
1. Довіряйте своїм учням. Якщо дитина каже, що над нею знущаються, вірте їй на 
слово і не відкидайте це. Повідомлення про знущання завжди треба сприймати 
серйозно.

2. Інформуйте керівництво школи про всі повідомлення стосовно переслідувань, 
щоб воно могло відстежувати ситуацію та належно реагувати.

3. Просто слухайте. Якщо учень або учениця кажуть вам, що їх переслідували за 
сексуальну орієнтацію та/або гендерну ідентичність, слухайте без осуду чи будь-
яких суб’єктивних суджень.

4. Спрямуйте учнів до ресурсів допомоги. Учні, над якими знущаються, можуть не 
знати про послуги в закладі освіти, що можуть їм допомогти: консультування 
психолога/-ині чи перенаправлення. Переконайтеся, що учні мають повну 
інформацію про всі можливі механізми підтримки.

5. Будьте обізнані. Учні-ЛГБТ+ є мішенню цькування, як у реальному житті, так 
і в інтернеті. Вчителі повинні навчитися розпізнавати ознаки цькувань та 
запобігати знущанням у будь-якій формі.

6. Дійте. Якщо ви бачите, що над учнями знущаються чи переслідують їх — 
негайно вживайте заходів. ЛГБТ+-учні повинні знати, що люди навколо будуть 
втручатися, а булери повинні знати, що їхні дії не будуть терпіти.

Курс: Безпечний простір

 � Стаття «Шкільні уроки про секс по-голландськи» �
 � Посібник для батьків про сексуальну освіту «Supporting your intersex child» �
 � Стаття «5 міфів про інтерсекс-людей, які час зруйнувати» �
 � Цикл роликів «Біологія сексуальності»  �
 � Стаття «Для безпечного кохання школярам потрібна сексуальна освіта»  �
 � Порадник для фахівчинь та фахівців психологічної і соціальної сфери 

«#Підлітки» �
 � Художні книги на тему гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації �
 � Художні фільми на тему гендерної ідентичності і сексуальної орієнтації �

Як підтримати своїх ЛГБТ+-учнів?

Корисні покликання

https://genderindetail.org.ua/spetsialni-rubriki/seksualnist/shkilni-uroki-pro-sex-po-gollandski-134358.html
https://oiieurope.org/wp-content/uploads/2018/10/Supporting-your-intersex-child_WEB_final.pdf
https://www.amnesty.org.ua/myths-about-intersex/
https://www.amnesty.org.ua/myths-about-intersex/
https://texty.org.ua/articles/80865/Dla_bezpechnogo_kohanna_shkolaram_potribna_seksualna_osvita-80865/
https://issuu.com/fulcrumua/docs/teenpsych_fulcrum_mf_web?fbclid=IwAR2RJM5kwddpawX4NY4KZmdaIG25juOK88lHQb8LtcIobVV31P2tDF-RHWs
https://docs.google.com/document/d/1Ks9r_rGX00ogjWL3PopiApqzbGJGJMFwcxv_p4dH6TE/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZhkkUMmEEm4e6AwF1aAdwcRvYwAz9kyj6-tI6j7rHBI/edit?usp=sharing


Курс: Безпечний простір

 � Стандарти секс-освіти у Європі �
 � Путівник до секс-освіти від ЮНЕСКО �
 � Декларація вчителів «Teachers as LGBTQ Allies» �
 � Стаття «An overview of healthy childhood sexual development. National Sexual Vio-

lence Resource Center» �
 � Дослідження «Sex Education. Gender equality, sexuality and human relationships in 

the Swedish Curricula» �
 � Дослідження «Proposed declassification of disease categories related to sexual 

orientation and the International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems (ICD-11)». Cochran S., Drescher J., Giami A., García-Moreno C.,Atalla 
E., Marais A., Meloni-Vieira E., Reed G.M. 2014. �

 � Стаття «Ethical principles and recommendations for the medical management of dif-
ferences of sex development (DSD)/intersex in children and adolescents» Wiesemann, 
Claudia; Ude-Koeller, Susanne; Sinnecker, Gernot H. G.; Thyen, Ute.

https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/ITGSE.pdf
https://www.accreditedschoolsonline.org/education-teaching-degree/lgbtq-youth/
https://www.nationalcac.org/wp-content/uploads/2016/08/HealthySexualDevelopmentOverview.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65bd27/1553966490106/pdf3580.pdf
http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14–135541/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14–135541/en/

