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TURINYS 

   Įžanginis žodis 
Mieli skaitytojai, 

Linkime jums sveikų bei dosnių naujųjų metų! 

1. Sąmoningumo didinimo renginys bei 
berniukų paramos akcija Lietuvoje 

2. Antroji palaikymo akcija Slovėnijoje 

3. Boys in Care Mokymų pradžia Italijoje 

4. Dalyvavimas Kūrybinėse 
dirbtuvėse“Išsilaisvink iš klišių spąstų“ 
“Švietimas be lyčių stereotipų” dienoje 
Vokietijoje 

5. Gėbėjimų stiprinimo programa 
Austrijoje tęsiasi 2019 metais 

 

BOYS 
IN 
CARE 

 
Ačiū, kad skiriate laiko prenumeruoti mūsų 
naujienlaiškį. Tai galite padaryti spausdami 
čia.  
Naujienlaiškio ankstesni leidimai gali būti rasti 
čia.  
 

 

Naujųjų metų pradžia yra tinkamiausias metas 
apmąstymams apie praėjusius.  

Žiūrint į 2018-us metus, galime drąsiai teigti, kad turim daug 
kuo didžiuotis, bei esame gerai pasiruošę tęsti Boys in Care 
Work projektą – ir gyvai, ir internete: 

✓ 2018-ųjų viduryje pradėjome savo Youtube video 
kanalą, nufilmavome bei išvertėme 16 video reportažų 
apie šaunius vyrus, dirbančius globos srityje Anglų, 
Italų, Bulgarų, Lietuvių bei Vokiečių kalbomis. Per 6 
mėnesius, filmukai buvo peržiūrėti virš 600 kartų. 

✓ Išvystėme Priemonių Rinkinį, skirtą lyčiai jautriam 
berniukų švietimui. Partneriai išbandė mokymų 
metodus su daugiau nei 200 studentų, mokytojų bei 
konsultantų Austrijoje, Vengrijoje ir Italijoje, ir tai – tik 
pradžia. 2019-iems metams planuojame dar daugiau 
mokymų visose partnerių šalyse.  

✓ 2018-ais metais informacija apie projektą tiesiogiai 
pasiekė virš 150 berniukų Vokietijoje, Slovėnijoje ir 
Lietuvoje per Berniukų Dienas, paramos akcijas, bei 
sąmoningumo didinimo renginius. Austrijoje, dar 2017-ais 
metais, 5200 vyrukų dalyvavo Berniukų Dienoje, skirtoje 
globos profesijoms. Šiais metais ketiname tęsti tiesioginį 
berniukų įtraukimą.  

Projektas traukia dėmesį bei šalininkus visose partnerių 
šalyse. Mes jį pristatėme nacionalinėse mokyklų parodose 
(Lietuvoje), nacionaliniuose NVO tinkluose, Slaugių 
Asociacijai (Bulgarija), vaikų bei senjorų priežiūros 
institucijose bei pradinėse mokyklose (Slovėnijoje ir 
Lietuvoje) ir universitetuose (Italijoje bei Vokietijoje). 

Užmezgėme ryšius su vietos bei valstybinėmis institucijomis – 
Darbo Rinkos Tarnyba (AMS) Štirijoje, Austrijoje, Berlyno-
Brandenburgo Socialinės Edukacijos Institutu (SFBB) 
Vokietijoje, Darbo, Šeimos ir Socialinių reikalų ir Lygių galimybių 
Ministerija Slovėnijoje, Ugdymo Plėtotės Centru Lietuvoje.  

Mūsų tikslas 2019-iems metams yra įtraukti dar daugiau 
žmonių, organizacijų bei institucijų į mūsų diskusijas, 
renginius bei mokymus, ypač Europos Konferencijoje 
Florencijoje, Italijoje, kuri vyks Birželio 20 ir 21 dienomis.  

 

  

 

  

 

 

https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html
https://www.boys-in-care.eu/special-pages/newsletter.html
https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCOmOuqY6-NmyEWho6HpzpyQ/videos
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2018-ųjų metų Lapkričio 23-ią dieną, Lietuvos Lygių galimybių 
plėtros centras (LGPC) suorganizavo paramos akciją 
berniukams nacionalinėje parodoje “Mokykla 2030”. Renginio 
metu vyko diskusija tarp vyrų mokytojų bei berniukų 
moksleivių, atveriant galimybes  įvairioms diskusijoms.  

Bendradarbiaujant su Ugdymo Plėtotės Centru, parengėme 
sekciją, pavadinimu “Profesijų Galerija”. Mokytojai kurie jau 
šnekėjo video reportažuose, sutiko per renginį pašnekėti su 
moksleiviais, juos raginant rinktis profesijas švietimo srityje. 
Rodydami sektiną pavyzdį, mokytojai įkvėpė moksleivius 
įsitraukti į diskusijas, klausti klausimų apie mokytojo 
profesijos džiaugsmus bei sunkumus, taip pat ir stereotipus, 
susijusius su karjeros pasirinkimais.  

Dissens Institut für Bildung und 
Forschung e.V - Germany 

http://www.dissens.de/ 

 
Partneriai 

 

 
www.genderforschung.at 

 

www.mirovni-institut.si/ 

en/about-the-peace-institute/ 
 

 
www.istitutodeglinnocenti.it 

 
Center of Womenʹs 

Studies and Policies 

www.cwsp.bg 
 

www.gap.lt 
 
 
 

2018-ųjų Lapkričio 24-ą dieną, Lygių Galimybių Plėtros Centras 
(LGPC) suorganizavo sąmoningumo didinimo renginį “Ar mokyklai 
reikia vyrų mokytojų?”. Renginys buvo išpildytas kaip dirbtuvė 
mokytojams iš visos Lietuvos, kurie dalyvavo „Mokykla 2030” 
parodoje. 
Dirbtuvė suteikė įžvalgų iš mokyklų, NVO bei akademijos. LGPC 
ekspertai pateikė tyrimų apie projekto parengtų profesinių 
mokymų rezultatus, bei pabrėžė Lietuvos mokyklose vyraujančius 
stereotipus renkantis karjeros kelią.  
Tyrimai taip pat rodo, kad tarp profesijos pasirinkimo kelių labai 
trūksta mokytojų. Dėl to pagrindiniai diskusijų klausimai buvo apie 
nepakankamą mokytojo profesijos matomumą mokykloje.  
Dirbtuvėse apie mokytojo profesiją kalbėta darbo rinkos 
segregacijos lyties pagrindu kontekste. Ir pasiūlyta permąstyti 
profesinio mokymo turinį bei metodus į tokius, kurie skatintų 

atsikratyti lyčių stereotipų konsultuojant dėl profesijos.  

 
 

 
 

SEKITE MUS SOCIALINIUOSE 
TINKLUOSE: 

www.facebook.com/Boysincarework/ 

PROKEKTO TINKLAPIS 

Tinklapyje rasite išsamią informaciją 
apie projektą ir projekto partnerių 
naujienas. Apsilankykite adresu 

 
www.boys-in-care.eu 

YOUTUBE KANALAS 

Sekite naujienas mūsų 
Youtube kanale! 
Prenumeruokite! Rasite 
daugybę įdomių video reportažų 
apie vyrus globos profesijose 
daugeliu kalbų.  

http://www.dissens.de/
http://www.genderforschung.at/
http://www.mirovni-institut.si/
http://www.istitutodeglinnocenti.it/
http://www.cwsp.bg/
http://www.gap.lt/
http://www.facebook.com/Boysincarework/
https://www.boys-in-care.eu/
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 2018-ųjų metų spalio 25-ą dieną Taikos 
Institutas Slovėnijoje suorganizavo antrąją 
paramos akciją berniukams, 
besidomintiems profesijomis socialinėje 
sferoje.                 

Aštuntokai Božidar Jakac mokykloje buvo 
pakviesti aplankyti senelių namus 
Ljubljana Šiška, kur  jiems buvo 
papasakota apie profesijas, įsidarbinimo 
galimybes bei darbo sąlygas senelių 
priežiūroje. Iš pradžių buvo pristatytas 
lyčių stereotipų poveikis renkantis 
profesijas socialinėje sferoje.  

 
Vėliau berniukai, socialinis pedagogas bei 
Taikos Instituto komanda aplankė senelių 
namus, kurioje buvo pasitikta direktoriaus, 
medicinos techniko, socialinio darbuotojo 
bei slaugo padėjėjo.  
Renginys prasidėjo filmo apie senelių 
namų gyvenimą peržiūra. Toliau sekė 
diskusija apie išsilavinimo, karjeros kelius 
senelių globoje, jų pranašumus ir 
trūkumus bei asmenines patirtis ir 
problemas su kuriomis susiduriama dėl 
lyčių stereotipų.     

 
 

Pabaigoje berniukai pasidalino savo įspūdžiais 
apie darbą socialinėje sferoje.  

 
 Mojca Frelih- Slovėnijos Boys in Care komandos narė, 
pristatė paramos akciją “Vaikinai gali” kaip gerąją 
praktiką tarptautinėje Konferencijoje 
“Nestereotipiškai apie stereotipus”.  
Konfereciją organizavo Darbo, Šeimos, Socialinių 
reikalų ir Lygių galimybių Ministerija 2018 m. spalio 
19-ą bei 20-ą dienomis.  
 
Pirmoji konferencijos diena buvo skirta aptarti 
lyčių stereotipams iš įvairių praktinių ir teorinių 
aspektų , o antrąją vyko praktiniai užsiėmimai 
mokytojams.  

 
 

Konferencija buvo projekto “Europe at School” 

įžanga. Projektu siekiama atkreipti dėmesį į lyčių 

stereotipus, bei vyrų ir moterų lygybę 2018//2019 

mokslo metais. Daugiau apie renginį galite sužinoti 

čia: http://www.mddsz.  

gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/ 

tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/ 

 

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/enake_moznosti/tematski_posveti/nestereotipno_o_stereotipih/


 
 

CARE         Naujienlaiškis Nr. 4 
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Italijos partneris Istituto degli Innocenti pradėjo Boys 
in Care mokymus. Pirmaisiais mokymais pedagogikos 
studentus siekiama supažindinti su lyčių stereotipais ir 
socializacija, vyriškumu ir darbu socialinėje sferoje.  

 

Apmokymai susidėjo iš 2 modulių, trunkančių po 4 
valandas, kurie buvo vykdyti lapkritį ir gruodį. 
Mokymai susidėjo iš dviejų dalių- empirinės dalies 
apie stereotipus, vyriškumo formas, ir kaip šie 
paveikia karjeros pasirinkimus; bei teorinės dalie, 
kurioje horizontaliąją segregacija  švietime ir darbo 
rinkoje, kuri egzistuoa Europoje.  

   2018 lapkričio 29-ą  vyko pirmasis modulis, kuriame 
dalyvavo  apie 80 studentų, kurių dauguma –
moterys, tačiau buvo ir vyrų. 

    
 
 

 
     
 
 
   Paskaita buvo interaktyvi, joje aptartos   

dominuojančios vyriškumo normos siekiant praplėsti        
vyriškumo sąvoką ir įtraukti savybes susijusias su 
globa.  

   Diskusijai pradėti buvo parodyti video medžiaga apie 
vyrus, pasirinkusius darbą socialinėje sferoje.  

  Kituose moduliuose, studentai tęs projekto medžiagos 
nagrinėjimą bei susitiks su dviem darželio auklėtojais 
aptarti jų darbo patirtį, motyvacijas ir kliūtis.  

  

  

2. DALYVAVIMAS KŪRYBINĖSE DIRBTUVĖSE “IŠSILAISVINK IŠ  
KLIŠIŲ SPĄSTŲ” 

 

 

Source: kompetenzz.de | Marc Beckmann  

Daniel Holtermann, Boys in Care grupės narys, 
dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse Berniukų 
Dienoje Berlyne  2018 m.  spalio 31-ą. 
Kūrybinių dirbtuvių tikslas buvo padaryti Mergaičių ir 
Berniukų dienų turinį pasiekiamą skaitmeniniu būdu 
žaidimo formatu. 

Jaunus žmones lengviau pasiekti atsisakant klišių bei 
pristatant informaciją žaismingai bei pateikiant ją 
skaitmeniškai. 

Kūrybininių dirbtuvių tikslas buvo padaryti Mergaičių 
ir Berniukų dienų turinį pasiekiamą skaitmeniniu 
būdu žaidimo formatu. 

Jaunus žmones lengviau pasiekti atsisakant klišių bei 

pristatant informaciją žaismingai bei pateikiant ją 
skaitmeniškai. 

Boys in Care kūrybinės dirbtuvės “Švietimo be lyčių 
stereotipų” dienoje vyko Berlyne, Vokietijoje. 
Boys in Care projekto komanda surengė kūrybines 
dirbtuves “Stiftung Bildung” ekspertų dienoje 
2018 lapkričio 12-ą.  

Dirbtuvėse buvo pristatytas Boys in Care projektas, o 
pagrindinis dėmesys buvo skirtas metodų, kuriais 
berniukai skatinami rinktis švietimo, globos bei kitas 
profesijas socialinėje sferoje, tikrinimui bei kritinei 
refleksijai.  

 

Kiti  Boys in Care projekto mokymai vyks 2019 m. 
Vasario 28-ą bei kovo 1-ą.  

Kiti atviri Boys in Care mokymai mokytojams, karjeros 
konsultantams ir kitiems specialistams vyks 2019 m. 
Vasario 28-ą bei kovo 1-ą SFBB, Berlyne. 

Mokymuose bus kalbama apie darbo rinką ir lytį, 
vyriškumus, lyčių stereotipus socialinėje sferoje. 
Svarstomi įvairūs metodai, kurie gali būti naudojami 
darbui su berniukais.  

 

Daugiau informacijos bei registraciją galima rasti čia. 

 

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/Germany/Boys_in_Care_Fortbildung_SFBB_2019.pdf
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5. MOKYMŲ PROGRAMA AUSTRIJOJE TĘSIASI 2019-AISIAIS 

 

Mokymų programa  

Austrijos komanda įvykdė pirmuosius 5 mokymus 
Austrijoje su 60 mokytojų, jaunimo koordinatorių,  
karjeros konsultantų Vienoje, Badene, Grace ir dukart 
Klagenfurte.  

Pirmuose mokymų moduliuose buvo pristatyti metodai 
darbui su berniukais, taip pat rūpestingojo vyriškumo, 
horizontaliosios segregacijos temos. 

Informacija apie Berniukų dieną galėtų būti išplatinta su 
projekto pagalba. Taip pat galima būtų įtraukti Austrijos 
Švietimo ministerijos medžiagą(pvz.: brošiūrą apie 
karjeros konsultavimą atsižvelgiant į lyties aspektą).  

2019 m. mokymai bus tęsiami: 

 

 

Insbruke (kovo 25-ą, balandžio 24-ą), Vienoje (kovo 26-ą, 
balandžio 25-ą), Eizenštate (kovo 28-ą, balandžio11-ą) ir Lince 
(kovo 29/30-ą, balandžio 26/27-ą). 

Austrijos paramos akcijos partnerė yra Darbo Rinkos 
Tarnyba(AMS) Štirijoje. Čia buvo vykdyti mokymai, kurie tęsia 
bendradarbiavimą tarp Tarnybos ir Asociacijos vyrų ir lyčių 
lygybės klausimams. 2018 m. spalio 16-ą buvo vykdyti pirmieji 
6 valandų mokymai Grace. Buvo sudaryta galimybė 
konsultuotis dėl regioninių projektų su mokymų vadovais. 
Deutschlandsberg regione kūrybines dirbtuves Boys in Care 
komanda vedė su Asociacijos  Grace konsultavimu. 

Tolimesniems mokymams Austrijos partneris sukūrė kortų 
žaidimą apie berniukų karjerą  socialinėje sferoje:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Už šio leidinio 
parengimą atsako 
projekto partneriai. 
Leidinio turinys negali 
būti vertinamas kaip 
pateikiantis Europos 
Komisijos nuomonę. 

Leidinio rengimą 

finansiškai 

parėmė Europos 

Sąjunga pagal 

Teisių, lygybės ir 

pilietiškumo 

programą. 

Kofinansuoja: 

Vokietijoje: 
 

 

 

Austrijoje: 
 

 
 

 
  

 


