Projekto „Kurkime mokyklą be patyčių“ parengtos rekomendacijos
KĄ GALI PADARYTI PEDAGOGAI IR MOKYKLOS PERSONALAS?
 Inicijuoti politikos, nukreiptą prieš patyčias seksualinės orientacijos ir lyties pagrindu mokykloje,
kūrimą;
 Parengti aiškias procedūras, kaip bus reaguojama įvykus patyčioms tapatybės pagrindu;
 Aiškiai ir aktyviai laikytis pozicijos, kad Jūs netoleruojate patyčių. Pastebėjus patyčias, įvardinti, kad
tai yra homofobinė ar transfobine kalba bei kad mokykloje tai yra nepriimtina;
 Nepamiršti, kad kiekvienoje klasėje gali būti homoseksualių, biseksualių ir translyčių moksleivių, o
mokykloje – darbuotojų;
 Stebėti savo kalbą – ar neįtvirtiname lyčių vaidmenų stereotipų, ar mūsų kalba nėra transfobiška;
 Dalyvauti žmogaus teisių ugdymo seminaruose ir plėsti savo kompetencijas;
 Organizuoti mokykloje sąmoningumo kėlimo kampanijas apie lytiškumą, lyčių lygybę ir įvairovę
visuomenėje, diskusijas, filmo peržiūras, susitikimus su žmogaus teisių aktyvistais;
 Rengiant ugdymo priemones ir skelbimus, vaizduoti įvairių šeimų formas;
 Palaikyti ir priimti vaikus, kurie turi tos pačios lyties tėvus;
 Pasirūpinti, kad mokyklos bibliotekoje būtų knygų apie tos pačios lyties šeimas ir translyčius
asmenis;
 Netoleruoti informacijos apie homoseksualius, biseksualius ar translyčius asmenis, kurie yra grįsti
mitais ir baimėmis;
 Gerbti translyčių moksleivių ar kolegų norą kreiptis į juos tam tikru įvardžiu ir vardu, venkite
išsireiškimų „tikroji lytis“, ir pan.;
 Pasirūpinti, kad mokykloje būtų tualetai, pritaikyti įvairių lyčių asmenims
 Pasirūpinti, kad mokykloje būtų kuo įvairesni uniformos variantai, neapribojantys moksleivių rinktis
pagalių biologinę lytį.
KĄ GALI PADARYTI MOKSLEIVIAI:
 Inicijuoti mokykloje kampanijas ir diskusijas apie lytiškumą, lyčių lygybę ir įvairovę visuomenėje.
 Prisidėti rengiant mokyklos politiką, nukreiptą prieš patyčias tapatybės pagrindu.
 Gerbti savo translyčių draugų pageidavimą kreiptis į juos tam tikru įvardžiu ir vardu, vengti tokių
frazių kaip „tikroji lytis“, ir pan.
 Išgirdus, pamačius patyčias tapatybės pagrindu reaguoti „man tai nepatinka“, „tai nėra juokinga“,
„stop, tai nepriimtina“, „nustok elgtis homofobiškai“, „nežinojau, kad tu homofobas (-ė), „tai
seksualinis priekabiavimas”, „panašu, kad per mažai žinai apie translytiškumą, pasidomėk“ ir pan.,
drąsiai kreiptis į mokyklos personalą, kuriuo gali pasitikėti.
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