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responsibility for use that may be made of the information   

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται προεγγραφή  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeGorj0uGtM05u74uhNAijt5iq5PRS1r
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα 

στο πλαίσιο του έργου CHOICE  - promoting sCHOol enviroments InClusivE of diversity based 

on SOGI, με θέμα  τη συμπερίληψη που ξεκινά από το σχολικό περιβάλλον και θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17.02.2022 και ώρα 16.30 – 18.00, μέσω διαδικτύου. 

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης 

16:30-16:40 Προσέλευση και καλωσόρισμα  

16:40-16:55 
Ομοφοβικά, λεσβιοφοβικά και τρανσφοβικά περιστατικά της σχολικής ζωής 

μας 

Έλενα Σκαρπίδου | Εκπαιδευτικός - Sex ed Educator  & Υπεύθυνη 

Τομέα Εκπαίδευσης Πολύχρωμου Σχολείου 

16:55-17:10 
Το έργο CHOICE  - promoting sCHOol enviroments InClusivE  

of diversity based on SOGI  

Ηλιάνα Κωνσταντοπούλου | Ψυχολόγος, Ερευνήτρια  

17:10-17:25 
Αποτελέσματα της έρευνας CHOICE  

Σπύρος Μποβιάτσης | Διαχειριστής Έργου CHOICE, Color Youth 

17:25-17:40 
Πώς η Τέχνη μπορεί να βοηθήσει να γίνει το σχολείο πιο συμπεριληπτικό, 

το έργο EdGE 

Κατερίνα Ρογκάκου - Ναταλία Μπογέα | Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 

17:40-17:50 
Παρουσίαση της πρωτοβουλίας Commit – Κατά του διαδικτυακού 

εξτρεμισμού στους νέους/-ες 13-25 ετών & η δωρεάν γραμμή 

στήριξης     

Αφροδίτη Αζάρη | Διαχειρίστρια ευρωπαϊκού έργου Commit 

17:50-18:00 Ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό 

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει εκ μέρους του ΚΜΟΠ η Κοκολιού Παναγιώτα. 

 

https://www.kmop.gr/
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Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zοοm. Με την 

επιβεβαίωση της εγγραφής θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή σας. Μπορείτε να 

εγγραφείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

  

 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeGorj0uGtM05u74uhNAijt5iq5PRS1r   

 

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CHOICE - promoting sCHOol 

enviroments InClusivE of diversity based on SOGI (REC-Rights, Equality and Citizenship), που 

υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΚΜΟΠ και την Colour Youth. 

Το έργο συντονίζεται από το ΚΜΟΠ και στοχεύει στην προώθηση ενός συμπεριληπτικού 

σχολικού περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της μισαλλοδοξίας με βάση την ταυτότητα του 

φύλου, την έκφραση του φύλου, τον σεξουαλικό προσανατολισμός ή/και τα χαρακτηριστικά 

φύλου στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία  

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή συζήτηση αλλά και 

τις υπόλοιπες δράσεις του CHOICE, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 

210-3637547, ή μέσω email στο choice-project@kmop.org.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeGorj0uGtM05u74uhNAijt5iq5PRS1r
https://www.kmop.gr/el/
https://www.colouryouth.gr/
mailto:choice-project@kmop.org
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q 

ww w. i t s you r ch o ic e .eu  

ch o ice -p r o jec t@ k m op.o r g   

 

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ:  

Απαιτείται προεγγραφή  

http://www.itsyourchoice.eu/
mailto:choice-project@kmop.org
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsdeGorj0uGtM05u74uhNAijt5iq5PRS1r

