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 ÕPILASED, KES SEISAVAD 
VÕRDSETE ÕIGUSTE EEST 

NING ON HOMOFOOBIA VASTU
KODANIKU- JA MEEDIAHARIDUS



Neli organisatsiooni Belgiast, Eestist, Itaaliast ja 

Hollandist töötavad NISO projektis üheskoos 

Itaalia juhtimise all, et välja töötada mängu 

õpilastele, mis käsitleb inimõiguste ja seksuaalse 

mitmekesisuse teemasid. Partnerid töötavad koos 

järgnevas:

ÜHISKOND
Projekti jooksul vaadeldakse kõige levinumaid 

stereotüüpe, mis on levinud lesbide, geide, 

biseksuaalsete ja transsooliste (LGBT) inimeste 

kohta õpilaste hulgas ning samuti seda, millised on 

LGBT inimeste kogemused nende stereotüüpidega. 

Projekti jooksul loovad õpilased videofilme nendel 

teemadel. 

POLIITIKA
Projekti partnerid pöörduvad poliitikakujundajate 

ja poliitikute poole viimaks võrdsete õiguste, 

seksuaalse orientatsiooni ja soolise identiteedi 

küsimused nendeni. Lisaks mängus osalemisele 

teeb mängu võitjameeskond pöördumise Euroopa 

Parlamendile, milles käsitletakse sama temaatikat. 

ÕPETAJAD
Et ette valmistada mängu õpilastele, teevad 

projekti partnerid õpetajate jaoks valmis juhend-

materjali. Selle juhendmaterjali alusel käsitletakse 

antud teemasid õpilastega. Eelnevale lisaks 

kontakteeruvad projekti partnerid riiklike ja 

rahvusvaheliste asutustega, et tähelepanu 
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pöörata võrdsetele võimalustele seksuaalse 

orientatsiooni ja soolise identiteedi kontekstis. 

ÕPILASED
Meie projekti keskmeks on õpilastele suunatud 

mäng. Õpilased saavad teada LGBT inimeste 

olukorra kohta, õpivad kuidas ennetada diskrimi-

neerimist läbi demokraatlike algatuste, kuidas 

dekonstrueerida heteronormatiivseid ja homo-

foobseid stereotüüpe meedias, kuidas luua 

multimeedia tooteid homofoobia vastu, juhendatakse 

väitluses homofoobia üle ja kuidas teha poliitilisi 

ettepanekuid homofoobia vastu võitlemiseks. 

NISO projekti peamiseks eesmärgiks on, et 

õpilased väljendaksid oma arvamust poliitikaku-

jundajatele ja poliitikutele. Sinna jõudmisel 

kuulevad neid nende koolikaaslased, õpetajad, 

kooli juhtkond ning lõpuks ka ühiskond laiemalt. 

Seda illustreerib ka mängu logo: Voice OUT! 

(Räägi Vabalt)

Igas projektiga seotud maal osaleb vähemalt kolm 

kooli. Igas koolis saab olema kaks erakonda kuhu 

kuulub kümme õpilast. Nelja kuu jooksul töötavad 

need õpilased välja ideed, kuidas kõige paremini 

edendada inimõigusi ja võidelda homofoobia 

vastu. Mängu ideeks on, et igaühel on õigus olla 

see, kes ta on ja sõltumata oma seksuaalsest 

orientatsioonist võib igaüks ka seista LGBT 

inimeste õiguste eest. omen.

 
MIDA ÕPILASED  
TEEVAD? 

• Kõigepealt juhendatakse(koolitatakse) 

õpilasi, et nad selle alusel arendavad 

välja oma ideed temaatikaga seonduvalt

• Seejärel viivad õpilased läbi kampaania 

oma koolis, mille raames tutvustavad 

oma ideid, näiteks läbi videofilmi,  

veebilehe, infoseminaride või läbi muude 

tegevuste.

• Pärast kampaaniat on koolis valimised. 

Erakond, kes võidab, osaleb sarnastel 

valimistel teiste osalevate koolidega. 

• Igast projektis osaleja riigist valitakse 

välja üks võitja erakond ning koos teiste 

riikide noortega saavad nad autasuks 

tasuta reisi Brüsselisse, Euroopa Parla-

menti, kus esitlevad oma ettepanekud. 

Selle brošüüri sisu on NISO projekti 

vastutusel ning ei pruugi ühtida Euroopa 

Liidu ametlike seisukohtadega.
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NISO partnerid

NISO projekti eesmärgiks on suurendada õpilaste hulgas teadmisi ja mõistmist 

inimõiguste valdkonnas, seda eriti seksuaalse orientatsiooniga seonduvalt. Eees-

märgi saavutamiseks arendavad projektipartnerid välja valimismängu, kus osalevad 

ka õpilased. See mäng aitab õpilastel väljendada oma vaateid inimõiguste kohta, 

võidelda homofoobiaga koolis ja meedias laiemalt. 


