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Ας καταπολεμήσουμε τον Ομοφοβικό και
Τρανσφοβικό εκφοβισμό στα σχολεία!
Το νέο Ευρωπαϊκό έργο Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools
(HOMBAT) έχει ως στόχο την δημιουργία ενός αξιόπιστου και βιώσιμου πλαισίου πρόληψης
και αντιμετώπισης του Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού στα σχολεία σε Ελλάδα,
Κύπρο και Λιθουανία.
Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο.

Είστε επαγγελματίας στον τομέα της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(δάσκαλος/-α, σχολικός σύμβουλος, σχολικός ψυχολόγος, κ.λπ.);
Είστε μαθητής/-ρια ή γονιός που έχει βιώσει ή έχετε υπάρξει μάρτυρας περιστατικών
Ομοφοβικού και Τρανσφοβικού εκφοβισμού;

This publication has been produced with the ﬁnancial support of the Rights,
Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. The contents of
this publication are the sole responsibility of KMOP and can in no way be taken to
reﬂect the views of the European Commission.

Πώς μπορείτε να
συμμετάσχετε;

| Ως δάσκαλος/-α, θα εκπαιδευτείτε και θα
αναπτύξετε τις ικανότητές σας για την
αντιμετώπιση της εκφοβιστικής
συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον
(πρόκληση προκαταλήψεων και εκφοβισμού,
υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων, ενίσχυση
της συμμετοχής των γονέων κ.λπ.).
| Ως επαγγελματίας στον τομέα της
εκπαίδευσης, εκπρόσωπος της κοινωνίας
των πολιτών ή υπεύθυνος/-η χάραξης
πολιτικής, θα συμμετάσχετε σε στρατηγικά

εργαστήρια για την αλλαγή αντιλήψεων
υπεύθυνων για διακρίσεις λόγω σεξουαλικής
πολυμορφίας, με την ανάπτυξη και
εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου δράσης για
την καταπολέμηση του Ομοφοβικού και
Τρανσφοβικού εκφοβισμού.
| Ως γονέας ή μαθητής/-ρια, θα
συμμετάσχετε σε στοχευμένες δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
ενισχύοντας τις γνώσεις σας και βοηθώντας
τη διάδοση του λόγου κατά των διακρίσεων
λόγω φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού.

Ανήκετε σε κάποιον οργανισμό που υποστηρίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων;
Είστε αποφασισμένος/-η να καταπολεμήσετε τις διακρίσεις λόγω φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού;

Βοηθήστε το έργο μας!

www.kmop.gr

www.diversitygroup.lt

www.acceptcy.org

Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε ή να ενημερωθείτε για το έργο;
Εγγραφείτε μέσω της φόρμας συμμετοχής!

www.gale.info

www.cardet.org

