację
seksualną/tożsamość płciową). 

Dodatkowo 93,6% badanych, którzy odpowiedzieli twierdząco uważa, że

był to wpływ negatywny (podczas gdy pozostałe 6,4% uznało, że to wpływ

pozytywny).

23,5% badanych nie miało zdania na ten temat, a 2,5% badanych
wstrzymało się od głosu. 

Zdaniem 34,5% badanych kampania wyborcza nie miała wpływu na ich

sytuację szkolną.

Czy sytuacja polityczna w kraju wpłynęła na
Twoją sytuację w szkole ze względu na

orientację seksualną/tożsamość płciową?
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Kampania wyborcza wywarła na mnie duży wpływ. Płakałem i nie
byłem w stanie iść na matury. Przed maturą z matematyki
rozszerzonej nie spałem prawie całą noc. Zbiegło się to w czasie z
tym jak Duda powiedział, że jesteśmy ideologią i na początku,
pomyślałem, że jest spoko, okej, ale położyłem się spać i nie było
spoko. Bardzo to przeżywałem.

CASE STUDY -
KAMPANIA WYBORCZA

Czas pandemii i nauczania zdalnego zbiegł się z prowadzoną w Polsce w 2020

roku kampanią wyborczą na urząd Prezydenta RP. Był to czas, w którym temat

społęczności LGBTQ+ był poruszany w szczególnie brutalny sposób w dyskursie

politycznym. Jeden z kandydatów na wiecu powiedział, ze LGBT to nie ludzie,

tylko ideologia, a jeden z arcybiskupów postanowił straszyć wiernych przed tzw.

"tęczową zarazą".

Prowadzona w ten sposób kampania wyborcza wywarła także wpływ na

psychikę młodzieży nieheteronormatywnej. Rozmówca będący osobą
transpłciową wskazał na bardzo negatywne, somatyczne objawy takiego

dyskursu publicznego. Słowa wypowiadane przez kandydatów politycznych w

czasie matur miały bezpośrednie przełożenie na samopoczucie młodego

człowieka tuż przed egzaminem dojrzałości.

Sytuacja pandemii zbiegła się w czasie z kampanią wyborczą,
która skupiła się na negatywnym stosunku do społeczności

LGBTQ+, czy wywarło to na Ciebie wpływ? Jeśli tak, to jaki?
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Wielu moich znajomych zostało oplutych, zwyzywanych i wydaje
mi się, że jest to spowodowane kampanią, ponieważ wcześniej
bardzo rzadko takie sytuacje się zdarzały, przynajmniej w moim
otoczeniu.

CASE STUDY -
KAMPANIA WYBORCZA

Powyższy cytat pochodzi z rozmowy z biseksualną uczennicą liceum, która

zauważyła, że w miarę prowadzenia brutalnej kampanii wyborczej, wzrasta

liczba przestępstw popełnianych na tle homofobicznym, bifobicznym lub

transfobicznym. Rozmówczyni zauważyła bowiem, że wśród jej znajomych

więcej osób zostało zwyzywanych lub nawet oplutych niż przed prowadzoną
kampanią. 

Sytuacja pandemii zbiegła się w czasie z kampanią wyborczą,
która skupiła się na negatywnym stosunku do społeczności

LGBTQ+, czy wywarło to na Ciebie wpływ? Jeśli tak, to jaki?
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Z przeprowadzonego badania wynika, że nie można stwierdzić
jednoznacznie, jakim okresem był czas pandemii i zauczania zdalnego dla

wszystkich młodych ludzi LGBTQ+. Zamknięcie powodowało izolacje od

szkoły, jednocześnie zwiększając czas spędzany z rodziną. Jeśli to w rodzinie

występowały przypadki homo-, bi- lub transfobii wówczas można mówić o

pogorszeniu się samopoczucia osób LGBTQ+.

OGÓLNE SAMOPOCZUCIE OSÓB LGBTQ+

Młodzież LGBTQ+ rzadziej raportowała używanie obraźliwych słów

związanych z tożsamością płciową, jak również orientacją psychoseksualną.

Podobnie w przypadku przypadków przemocy i cyberprzemocy w szkole.

Okres izolacji uczniów i uczennic ograniczył kontakt między osobami

będącymi w jednej klasie czy szkole. Wobec braku kontaktu nie zaistniała
przestrzeń na homo-, bi- bądź transfobiczne zachowania między

rówieśnikami i rówieśniczkami. Dodatkowo w różnych szkołach nauczanie

zdalne wyglądało inaczej, co pokazały wywiady indywidualne - niekiedy

zajęcia nawet się nie odbywały. Jeden z rozmówców podkreślił, że dzięki

prowadzeniu zajęć zdalnie przestał odczuwać stres związany z akceptacją w

grupie. Z drugiej strony nauczanie zdalne nie jest rozwiązaniem

ewentualnego problemu homo-, bi- lub transfobii w klasie, gdyż niemal 1/4

odpowiadających przynajmniej raz bał(a) się wziąć udział w zajęciach nawet

prowadzonych za pomocą komunikatorów. Homofobia, bifobia i transobia nie

przestały zatem być obecne w szkołach. Stały się trudniejsze do wykrycia, a

co za tym idzie rzutują na sapomoczucie młodzieży LGBTQ+.

GRUPA RÓWIEŚNICZA
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Podobnie jak w przypadku grupy rówieśniczej kontakt z nauczycielami

również był bardzo mocno ograniczony w czasie nauczania zdalnego.

Skutkowało to zmniejszonym czasem interakcji z uczniami i uczennicami,

wobec czego zaobserwować można mniej raportowanych przypadków

homo-, bi- i transfobii ze strony nauczycieli i nauczycielek. Z drugiej strony

jednak w czasie godzin wychowawczych (o ile takowe w ogóle się odbywały)

w mniejszym stopniu były dostępne treści antydyskryminacyjne. Większość
szkół nie poradziła sobie niestety z przeniesieniem rzetelnie omówionego

tematu społeczności LGBTQ+, a także ww. edukacji antydyskryminacyjnej do

nauczania zdalnego.

SZKOŁA

W czasie pandemii i nauczania zdalnego opieka psychologiczna dla młodzieży

była mniej dostępna. Odbiło się to na samopoczuciu osób LGBTQ+, które

zasadniczo nie wiedziały lub nie miały możliwości skorzystania z pomocy

psychologa/psycholożki ze strony szkoły. Na tle danych ilościowych rysuje

się na szczęście obraz zaangażowanych w swoją pracę pedagożek w

niektórych wywiadach indywidualnych. Wynika z tego, że w większości

przypadków jedynie od kreatywności i zaangażowania samych psychologów i

psycholożek zależało to, czy i w jakiej formie będzie kontynuowana pomoc

dla młodzieży. Zabrakło natomiast systemowych rozwiązań i, bardzo często,

informacji ze strony szkoły.

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
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Pomimo izolacji od grupy rówieśniczej w szkole sytuacja rodzinna wyglądała
dokładnie odwrotnie. Większość  młodych osób LGBTQ+ spędziła z rodzicami

więcej czasu niż w czasie nauczania stacjonarnego. Również w tym przypadku

okres nauczania zdalnego był niejednoznaczny. Sytuacje przedstawione w

wywiadach okazały się być bardzo zróżnicowane i indywidualne,

przedstawiające całe spektrum zachowań - od bardzo pozytywnych

przykładów dialogu z rodzicami, wzajemnego zrozumienia do niestety

negatywnych sytuacji wyprowadzki z domu. W związku z tym, że duża część
młodzieży LGBTQ+ wskazuje na trudności w relacjach z rodzicami, można

przypuszczać, że takie zachowania w czasie kwarantanny eskalowały.

SYTUACJA W DOMU

Jedną z najbardziej jednoznacznych odpowiedzi przyniosły pytania

poruszające temat wyjątkowo brutalnej kampanii wyborczej nakierowanej na

nienawiść w stosunku do osób LGBTQ+. Zarówno w badaniu ilościowym, jak i

jakościowym wniosek wydaje się być jeden - kampania wyborcza na urząd

Prezydenta RP wywarła bardzo negatywny wpływ na samopoczucie

młodzieży LGBTQ+. Na szkodliwy wpływ wskazało niemal 38%

respondentów i respondentek, a w czasie rozmów padały przykłady

somatyzacji złego samopoczucia psychicznego w tym okresie. 

KAMPANIA WYBORCZA

https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Sytuacja-spoleczna-osob-LGBTA-w-Polsce.pdf
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„Historie młodzieży LGBTQ+ z czasu pandemii i nauczania zdalnego” to

materiał poruszający i dający do myślenia. Poza wnikliwą analizą dotyczącą
bieżącej sytuacji młodzieży deklarującej się jako osoby

nieheteronormatywne, porusza szereg kwestii i powinien inicjować debatę
wykraczającą daleko po za ramy pierwotnej hipotezy badawczej – ukazuje,

jakich trudności w zakresie opieki psychologicznej może doświadczać
młodzieży w ogóle: nie tylko LGBTQ+ i nie tylko w trakcie pandemii.

 

Frazesem jest powiedzieć, że dostęp do opieki psychologicznej i

psychiatrycznej dla młodzieży w kryzysie jest niewystarczający. I nie dotyczy

to bynajmniej tylko okresu lockdown’u. Wg ustawy o systemie oświaty dzieci

i młodzież powinni mieć dostęp do pomoc psychologiczno-pedagogicznej w

szkołach. Raport NIK-u sprzed kilku lat stwierdzał jednak, że blisko 50% szkół
nie ma psychologa ani pedagoga na etacie. Na jednego psychologa przypada

ok. 2000 uczniów, a na jednego pedagoga – 500. W praktyce nawet

najrzetelniejszy i najbardziej zaangażowany specjalista jest w stanie ogarniać
tylko pożary i najcięższe przypadki. I co gorsza może zajmować się
problemami pobieżnie z braku czasu i przestrzeni na pogłębianie zagadnień. 

IWONA JANUS
SZEFOWA FUNDACJI GROWSPACE I PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ „SOKOŁOWSKA”
W WARSZAWIE, PSYCHOLOG WYCHOWAWCZY
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A co jeśli osoba faktycznie potrzebująca pomocy nie ma gotowości lub

zwyczajnie boi się podzielić swoimi troskami z zalatanym specjalistą?

Możemy w ciemno przyjąć, że do psychologów i pedagogów szkolnych trafia

niewiele potrzebujących osób.

 

Oczywiście są placówki pozaszkolne – zarówno publiczne jak i prywatne.

Należy jednak podkreślić, że osoba do 16 roku życia nie może korzystać z

pomocy lekarza (psychiatry) czy specjalisty psychologa bez zgody, a często

także obecności, dorosłego. Od 16 do 18 roku życia zarówno pacjent jak i

opiekun prawny muszą wyrazić zgodę na konsultację czy leczenie. Co w

takim razie mają zrobić młodzi ludzie, których rodzice nie wiedzą o

przeżywanych trudnościach? Tacy, których rodzice wyrażają swój negatywny

stosunek do osób niehetronormatywnych - będąc świadomymi lub nie, że

dotyczy to ich własnego dziecka? Trudno liczyć na to, że umożliwią swoim

podopiecznym skorzystanie z pomocy specjalisty. Z fałszywego wstydu,

niechęci do ujawnienia problemu w lokalnej przychodni lub ostatecznie z

braku funduszy, jeśli na konsultację w placówce publicznej będzie czekać
miesiące jeśli nie lata i jedynym wyjściem będzie wizyta odpłatna. 

 

Do tego dochodzi wszechobecne tabu opieki psychologicznej czy

psychiatrycznej. W swojej praktyce wielokrotnie spotkałam się z tym, że

nawet rodzice, którzy do mnie trafiają (czyli tacy którzy mieli głęboką
motywację i przełamali swoją niechęć) zachowują się tak, jakby problemy

dziecka świadczyły o tym, że rodzic jest producentem wadliwego towaru! 
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Celowo używam kontrowersyjnego porównania – jeśli dziecko choruje na

serce lub ma złamaną nogę pędzimy do lekarza, jeśli dziecko ma obniżony

nastrój, objawy depresji lub myśli samobójcze z powodu hejtu w szkole, w

mediach społecznościowych, czy ostatnio bardzo intensywnej kampanii

nienawiści w mediach zainicjowanej przez rządzących, to zastanawiamy się,

czy to jest ten moment, kiedy należy udać się do lekarza, czy może samo

minie. Wydaje się to niewiarygodne w XXI wieku, ale tak nie tylko bywa, ale

zdarza się często!

 

Podsumowując – wiele mówimy dziś o trosce o zdrowie psychiczne: edukacji,

promowaniu zdrowych zachowań, upowszechnianiu specjalistycznej opieki,

ale ciągle jesteśmy na początku drogi. Zarówno jeśli chodzi o zapisy prawa,

jak i ich realizację. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest

cenną inicjatywą, ale kontrole NIK wykazały nieskuteczność prowadzonej w

szkołach profilaktyki patologii szkolnych (agresja słowna  i fizyczna, wagary,

uzależnienie od substancji psychoaktywnych) i innych zachowań
niepożądanych (np. e-uzależnienia). A co dopiero mówić o profesjonanym

wsparciu młodzieży zdrowej, ale doświadczające kryzysów psychicznych ze

względu na warunki, w których przyszło im funkcjonować.
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Projekt badawczy pp. Aleksandry Tarki i Dominika Kuca "Historie młodzieży

LGBTQ+…” dostarcza ważnego materiału pomagającego zrozumieć sytuację
emocjonalną osób o innej niż dominujące orientacji seksualnej i tożsamości

płciowej w czasie pandemii Covid-19. Zwraca uwagę, że zagrożenie związane

z samą pandemią nie jest w opowiadanych historiach tematem dominującym.

Głównym problemem badanych nie jest lęk przed zakaźną chorobą, ale, tak

jak miało to miejsce i przed epidemią, specyficzny stres mniejszościowy

wiążący się z obawami przed odrzuceniem przez grupę rówieśniczą,

nauczycieli i osoby bliskie. Potrzeba akceptacji, przyjaźni, bezpieczeństwa i

sprawiedliwości, niezmiennie pozostaje dla tej grupy osób sprawą absolutnie

zasadniczą, której nawet doświadczenie groźnej pandemii nie mogło odsunąć
na dalszy plan. Choć niektóre badane osoby LGBTQ+ mówią o doznawanej

uldze związanej z ograniczeniem kontaktów społecznych, to zasadniczo czas

pandemii ich problemy zaostrzył przynosząc uczucie zagrożenia, lęku i

niepewności. 

STANISŁAW PORCZYK -  PSYCHIATRA,
KATARZYNA BOBROWSKA-JABŁOŃSKA

OŚRODKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PROBLEMÓW
RODZINNYCH SYNAPSIS, WARSZAWA
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Nie można zapominać, że większość z tych osób weszła w czas pandemii z

bagażem trudnych doświadczeń. Właściwie wszystkie badane osoby nie tylko

opisują swoje osamotnienie i życie w oczekiwaniu odtrącenia, ale też
relacjonują konkretne doświadczenia upokorzenia i agresji, których

doświadczyły jedynie z powodu swojej odmiennej seksualności. Ich sytuację
emocjonalną   można widzieć jako sumę typowych dla nastolatków trudności

rozwojowych i adaptacyjnych oraz specyficznych dla osób LGBTQ+

problemów tożsamościowych i społecznych. Istotną cechą ich doświadczeń
jest powracające (albo stałe?) poczucie zagrożenia. Warto posłuchać tego, co

mówią o sobie, swoim zmaganiu się z nową sytuacją szkolną i życiu w

rodzinie. Ogromne znaczenie mają dla nich rzeczy wydawałoby się
najbardziej oczywiste: przyjazne relacje i wsparcie ze strony kręgu

rodzinnego, rówieśników i nauczycieli. Są bardzo wrażliwi na to, na ile dorośli

są autentycznie nimi zainteresowani, czy są otwarci i szczerzy. Niemal

wszyscy ankietowani mają dobry stosunek do pomocy psychologicznej;

korzystanie z niej uważają za coś potrzebnego i naturalnego. Szczególnie

doceniają aktywność osób świadczących pomoc, inicjowanie przez nie

kontaktu i dostępność. Trudno im natomiast szukać pomocy i prosić o nią,

jeśli psycholog ze swojej strony jej nie zaoferuje.

Z punktu widzenia psychologa i psychiatry osoby LGBTQ+ są grupą silnie

narażoną na różnego rodzaju trudności emocjonalne, kryzysy i problemy

zdrowotne. Właściwie wszystkie duże badania wskazują na kilkakrotnie

częstsze (2-3 razy) występowanie w tej grupie osób takich zaburzeń jak duża

depresja, lęk napadowy, zespół stresu pourazowego i fobie. Poważnym i

wymagającym wielkiej uwagi problemem są też myśli i próby samobójcze.
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Nie ma wątpliwości, że przeżywany stres i specyficzne dla tej grupy

doświadczenia odgrywają rolę w patogenezie wymienionych   problemów i

zaburzeń. Bywa, że pomoc w takiej sytuacji, aby być skuteczna, musi być
prowadzona wspólnie przez kilku specjalistów: psychoterapeutę
indywidualnego, terapeutę rodziny i psychiatrę. Oczywiście analogiczne

kryzysy psychologiczne i zdrowotne są problemem dotyczącym całej

populacji młodzieży, psycholog i psychiatra nie może jednak zapomnieć o

specyfice trudności osób LGBTQ+ i potencjalnych, bardzo konkretnych,

zagrożeniach wiążących się z byciem osobą należącą do mniejszości

seksualnych. Specyfika ta wywiera silne piętno na obraz kryzysów

psychologicznych i zdrowotnych i ma znaczenie dla sposobu pomocy i terapii.


