
                           

 

 

 

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMA (PEDAGOGŲ) 

ŠVIETIMO AKADEMIJA 

Pavadinimas lietuvių kalba Lytiškumas ir šeimos šiuolaikiniame pasaulyje: įvairovė ir jos 

iššūkiai 

Pavadinimas anglų kalba Sexuality and Families in the Modern World: Diversity and Its 

Challenges 

Programos kodas 213001481 

Apimtis kreditais arba trukmė val. 80 val.  

Programos tipas pagal profesiją Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos 

Programos tipas pagal kryptį 

 
*Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa 

Dalyvių tikslinė grupė 

 

*Asmenys, dirbantys pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas 

*Dalykų mokytojai 

*Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, organizuojančių 

skyrių vedėjai 

*Pagalbos mokiniui specialistai 

*Pradinio ugdymo mokytojai 

*Profesijos mokytojai 

Programos lygis 

 
*Institucinio lygio programa 

Kontaktinio mokymosi trukmė 32 val.  

Savarankiško mokymosi trukmė 48 val.  

Reikalavimai programos dalyviams 

(programos reikalavimai) 
Nėra 

Programos aprašymas Lytiškumo, seksualumo bei šeimų įvairovė yra šiuolaikinės 

visuomenės tikrovė, kurią būtina aptarti bei pažinti jau 

mokykloje. Vaikai ir paaugliai domisi savo lytiškumu ir 

seksualumu, svarsto būsimus šeimos pasirinkimus, ieško 

informacijos tarp bendraamžių bei mokytojų. Labai svarbu, kad 

juos pasiekianti informacija būtų atitinkanti socialinę tikrovę, 

atliepianti laikmetį, grįsta mokslinėmis žiniomis.  

Mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad lytiškumo, seksualumo ir 

šeimų įvairovės šiuolaikinėje visuomenėje ignoravimas veda link 

įvairių visuomenės grupių marginalizavimo, socialinės atskirties 

didinimo.  

Ši kvalifikacijos tobulinimo mokytojams programa supažindins 

su lytiškumo, seksualumo ir šeimų įvairovės problematika 

šiuolaikinėje visuomenėje, kvies jos dalyvius be išankstinių 

stereotipų pažvelgti į vis dar dažnai tabu Lietuvos visuomenėje 

esančias temas, pateiks interaktyvias užduotis bei 

rekomendacijas, kaip šiomis temomis kalbėtis su moksleiviais. 

Programa skirta mokytojams, įgyvendinantiems “Sveikatos, 

lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programą”. 



Programą parengė Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai 

prof. Artūras Tereškinas, prof. Aušra Maslauskaitė, prof. Milda 

Ališauskienė ir kt.  

Programą Lietuvos mokytojams rekomenduoja Jungtinių Tautų 

konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims 

panaikinimo (CEDAW) komiteto pirmininkė prof. Dalia 

Leinartė. 

RENGINIAI 

Tipas Kursas 

Vykdymo adresas Daukanto g. 28, Kaunas/ Ševčenkos g. 31, Vilnius 

Pradžia YYYY-MM-DD 

Pabaiga YYYY-MM-DD 

Mokymo kalbos Lietuvių kalba 

Dalyvio mokestis 160 eurų 

Ar pritaikytas specialiųjų ugdymosi 

poreikių asmenims 
Taip 

Registracijos nuoroda https://forms.gle/hjmJEDTjGHa3D8iz8 

Registracijos pradžia  YYYY-MM-DD  

Registracijos pabaiga YYYY-MM-DD 

Koordinatoriaus telefonas 8 37 327875 

Koordinatoriaus el. paštas vaida.luksiene@vdu.lt , milda.alisauskiene@vdu.lt 
 

https://forms.gle/hjmJEDTjGHa3D8iz8
mailto:vaida.luksiene@vdu.lt

