Charty (značky) rovnoprávnosti na základnej a strednej škole
V prílohe sa nachádzajú v PDF súboroch charty (značky) rovnoprávnosti na školách a školských
zariadeniach, ktoré sú rozdelené pre základné a stredné školy. Jednotlivé charty alebo značky sú
rozdelené do jednotlivých krokoch a stupňov - od úplného začiatku, kde o téme rovnoprávnosti sa
v školách a školských zariadeniach nehovorí, až po tretí, zlatý stupeň, kde sú procesy rovnoprávnosti
nastavené vo všetkých oblastiach.
Školám a školským zariadeniam odporúčame začať úplne od začiatku, aby sa jednotlivé kroky dokázali
implementovať do praxe. Odporúčame vnímať jednotlivé značky ako metodickú a procesnú
pomôcku, kde sú prítomné rôzne inšpirácie zo zahraničia, najmä z Veľkej Británie, ktoré sme sa snažili
upraviť na slovenské pomery a podmienky.
Uvedomujeme si, že v niektorých situáciách sa požadované kroky nebudú dať presne zrealizovať, či
nastaviť. Pri samotnom zavádzaní značiek je preto veľmi dôležité, aby ste v kolektíve školy otvorene
komunikovalo o získaných skúsenostiach či poznatkoch a skúšali sa komparovať navrhované postupy
alebo procesy. Pokiaľ máte tú možnosť, diskutuje o svojich možnostiach a limitoch aj s inými
odborníkmi či odborníčkami, alebo s ľuďmi, ktorí pracujú v oblastí rodových politík. Uvedomujeme si,
že ak sa Vám podarí vytvoriť prostredie, kde sa otvorene hovorí o nedostatkoch rovnoprávnosti na
školách a školských zariadeniach a navrhnú sa procesné zmeny a zlepšenia, je to veľký úspech.
Odporúčame, aby sa dokázala otvoriť diskusia rovnoprávnosti na školách a v školských zariadeniach,
aj o samotných chartách. Navrhujeme, aby ste si pri práci pomohli tak, že si buď zvolíte
splnomocnenca/splnomocnenkyňu z radov vyučujúcich, ktorý/á prejde komplexným scitlivovacím
tréningom. Tento človek by mal slúžiť nielen ako dôverník/čka ale aj ako osoba, ktorá by mala
deklarovať a zastupovať záujmy a procesy pri implementovaní značiek rovnoprávnosti na školách.
Rovnako odporúčame osloviť rôzne mimovládne organizácie alebo inštitúcie vo Vašom regionálnom
okolí, ktoré sa venujú téme rodových politík a rovnoprávnosti a ktoré budú slúžiť ako externý
(prípadne aj interný) poradný orgán pri nastavovaní scitlivovanosti, vzdelávaní, ako aj pri samotných
procesoch. Ak sa Vám nepodarí nikoho nájsť, s kým by ste nastavili spoluprácu, prípadne sa dohodli
na externom poradenstve, radi Vám budeme k dispozícii.
Cesta rovnoprávnosti na školách nie je vždy jednoduchá, ale je to asi jediná z možných účinných ciest
ako zabezpečiť lepšiu a férovejšiu budúcnosť pre všetkých.
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