
Młodzież LGBTQ w mojej szkole
może na mnie liczyć!
Przewodnik dla nauczycieli i nauczycielek
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Broszura powstała dzięki wsparciu finansowemu Fundacji 
im. Stefana Batorego

Kampania Przeciw Homofobii dziękuje panu 
Adamowi Makowskiemu za sfinansowanie
druku dodatkowej ilości egzemplarzy.



Dlaczego tak ważne jest, aby nauczyciele 
i nauczycielki wspierali młodzież LGBTQ? 

Badanie KPH z 2016 roku ujawnia, że 26% incydentów 
przemocowych doświadczonych przez młodzież LGBTQ 
miało miejsce w szkole, a w 19% przypadków sprawcami 
były koleżanki i koledzy ze szkoły. 

Młodzież szkolna, częściej niż dorośli czuje się osamot-
niona (70%), miewa myśli samobójcze (69%), częściej 
też ma objawy depresji. 

Szkoła, w której występuje homofobiczna czy transfo-
biczna przemoc rówieśnicza, jest szkołą niebezpieczną, 
gdzie utrudniony jest dostęp młodzieży do wysokiej 
jakości edukacji. 

Często młodzież szuka wsparcia wśród rówieśników 
i dorosłych. Wspierająca rozmowa, symboliczny gest 
solidarności czy wyrozumiałość i empatia skierowana 
do młodej osoby dużo mogą zmienić!



Niezależnie od tego, na ile orientujesz się 
co się dzieje w życiu twoich uczniów i uczen-
nic, możesz mieć pewność, że są wśród nich 
osoby LGBTQ. Otwarte wsparcie i wyciągnięcie 
pomocnej dłoni pomagą tym młodym osobom 
czuć się bezpieczniej i odnaleźć swoje miejsce 
w społeczności szkolnej. Być sojusznikiem 
oznacza wspierać i pomagać!

Oto przykładowe rzeczy, które pomogą 
ci być wsparciem dla młodych
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Uzupełnij program prowadzonych przez siebie 
lekcji o informacje dotyczące orientacji seksualnej 
i tożsamości płciowej. Wystarczy, że np. mówiąc 
o Oscarze Wildzie wspomnisz o jego związku 
z lordem Alfredem Douglasem i o tym jak to, że był 
gejem wpływało na jego twórczość. Więcej pomoc-
nych przykładów odszukasz w publikacji „Lekcja 
Równości” i na stronie www.lekcjarownosci.pl, 
gdzie znajdziesz materiały dla nauczycieli 
i nauczycielek.
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2 Nie zakładaj, że ktoś w Twojej klasie jest lesbijką, 
gejem, osobą biseksualną, transpłciową lub queer.
Poczekaj, aż Twój uczeń lub uczennica sama to powie. 
Decyzja o tym, aby powiedzieć innym o swojej orien-
tacji seksualnej lub tożsamości płciowej nie jest łat-
wa, a młode osoby, które się na to decydują często 
czują się narażone na atak. Dlatego tak ważne jest, 
aby okazać wsparcie i zrozumienie.

Podążaj za wskazówkami ucznia lub uczennicy 
LGBTQ, aby dowiedzieć się jak możesz pomóc.
Niewykluczone, że w danym momencie wystarczy, 
że będziesz słuchać i powiesz „Dziękuję za zaufanie, 
możesz na mnie liczyć”. Jeżeli Twój uczeń lub uczen-
nica potrzebuje dodatkowego wsparcia, zapytaj 
co możesz zrobić.
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Wywieś plakat o Tęczowym Piątku w swojej 
sali lub noś przypinkę ze znakiem ruchu 
sojuszniczego. Niech uczniowie i uczennice 
wiedzą, że mogą na ciebie liczyć. 
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4 Reaguj na homofobiczne czy transfobiczne 
uwagi, komentarze i żarty, które słyszysz. 
Wielu uczniów i uczennic używa takich słów 
jak „pedał”, „lesba”, „babochłop” itd. Sygna-
lizuj, że takie słownictwo jest nie do przyjęcia.



Jeżeli w twojej miejscowości jest organizacja 
lub grupa nieformalna zajmująca się sprawa-
mi dotyczącymi osób LGBTQ, skontaktuj się 
z nimi. Dowiedz się czy dysponują materiała-
mi, które mogą ci pomóc w twojej pracy.
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6 Zgłoś się do Kampanii Przeciw Homofobii po pa-
kiet materiałów dla nauczycieli i nauczycielek. 
Odwiedź stronę www.lekcjarownosci.pl, gdzie 
znajdziesz pomocne w Twojej pracy informacje 
i narzędzia. Śledź stronę KPH www.kph.org.pl 
i jej facebooka.

Pamiętaj! Twoja postawa 
ma ogromny wpływ 
na dobrostan młodzieży! 
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@lgbt.kph @kph_official

@kph_official @kph_official

Nasza praca jest możliwa dzięki tysiącom osób, 
które wspierają nas każdego dnia. Dołącz do nas!

Przekaż darowiznę:
35 2130 0004 2001 0344 2274 0001

Więcej informacji uzyskasz na stronie: 
www.kph.org.pl/wspieraj

Kontakt:
Kampania Przeciw Homofobii
ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa
tel. 22 423 64 38
www.kph.org.pl
e-mail: info@kph.org.pl

Bądź z nami na bieżąco!


