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Kaip šie tikslai bus pasiekti?
1-AS ŽINGNIS: Tyrimas Graikijoje, Kipre ir Lietuvoje

Buvo atliktas tyrimas siekiant išsiaiškinti nacionalinę 
situaciją, susijusią su HT patyčiomis mokyklose. 
Iš ugdymo bendruomenės ir kitų susijusių 
specialistų (įskaitant specialistus iš LGBTQI 
organizacijų) bei tėvų buvo surinkti kiekybiniai ir 
kokybiniai duomenys. Atlikus išsamią duomenų 
analizę parengtos ir 2018 m. birželį paskelbtos 
trijų šalių nacionalinės ataskaitos ir lyginamoji 
ataskaita, apimanti partnerių šalių problematiką 
ir skirtumų tarp jų apžvalgą, taip pat politines 
rekomendacijas vietos, nacionaliniu ir Europos lygiu.

2-AS ŽINGSNIS: Mokymų pakopomis metodologija

Parengta mokymų programa, skirta mokyklos 
bendruomenei bei pradinio ir vidurinio ugdymo 
mokytojų gebėjimų stiprinimui. Pirmuoju 
mokymo etapu, kaip užkirsti kelią HT patyčioms 
ir spręsti šią problemą, bus apmokyti mokyklų 
bendruomenės nariai (taip pat ir mokytojai). Įgiję 
reikiamą kvalifikaciją, jie gebės apmokyti kitus 
mokyklos bendruomenės narius ir mokytojus, 
tokiu būdu praplečiant ir sustiprinant mokymų 
aprėptį ir poveikį. Kuo daugiau mokytojų dalyvaus 
šiuose mokymuose, tuo greičiau sklis informacija, 
pasiekdama dar daugiau ugdymo specialistų.

3-AS ŽINGSNIS: Internetinė mokymosi platforma

Internetinė mokymosi platforma ir vadovai 
mokantiems bei besimokantiems pasitarnaus 
kaip tolesnės pagalbinės priemonės mokymus 
praėjusiems specialistams ir mokytojams bei 
padės užtikrinti mokymų kokybę. Internetinė 
mokymosi platforma bus prieinama graikų, 
anglų ir lietuvių kalbomis. Ši platforma bus 
naudojama kaip virtuali mokymosi aplinka, 
kurioje vartotojai galės rasti internetinius 
modulius ir minėtus vadovus, dalyvauti mokymosi 
veiklose, įsivertinti savo žinias ir bendrauti su 
kitais besimokančiaisiais bei instruktoriais.

Kaip galite 
dalyvauti Jūs?

Kaip mokytojas (-a), būsite apmokytas(-a) ir 
pagerinsite savo gebėjimus sprendžiant HT 
patyčių mokyklos aplinkoje problemą (išmoksite 
pasipriešinti prietarams ir patyčioms, palaikysite 
jaunus LGBTQI asmenis, įtrauksite tėvus ir t.t.).

Kaip ugdymo specialistas (-ė), pilietinės 
visuomenės atstovas (-ė) ar politikos formuotojas 
(-a), dalyvausite strateginiuose seminaruose 
keisdamas (-a) diskriminacines pažiūras į seksualinę 
įvairovę, kurdamas (-a) ir įgyvendindamas (-a) 
nacionalinį kovos su HT patyčiomis veiksmų planą.

Kaip vienas (-a) iš tėvų ar mokinys (-ė), dalyvausite 
tikslinėse informacinėse sklaidos veiklose 
gilindamas (-a) savo žinias ir padėdamas (-a) 
skleisti informaciją, nukreiptą prieš diskriminaciją 
lyties ar seksualinės orientacijos pagrindu.

Kas tai?
„Kova su HOMofoBinėmis ir Transfobinėmis 
patyčiomis mokyklose – HOMBAT“ yra Europos 
projektas, kurio tikslas – sukurti tvirtą ir tvarią 
kovos su homofobinėmis bei transfobinėmis 
(HT) patyčiomis ir patyčių prevencijos sistemą 
Graikijos, Kipro bei Lietuvos mokyklose.

Planuojama, kad projektas:

• skatins ir stiprins HT patyčių mokyklose 
prevenciją ir kovą su jomis;

• stiprins mokytojų ir mokyklos bendruomenės 
gebėjimus užkirsti kelią ir kovoti su HT patyčiomis; 

• stiprins daugiašalį bendradarbiavimą ir mainus 
kovojant su HT patyčiomis mokykloje;

• gerins supratimą apie HT patyčias mokyklos 
aplinkoje ir rems prevenciją kuriant bei 
skatinant veiksmingą kovą su patyčiomis, 
stereotipais ir išankstiniais nusistatymais.


