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„Storytelling” alapú projektek 
(Ausztria)

n Szervezet: HOSI-Wien
n Projektleírás: két önkéntes (1 férfi, 1 nő, min. 1 

fiatal) iskolákban, felsőoktatásban és egyéb 
ifjúsági intézményekben (klubok stb.) órákat tart

n Cél: információnyújtás az LMBT emberek életéről
n Célcsoport: középiskolások, egyetemisták
n Weblink: http://www.hosiwien.at/peer-

connexion (németül)

http://www.hosiwien.at/peer-connexion�
http://www.hosiwien.at/peer-connexion�


Élő Könyvtár (Szlovénia)

n Szervezők: Legebitra Információs 
Központ és Slovene Philantropy, más 
szervezetek (pl. a ljubljanai egyetem 
diákszervezete) támogatásával

n Projektleírás: a látogatók 
„kikölcsönözhetnek” kisebbségekhez 
tartozó (pl. LMBT) embereket és 
kérdéseket tehetnek fel nekik

n Cél: kisebbségek iránti előítéletek 
eloszlatása személyes történetek 
alapján

n Célcsoport: bárki, elsősorban fiatalok
n Weblink: http://www.living-

library.org/ziva-knjiznica-by-legebitra-
information-center.html

http://www.living-library.org/ziva-knjiznica-by-legebitra-information-center.html�
http://www.living-library.org/ziva-knjiznica-by-legebitra-information-center.html�
http://www.living-library.org/ziva-knjiznica-by-legebitra-information-center.html�


Oktatófilm (Finnország)

n Szervezetek: SETA, 
Sateenkaariperheet

n Projektleírás: 2 rövid oktatófilm: 
gyerekekkel foglalkozó 
szakembereknek ill. gyerekeknek + 
tájékoztató füzet: általános alapelvek, 
az oktatófilmeket feldolgozó feladatok, 
szójegyzék; finn, svéd, angol, francia, 
orosz és olasz felirat

n Cél: LMBT szülők gyerekeinek 
elfogadtatása, létezésük tudatosítása

n Célcsoport: gyerekek (kisiskolás 
kortól), gyerekekkel foglalkozó 
szakemberek

n Terjesztés: minden iskolának kiküldték
n Weblink: 

http://www.seta.fi/perheprojekti/#a2
(finnül)

http://www.seta.fi/perheprojekti/�
http://www.seta.fi/perheprojekti/documents/suomalaisetsateenkaariperheet.pdf�


Meleg holocaust kiállítás 
(Lengyelország)

n Szervezet: Campaign Against Homophobia
n Projektleírás: kiállítás az egyetemi könyvtárban a 

holocaust meleg vonatkozásairól; módszertani 
füzet tanároknak a meleg holocaust tanításához

n Cél: a holocaust meleg vonatkozásainak 
tudatosítása

n Célcsoport: diákok; történelemtanárok
n Weblink: http://www.english.kph.org.pl



Plakát- és képeslapkampány 
(Írország)

n Szervezet: BeLonG To Youth Project, 
Egyenlő Bánásmód hatóság; alapjául 
szolgáló kutatás: Dublini Egyetem

n Projektleírás: poszterek és képeslapok 
„A barátom meleg, és ez nekem oké” 
felirattal (angol ill. ír nyelven)

n Terjesztés: a plakátot minden 
középiskolának elküldték; képeslap: 
célcsoport által látogatott boltok, 
kávézók

n Cél: iskolai homofób zaklatás 
csökkentése

n Célcsoport: középiskolások
n Weblink: 

http://www.equality.ie/index.asp?locID
=109&docID=593

http://www.equality.ie/index.asp?locID=109&docID=593�
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Nemzetközi összehasonlító kutatás 
(Olaszország-Lengyelország-

Spanyolország-Ausztria)
n Szervezet: Arcigay, KPH, Colega 

Madrid, Bécs városa
n Projektleírás: összehasonlító kutatás az 

iskolai homofób zaklatásról (kérdőív, 
fókuszcsoport- és egyéni interjúk); 
workshopok LMBT szervezeteknek, 
tanároknak és diákoknak

n Cél: homofób zaklatás mértékének 
felmérése; iskolák biztonságosabbá 
tétele LMBT diákok számára

n Célcsoport: kamaszok, felnőtt iskolai 
dolgozók

n Finanszírozás: Európai Bizottság, 
Daphne II. program

n Weblink: 
http://www.arcigay.it/schoolmates/UK
/index.html

http://www.arcigay.it/schoolmates/UK/index.html�
http://www.arcigay.it/schoolmates/UK/index.html�


Szexuális sokszínűség brosúra 
(Franciaország)

n Szervezet: LMDE – Santé des 
étudiants

n Projektleírás: tájékoztató füzet 
diákoknak a szexuális 
sokszínűségről

n Cél: szexuális kisebbségek 
létének tudatosítása, tévhitek 
eloszlatása

n Célcsoport: diákok (16-20 év)
n Weblink: 

http://www.lmde.fr/index.php?
id=1081#c383

http://www.lmde.fr/index.php?id=1081�
http://www.lmde.fr/index.php?id=1081�


Meleg-heteró diákszövetségek 
(USA)

n Szervezet: GLSEN (csoportok 
összefogása)

n Projektleírás: iskolai/egyetemi 
klubok, amelyek szervezett 
összejöveteleket tartanak és 
projekteket folytatnak

n Cél: biztonságos közeg 
kialakítása LMBTQ diákok 
számára, iskolai homofóbia 
csökkentése

n Célcsoport: diákok
n Weblink: 

http://www.glsen.org/cgi-
bin/iowa/all/library/record/233
6

http://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/record/2336�
http://www.glsen.org/cgi-bin/iowa/all/library/record/2336�
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Meleg történelem hónapja (Nagy-
Britannia)

n Szervező: Schools Out, egyéni 
kezdeményezések

n Projektleírás: február hónapban 
minden tantárgyból meleg jellegű 
témakörök (források az 
interneten+tanárok saját ötletei), 
diákprojektek

n Cél: a melegek elhallgatott történelmi 
jelenlétének tudatosítása

n Célcsoport: általános- és középiskolai 
diákok (és tanáraik)

n Finanszírozás: igazságügy- és 
egészségügyminisztérium, Amnesty 
International, rendőrség, cégek

n Weblink: 
http://www.lgbthistorymonth.org.uk

http://www.lgbthistorymonth.org.uk/�
http://www.flickr.com/photos/schoolsoutuk/3283660963/�


Szexuális diverzitás tanárképző 
kurzus (Brazília)

n Szervezet: Estruturação-Grupo LGBT de Brasilia, a tanári 
szakszervezettel együttműködve

n Projektleírás:20 órás kurzus (12 oktatási és 8 
projektóra), témák: antropológia, pszichológia, 
pedagógia

n Cél: a tanárok érzékenyítése LMBT témákra, a 
homofóbia elleni tanári fellépés támogatása

n Célcsoport: tanárok
n Finanszírozás: oktatási minisztérium
n Weblink: http://www.lgbt-

education.info/en/articles/projects/article?id=18

http://www.lgbt-education.info/en/articles/projects/article?id=18�
http://www.lgbt-education.info/en/articles/projects/article?id=18�


LMBT Akciócsoport a biztonságos 
iskolákért (Új-Zéland)

n Szervezet: PPTA (Post Primary Teachers’ 
Association)/Te Wehengarua

n Projektleírás: oktatási segédanyagok nyújtása 
tanárok részére, lobbitevékenység

n Cél: iskolák biztonságosabbá tétele LMBT 
diákok, család- ill. klántagok és tanárok számára

n Célcsoport: tanárok; döntéshozók
n Weblink: 

http://www.ppta.org.nz/index.php/who-we-
are/rainbow-taskforce-for-safe-schools

http://www.ppta.org.nz/index.php/who-we-are/rainbow-taskforce-for-safe-schools�
http://www.ppta.org.nz/index.php/who-we-are/rainbow-taskforce-for-safe-schools�


LMBT oktatási hálózat (nemzetközi)

n Szervezet: GALE Network
n Projektleírás: honlap, amely projektleírásokat, 

segédanyagokat tartalmaz, valamint kapcsolatot 
teremt a témában dolgozó tanárok között

n Cél: hálózatépítés, információcsere
n Célcsoport: LMBT oktatással foglalkozó tanárok 

és aktivisták
n Weblink: http://www.lgbt-education.info

http://www.lgbt-education.info/�


Köszönöm a figyelmet!
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