Smurtui – NE
Lygybei – TAIP
Ar galite įsivaizduoti ateitį, kurioje viso pasaulio vaikai auga vienodai vertinami,
girdimi, gerbiami ir turintys vienodas galimybes?
Ar žinojote, kad lyčių stereotipai apriboja moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų
galimybes vystyti savo potencialą, talentus ir gebėjimus, iš anksto užprogramuodami
jų pasirinkimus?
Ar žinojote, kad lyčių stereotipai yra susiję su smurtu lyties pagrindu ir kad tai yra
žmogaus teisių pažeidimas?
Vaikai nuo ankstyvo amžiaus susiduria su lyčių stereotipais ir smurtu lyties pagrindu.
Lyčių stereotipai yra kuriami ir veikia šeimos, švietimo kontekstuose, žiniasklaidoje ir
visuomenėje apskritai.
Kiekvienas mūsų galime prisidėti prie stereotipų nykimo, ir tuo pačiu mažinti smurto
lyties pagrindu paplitimą. SAFER projekto tikslas yra didinti sąmoningumą ir šviesti
vaikus bei mokytojus apie lyčių lygybę ir smurtą lyties pagrindu.
SAFER yra ES finansuojamas projektas (2018-2020), kurio tikslas – peržiūrėti lyčių
vaidmenis, lyčių stereotipus, didinti sąmoningumą apie smurtą lyties pagrindu ir jo
pasekmes bei, galiausiai, išvengti smurto informuojant bei ugdant gyvenimo įgūdžius
(pvz., sveikų santykių kūrimas, vertybių įgijimas ir išsaugojimas). Mes dirbame su
mokytojais, mokiniais, mokyklų vadovais, tėvais bei su politikos formuotojais, ir mes
tikime, kad lyčiai jautrios pedagogikos principai turi būti taikomi jau ankstyvajame
ugdyme.
Partneriai

Planas, kaip tapti SAUGESNIAIS (SAFER)...
1 Žingsnis:
SAFER apklausa, kurioje dalyvavo mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai ir politikos
formuotojai buvo atlikta 5 šalyse ir gautos įžvalgos apie dabartinę situaciją
mokyklose lyčių stereotipų ir smurto lyties pagrindu klausimais.
2 Žingsnis:
Pradinių klasių mokytojams skirto ugdymo įrankio apie sąmoningumo kėlimą ir
lyčių stereotipų bei smurto lyties pagrindu prevenciją parengimas.
3 Žingsnis:
Mokytojų mokymai (2019 m. Balandis – Birželis)
4 Žingsnis:
Sąmoningumo kėlimo renginiai (2019 m. Spalis – Lapkritis)
• Smagus festivalis vaikams
• Ugdomasis renginys mokytojams
• Kultūrinis renginys tėvams
• Konferencija politikos formuotojams
5 Žingsnis:
Galutinis sklaidos renginys, skirtas projekto rezultatų pristatymui (2019 m. Sausis)
Kaip mes planuojame likti SAUGESNI (SAFER)…
• Ugdymo medžiaga, skirta pradinių mokyklų mokytojams ir mokiniams (8-12 m.),
patalpinta virtualioje erdvėje.
• Mobili programėlė, skirta sąmoningumo apie lyčių lygybę didinimui ir smurto
lyties pagrindu prevencijai.
• Animacinis filmukas ir trumpas video, akcentuojantys lyčių lygybės, stereotipų
temas bei būdus, kaip keisti situaciją.

Sekite kitus SAFER projekto žingsnius

safer.eu

Safer Gender

gendersafer.eu

Jei ši informacija kelia nerimą, patiriate smurtą lyties pagrindu ar smurtą artimoje aplinkoje ir norite
pasikalbėti su profesionalu, kviečiame susisiekti su žmonėmis, galinčiais padėti: „Vaikų linija” 116111, „Jaunimo
linija“ 8 800 28888, „Krizių įveikimo centras” 8 640 51555 (centro darbo laiku).

Šį projektą kofinansuoja Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir
pilietiškumo programa. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį,
Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia
patalpintos informacijos panaudojimą.

