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Πως θα πετύχει;
ΒΗΜΑ 1: Έρευνα σε Ελλάδα, Κύπρο και Λιθουανία
Πραγματοποιήθηκε έρευνα για την εκτίμηση της
κατάστασης σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τον ΟΤ
εκφοβισμό στα σχολεία. Ποσοτικά και ποιοτικά
στοιχεία συλλέχθηκαν από την εκπαιδευτική
κοινότητα και άλλους συναφείς επαγγελματίες
(συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών
από οργανισμούς LGBTQI) και γονείς. Μετά από
εκτεταμένη ανάλυση των δεδομένων, συντάχθηκαν
σχετικές εθνικές και συγκριτικές εκθέσεις τον
Ιούνιο του 2018, περιλαμβανομένων των γενικών
προβλημάτων και των διαφορών μεταξύ των
χωρών καθώς και των συστάσεων πολιτικής
σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι είναι το HOMBAT;
Το Ευρωπαϊκό έργο «HOMBAT: Καταπολέμηση
του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού
στα σχολεία» επιδιώκει να δημιουργήσει ένα
βιώσιμο πλαίσιο πρόληψης και αντιμετώπισης
της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας (ΟΤ)
στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Λιθουανία.
Το έργο στοχεύει στην:
• Προώθηση και ενίσχυση της πρόληψης και της
αντιμετώπισης του ΟΤ εκφοβισμού στα σχολεία
• Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
και των σχολικών συμβούλων για την πρόληψη
και την αντιμετώπιση του ΟΤ εκφοβισμού
• Ανάπτυξη μίας πολυπαραγοντικής συνεργασίας
φορέων και στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά
με την καταπολέμηση του ΟΤ εκφοβισμού στον
χώρο του σχολείου.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με
τον ΟΤ εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον
και στην ενίσχυση της πρόληψης μέσω
της αλλαγής νοοτροπίας των μαθητών/
τριών, γονέων, εκπαιδευτικών, σχολικών
συμβούλων και επαγγελματιών και της στάσης
τους απέναντι σε αυτό το φαινόμενο

ΒΗΜΑ 2: Μεθοδολογία Διαδοχικής Κατάρτισης
Θα αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης για
την ενίσχυση των ικανοτήτων των σχολικών
συμβούλων και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μια πρώτη
γενιά σχολικών συμβούλων (και εκπαιδευτικών) θα
εκπαιδευτεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ΟΤ
εκφοβισμού και με την ολοκλήρωση της κατάρτισης,
θα γίνουν οι ίδιοι/ες εκπαιδευτές/τριες της επόμενης
γενιάς σχολικών συμβούλων και εκπαιδευτικών,
αυξάνοντας την εμβέλεια της κατάρτισης. Όσο
περισσότεροι/ες εκπαιδευτικοί καταρτίζονται,
οι πληροφορίες θα διαδίδονται γρήγορα και σε
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών.
ΒΗΜΑ 3: Διαδικτυακή Πλατφόρμα Μάθησης
Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης και τα
εγχειρίδια των εκπαιδευτών / εκπαιδευομένων θα
λειτουργήσουν ως δομές υποστήριξης για τους/τις
σχολικούς/ες συμβούλους και τους εκπαιδευτικούς
που ασχολούνται με την εφαρμογή αυτής της
κατάρτισης και θα εξασφαλίσουν την αποφυγή
της εξασθένισης της κατάρτισης. Η διαδικτυακή
πλατφόρμα μάθησης θα είναι διαθέσιμη στα
Ελληνικά, Αγγλικά και Λιθουανικά. Η πλατφόρμα
θα χρησιμοποιηθεί ως ένα περιβάλλον εικονικής
μάθησης όπου οι χρήστες θα μπορούν να
βρίσκουν ηλεκτρονικά μαθήματα και εγχειρίδια,
να συμμετέχουν σε δραστηριότητες μάθησης,
να χρησιμοποιούν εργαλεία αξιολόγησης για να
αξιολογούν την απόδοσή τους και να επικοινωνούν
με άλλους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές.

Πως μπορείτε να
συμμετάσχετε;
Ως δάσκαλος, θα εκπαιδευτείτε και θα αναπτύξετε
τις ικανότητές σας για την αντιμετώπιση του ΟΤ
εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον (πρόκληση
προκαταλήψεων και εκφοβισμού, υποστήριξη
νέων LGBTQI, συμμετοχή γονέων κλπ).
Ως εκπρόσωπος της εκπαίδευσης, εκπρόσωπος
της κοινωνίας των πολιτών ή υπεύθυνος χάραξης
πολιτικής, θα συμμετάσχετε σε στρατηγικά
εργαστήρια για μία ουσιαστική αλλαγή σε
θέματα αντιμετώπισης των διακρίσεων βάσει της
σεξουαλικής ποικιλομορφίας, αναπτύσσοντας
και εφαρμόζοντας ένα εθνικό σχέδιο δράσης
για την καταπολέμηση του ΟΤ εκφοβισμού.
Ως γονέας ή μαθητής, θα συμμετέχετε σε
στοχευμένες δραστηριότητες ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης, βελτιώνοντας τις γνώσεις σας
και ενισχύοντας το λόγο κατά των διακρίσεων
λόγω φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού.

