KONFERENCIJA

MOKYKLA – BE PATYČIŲ TAPATYBĖS PAGRINDU
Viešbutis „Ratonda“, A. Rotundo g. 1, Vilnius, Lietuva
2015 m. lapkričio 05 d.
10:00 – 15:30 val.

PROGRAMA
09:30 – 10:00

Atvykimas, registracija, pasitikimo kava

10:00 – 11:30

Lytinio švietimo ir ugdymo svarba

Sveikinimo
kalbos:

Agneta Lobačevskytė, Lygių galimybių kontrolierė
Dr. Natalja Istomina, LR Švietimo ir mokslo viceministrė
Prof. Marija Aušrinė Pavilionienė, Vystomojo bendradarbiavimo, reprodukcinės
sveikatos ir teisių parlamentinės grupės pirmininkė, Žmogaus teisių komiteto narė

Pranešimai:

Lytinio (ne) švietimo praktika ir tendencijos Lietuvoje
Mindaugas Kluonis, Tolerantiško jaunimo asociacijos narys
Ar reikalingas mokslu grįstas lytinis švietimas – ką rodo skaičiai?
Vaida Tretjakova, Lietuvos socialinių tyrimų centro, Visuomenės geografijos ir
demografijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja
Lytiškumo ugdymas mokyklose: mokinių poreikiai.
Akvilė Burneikaitė, Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė

Diskusija
11:30 – 12:30
Pranešimai:

Patyčios Lietuvoje – kodėl tai vis dar pateisinama?
Patyčios mokykloje – nepateisinama, bet toleruojama?
Ivona Suchodolska, psichologė, savanorių mokytoja, VšĮ „Vaikų linija“
Patyčios seksualinės orientacijos ir lyties pagrindu Lietuvos mokyklose –
tyrimo pristatymas
Eglė Tamulionytė, ekspertė, VšĮ „Įvairovės ir edukacijos namai“, Tolerantiško
jaunimo asociacija
Dėl kokių tapatybės aspektų daugiausia tyčiojamasi Lietuvos mokyklose?
Ilona Tamutienė, tyrėja, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Jaunimo nuostatų tyrimas: mokyklos be patyčių iššūkiai ir perspektyvos
Neringa Jurčiukonytė, Nacionalinio socialinės integracijos instituto direktorė

Diskusija

12:30 – 14:00

Pietūs ir „Gyvoji biblioteka“

14:00 – 15:30

Kaip atpažinti ir kovoti su patyčiomis seksualinės orientacijos ir
lyties pagrindu: metodai ir rekomendacijos

Pranešimai:

Lyčių vaidmenų stereotipų pasekmės
Daiva Baranauskė, Labdaros ir paramos fondo FRIDA direktorė
Ypatingi, nes skirtingi: lytinės tapatybės, lyties raiškos ir seksualinės orientacijos
sąvokų aptarimas
Tomas Vytautas Raskevičius, Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL Žmogaus
teisių politikos koordinatorius
Kaip kovoti su patyčiomis seksualinės orientacijos ir lyties pagrindu mokyklose:
geroji praktika ir rekomendacijos
Vilma Gabrieliūtė, VšĮ„Įvairovės ir edukacijos namai“ direktorė
Kai klausimų daugiau nei atsakymų: informacijos portalas „Išgirsti“
Augustas Čičelis, Asociacijos „In corpore“ vadovas

Diskusija
Renginio moderatorė: Jūratė Juškaitė, žurnalistė, portalo www.manoteises.lt redaktorė
Organizuoja:

Partneriai:

Informacinis partneris:

Konferenciją remia:
ILGA-Europe „Dokumentacijos ir advokacijos fondas“

				

www.ivairovesnamai.lt

