Mokymai žurnalistams ir žurnalistikos bei komunikacijos studentams “Sprendimo autonomija:
ekonomika + lyčių lygybė + viešoji nuomonė

PIRMO MOKYMŲ CIKLO PROGRAMA

I diena 2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
8.30–9.00 Atvykimas, dalyvių registracija, kava
9.00–10.30 Ekonominio valstybės modelio įtaka moterų ekonominei padėčiai
Lekt. dr. Aušra Maldeikienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos
fakulteto docentė
Pranešimo metų klausytojos bus supažindintos su pagrindiniais socialiniais ekonominiais
modeliais, kurie veikia atskirose Europos Sąjungoje valstybėse. Vėliau bus pademonstruota,
kaip Lietuvos neoliberalus socialinis modelis, kuriame išlikę atskiri postsovietiniai socialiniai
įsipareigojimai, konkrečiais moterų gyvenimo ir karjeros momentais stumia jas į socialinę
atskirtį ir skurdą arba/ir persidirbimą bei menkas galimybes derinti asmeninį, šeiminį ir
darbinį gyvenimus. Pagrindinis aptarimas klausimas: ar konkreti veikianti Lietuvos
ekonominė sistema leidžia moteriai siekti finansinės nepriklausomybės ir kaip jos gyvenimą
veikia šeimyniniai apribojimus (vaikų auginimas, senų tėvų priežiūra ir panašiai).

10.30–10.45 Pertrauka
10.45–12.15 Žurnalistų gudrybės ir taktikos atliekant žurnalistinius tyrimus
Lekt. Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
Praktinio pobūdžio paskaitoje analizuojama legalaus ir neleistino melo tiriamojoje televizijos
žurnalistikoje problema, aptariamos montažo galimybės siekiant planuoto įspūdžio,
supažindinama su pagrindiniais scenarijaus parengimo ir įgyvendinimo etapais.

12.15–13.45 Praktinis užsiėmimas „Anapus taikiklio“
Lekt. Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas
Žurnalistai gauna užduotį atlikti visuomeninio konsultanto vaidmenį atrankos į bendrovių
valdybas komisijoje. Jų tikslas – pasiūlyti atrankos kriterijus, kurie užtikrintų skaidrumą ir
proporcingą atstovavimą lyčių aspektu. Mokymų dalyviai taip pat turėtų išmokti sukurti
komunikacinę žinutę (sprendimo pateikimas žiniasklaidai) bei parengti scenarijų apie lyčių
disproporciją valdybose.

13.45–14.30 PIETŲ PERTRAUKA
14.30–16.00 Socialinis lyčių konstravimas
Lekt. Margarita Jankauskaitė, Lygių galimybių plėtros centro projektų vadovė
Paskaitoje aptariama, kaip galios struktūroms palaikant vyksta socialinis konstravimas
kuriantis, įtvirtinantis ir natūralizuojantis lyčių skirtumus, kurie tampa asmens privilegija
arba priklausomybe. Keliamas klausimas, koks vaidmuo šiame procese tenka žiniasklaidai.

Interaktyvios užduotis ir diskusijos skirtos darbui su lyčių stereotipais ir kritiškam jų
permąstymui.

16.00–16.15 Kavos pertrauka
16.15–17.00 Mokymų dienos apibendrinimas
II diena 2014 m. rugsėjo 12 d., penktadienis
9.00–10.30 Lyčių (ne)lygybės raiška švietimo sistemoje
Lekt. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė
Siekiant atsakyti, ko gi švietimo sistemoje daugiau – lygybės ar nelygybės, ir kokią įtaką šis
pasiskirstymas turi visos visuomenės funkcionavimui, bus keliami tokie diskusiniai klausimai:
Ką akcentuojame labiau: skirtingą ar vienodą berniukų ir mergaičių ugdymą?; Kokio požiūrio
laikosi bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai?; Kaip „vyriškų“ ir „moteriškų“ specialybių
išskyrimas lemia studijų ir profesijos pasirinkimą?; Ar egzistuoja švietimo sistemos
feminizacijos problema? ir t.t.

10.30–11.00 Kavos pertrauka
11.00–12.30 Moterų ir vyrų lygios galimybės teorijoje ir praktikoje
Lekt. Laima Vengalė-Dits, Lygių galimybių kontrolieriaus patarėja
Aptariamos moterų ir vyrų lygios galimybės teisės aktuose, diskriminacijos identifikavimas
praktikoje, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimai Lietuvoje, pateikiama kas
nėra laikoma diskriminacija dėl lyties.

12.30–13.30 PIETŲ PERTRAUKA
13.30–15.00 Stereotipinių lyčių santykių pateikimo žiniasklaidoje bei reklamoje
problema
Lekt. Valdas Dambrava, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas
viešiesiems ryšiams
Kalbama apie tai, kokios priežastys galimai lemia lyčių stereotipinių santykių vaizdavimą
žiniasklaidoje. Bus atskleidžiamos galimos įvairių institucijų rengtų pranešimų spaudai
problemos bei jų įtaką žiniasklaidos turiniui. Nagrinėjami konkrečių skundų dėl
diskriminacinės reklamos atvejai, aptariami kai kuriuos stereotipiniai straipsniai
žiniasklaidoje.

15.00–15.30 Kūrybinė užduotis kitam mokymų ciklui
15.30–16.00 II mokymų dienos apibendrinimas
Mokymus moderuoja : dr. Aurelija Juodytė, Lietuvos žurnalistikos centro
direktorė El. p. lzcentras@lzc.lt Mob. tel.: 8 686 86545

