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GenderEd:
Kova su lyčių stereotipais 
švietime ir profesiniame 
orientavime
“GenderEd” yra ES finansuojamas projektas, 
nagrinėjantis, kaip lyčių stereotipai veikia mokinių - 
merginų ir vaikinų  - studijų pasirinkimą ir daro įtaką 
jų tolesnei profesinei karjerai. Šią problemą tyrėme ir 
jos sprendimų ieškojome keturiose Europos Sąjungos 
šalyse: Kipre, Italijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. 

Paaugliai ir jų 
pasirinkimai

Merginos ir vaikinai turėtų laisvai rinktis
studijas ir  tuos karjeros kelius, kurie geriausiai 
atitiktų jų talentus ir įgūdžius. Bet dažnai 
realybė būna kitokia. Lyčių stereotipai gali 
užkirsti kelią jų asmeninei ir profesinei sėkmei 
bei galimybei panaudoti savo potencialą.

Iš kur atsiranda Lyčių stereotipai?
Mūsų tyrimai rodo, kad lyčių stereotipai pastebimi 
kasdien, mokykla – ne išimtis. Juos skleidžia mokytojai 
ir bendraamžiai, sustiprina ugdymo planai, stereotipais 
persmelkta  merginoms ir vaikinams teikiama informacija 
apie studijų sritis bei profesijas. 

Mes atskleidėme...
Tėvai ir mokytojai tikisi, kad vaikinai rinksis gamtos, 
techninius mokslus, inžineriją ir matematiką (STEM 
angl.) nepriklausimai nuo jų pasiekimų moksle. O iš 
merginų laukiama rūpybos ir į žmones orientuotų sričių.

Lyčių stereotipai veikia studijų pasirinkimą...
Vaikinai renkasi technines profesijas, statybos pramonę 
ir su technologijomis susijusius mokslus, o merginos 
telkiasi tradiciškai mažai apmokamose  profesijose kaip 
aptarnavimas, švietimas, sveikatos ir socialinė priežiūra. 

...ir tolesnę profesinę karjerą
Visuomenė skatina vaikinus siekti profesinės sėkmės, 
pažangos ir finansinės galios. Iš merginų tikimasi, kad 
jos suderins darbą ir šeimos gyvenimą, kas greičiausiai 
užkirs kelią jų pasiekimams moksle virsti į pasiekimus 
profesinėje karjeroje. 

Viso to rezultatas – lyčių segregacija. 

www.medinstgenderstudies.org

www.familyplanning.org.cy

www.aleg-romania.eu

www.cddonna.it

www.moteruinformacijoscentras.lt

Partneriai 

Kas yra lyčių segregacija?
Lyčių segregacija  - tai reiškinys, kai moterys ir vyrai 
dominuoja skirtingose švietimo ar darbo rinkos 
sektoriuose. 

Profesinė segregacija gali būti dviejų formų. 
Horizontalioji: moterys koncentruojasi mažiau 
mokamose arba tobulinimosi galimybių nesiūlančiose 
profesijose. 

Vertikalioji: vyrai yra hierarchinės struktūros viršuje, 
o moterys lieka žemesnėse pozicijose.
Šis reiškinys dar vadinamas „stiklinėmis lubomis“. 

ES vyrų užimtumo lygis yra aukštesnis ir jie užima 
daugiau vadovaujančių pozicijų. Tačiau universitetus 
ES šalyse baigia daugiau moterų nei vyrų, atitinkamai 
43,9%, ir 23,4%, tad kodėl įvyksta tokia segregacija?
GenderEd projektas siekia kovoti su šiuo disbalansu, dėl 
kurio atsiranda nelygybė darbo vietose bei moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio skirtumas (ES vidurkis - 16,2%). 

Ką siūlo GenderEd?
GenderEd - tai moksliniais tyrimai besiremiantis 
projektas, kurio tikslas nustatyti lyčių stereotipus 
švietime ir profesijos pasirinkime ir imtis aktyvaus 
vaidmens juos naikinant. 

Mes siekiame: 

• Skatinti mokinius plėsti pasirinkimus
•  Kovoti su lyčių segregacija švietimo ir 
 užimtumo  srityse
•  Spręsti darbo užmokesčio skirtumo ir lyčių
  segregacijos apraiškas darbovietėse tuo pačiu   
 padedant merginoms ir vaikinams panaudoti visus  
 savo gebėjimus.

Kaip GenderEd gali padėti 
pedagogams kovoti su 
lyčių stereotipais?

1 Pristatyti mokiniams lyčių stereotipus naikinantį  
 internetinį žaidimą ir aplikaciją „Svajonių griovėjai“

2 Suteikti pedagogams naujausius įrankius ir išteklius  
 kovai su lyčių stereotipais klasėje

3 Apmokyti vidurinių mokyklų mokytojus ir karjeros  
 konsultantus vykdyti interaktyvią ir praktinę   
 programą merginoms ir vaikinams.  

Absolventai pagal lytis ES šalyse

Darbo užmokesčio skirtumas

Tyrimų rezultatus, išteklius ir žaidimą rasite “Gender-Ed at” 
medinstgenderstudies.org/tag/gendered

1 Pristatyti mokiniams lyčių stereotipus naikinantį 
internetinį žaidimą ir aplikaciją „Dream Fighters”, 
kurią galite atsisiųsti43.9% Moterys

23.4% Vyrai 

16.2% ES vyrams už tą patį darbą 
vidutiniškai mokama 
daugiau negu moterims.
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