Lytis ir švietimas: lyčių stereotipai švietime, profesiniame orientavime
ir darbo rinkoje
PROGRAMA
2020 m. kovo 30 - 31 d.
Europos lyčių lygybės institutas, Gedimino pr. 16, Vilnius

I diena, kovo 30 d. (pirmadienis)
9.00 - 9.30
9.30 - 10.15
10.15 – 11.30
11.30 - 11.45
11.45 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.45
14.45 – 16:00

Dalyvių registracija ir pasitikimo kava
Įvadas, dalyvių susipažinimas
Lyčių dėžutė (Lytis ir lyčių stereotipai)
Kavos pertraukėlė
Praktinė užduotis “Lyčių dėžutė”
Pietūs
Lyčių skirtumai visuomenėje
Lyčių (ne)lygybė švietimo sistemoje ir mokyklos aplinkoje

II diena, kovo 31 d. (antradienis)
9.00 – 9.15
9.15 - 9.45
9.45 – 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.15
13.15 - 14.30
14.30 – 14.45
14.30 - 15.00
15.00 – 16.00

Ryto ratas
Lyčių nelygybės apraiškos darbo rinkoje
Praktinė užduotis "Ar Džekas ir Džesika turės tokias pat galimybes
siekti karjeros?"
Kavos pertraukėlė
Jaunimo studijų ir profesijos pasirinkimas
Pietūs
Praktinė užduotis "Ką man pasirinkti?"
Kavos pertraukėlė
Praktinė užduotis "Kas aš esu"
Praktinis mokymų pritaikymas: mokymų su moksleiviais vedimo praktikos

Projektą “Pajamų atotrūkio tarp moterų ir vyrų skirtumo mažinimas” Nr. 820731 (REC-RGEN-PENS-AG-2017) iš dalies remia
Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa (2014 – 2020) bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Informacija apie mokymus:
Dalyvavimo mokymuose sąlygos:

Mokymų informacija orientuota į praktiką ir dalyviai po mokymų skatinami aktyviai panaudoti įgytas
žinias vedant pamokas moksleiviams ir studentams. Todėl mokymų dalyviai įsipareigoja po dalyvavimo
dviejų dienų mokymuose pravesti bent po vieną pamoką mokymų tema ne mažiau kaip 25
moksleiviams, jaunimui ar studentams laikotarpiu nuo 2020 m. kovo - balandžio mėn. bei pateikti
mokymų organizatoriui tai patvirtinantį dokumentą (raštą ar pan.).
Mokymų kaina: mokymai nemokami (vietų skaičius ribotas), dalyviai bus atrinkti pagal motyvaciją

dalyvauti ir praktiškai pritaikyti mokymuose gautą medžiagą savo darbovietėse. Mokymų dalyviai taip
pat bus vaišinami kavos pertraukomis ir pietumis, dengiama 1 nakvynė dviviečiame kambaryje. Kelionės
išlaidos nebus dengiamos.
Pažymėjimai: visą 16 ak. val. mokymų programą baigusiems mokytojams bus įteikti Vilniaus

universiteto pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centre patvirtintos programos pažymėjimai.
Lektorės

doc. dr. Giedrė Purvaneckienė - socialinių mokslų daktarė, 1995 – 2012 m. dirbusi Vilniaus universiteto
Edukologijos katedroje. 2000 – 2004 m. bei 2012 m. Giedrė buvo LR Seimo nare, yra dirbusi Vyriausybėje
Valstybės konsultante moterų klausimais, Vyriausybės patarėja šeimos ir moterų klausimais, Ministro
Pirmininko patarėja socialiniais ir švietimo bei mokslo klausimais (2006-2008 m.). Pagrindiniai
akademiniai darbai – švietimo, šeimos bei lyčių sociologijos ir politikos srityse. Giedrė nuolat veda
mokymus lyčių lygybės temomis Lietuvoje ir užsienyje.
Rugilė Butkevičiūtė - Moterų informacijos centro teisininkė, programų vadovė ir lektorė, jau 10 metų
dirbanti lyčių lygybės ir smurto prieš moteris mažinimo srityse. 2018 m. kartu su bendruomenės lyderiais
iš viso pasaulio Rugilė mokėsi lyderystės ir bendruomenės kūrimo paslapčių dirbdama Jungtinėse
Amerikos Valstijose. Nuo 2012 m. Rugilė dirba mokyklose su vaikais, jaunimu bei mokytojais, veda
mokymus lyčių lygybės, smurto santykiuose, saugumo elektroninėje erdvėje temomis.

REGISTRACIJA: iki kovo 5 d. paspaudus nuorodą: http://bit.ly/32cSHuL (atrinkti dalyviai bus informuoti
iki kovo 9 d. registracijos anketoje nurodytu el. paštu).

Daugiau informacijos: Dovilė Rūkaitė, el. paštas: dovile@lygus.lt, tel: +370 5 2629 003
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