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1. Įžanginis žodis

ĮŽANGINIS ŽODIS

2. Tyrimų ataskaitos

Mieli skaitytojai,

3. Įrankiai

Paskutiniame savo naujienlaiškyje norime pasidžiaugti savo
paskutinių dviejų su puse metų pasiekimais tarptautiniame Boys in
Care projekte.

4. Mokymai ir paramos akcijos
5. Sąmoningumo didinimas ir sklaida

BOYS
IN
CARE
Ankstesnius mūsų naujienlaiškio leidimus
galite rasti čia.
Jeigu manote, kad šie naujienlaiškiai būtų
aktualūs Jūsų draugams ar bendradarbiams,
su malonumu juos persiųsime.

Ši nuostabi kelionė prasidėjo 2017-ųjų balandį ir oficialiai pasibaigė
2019-ųjų rugsėjį. Tačiau dėl įkvepiančių ir naujas perspektyvas
suteikiančių patirčių, susitikimų su įvairiais profesionalais,
mokytojais, konsultantais, politikos aktoriais bei vaikinais,
bepradedančiais mąstyti apie karjeros kelius, jaučiame, jog iš tiesų
šis projektas gyvuos mūsų širdyse ir mintyse.
Projektas veikė šešiuose skirtinguose nacionaliniuose ir regioninuose
kontekstuose, tad turėjome įvairių iššūkių ir galimybių pristatyti savo
produktus ir kelti diskusijas apie problemas, kylančias iš lyčių stereotipų
nacionaliniuose ir Europos lygmenyje.
Projektas mums leido sukurti inovatyvius Europinius produktus,
kuriuos galima pritaikyti daugeliui šalių bei profesionalų, veikinačių
karjeros orientavimo srityje.
Šiame naujienlaiškyje sužinosite ką sukūrėme projekto metu ir kaip
visa tai galėsite panaudoti kasdieniniame darbe!
Esame dėkingi už jūsų dalyvavimą šiame projekte ir tikimės, jog
mūsų pastangos padės dirbant karjeros orientavimo, edukacijos
srityse ir dirbant su jaunais žmonėmis!

Naujienlaiškis nr. 6
2019 m. rugsėjis

BOYS IN CARE

Pagrindinis partneris

Dissens Institut für Bildung und
Forschung e.V - Germany
http://www.dissens.de/

Partneriai:

www.genderforschung.a
t

www.mirovni-institut.si/
en/about-the-peace-institute/

www.istitutodeglinnocenti.it
Center of Womenʹs
Studies and Policies

www.cwsp.bg

TYRIMŲ ATASKAITOS:
Projektą 2017 m. pradėjome apžvelgdami situaciją
kiekvienoje šalyje. Partneriai išanalizavo vietinius
vadovėlius, edukacinę ir informacinę medžiagą tam,
jog
sužinotų
lyčių
stereotipus,
kuriais
vadovaujamasi šveitimo ir karjeros konsultavimo
srityse. Šių tyrimų metu sužinojome kaip yra
žiūrima į vyrus ir karjerą socialinėje sferoje ir kaip
tai atsispindi švietimo ir karjeros orientavimo
sistemose.
Tyrimų duomenys buvo apibendrinti nacionalinėse
tyrimų ataskaitose.
Remiantis šiomis ataskaitomis buvo išplėtota
tarptautinė ataskaita.
Visas nacionalines ataskaitas galite rasti
projekto tinklapyje:
https://www.boys-in-care.eu/reports.html

www.gap.lt
SEKITE MUS SOCIALINIUOSE
TINKLUOSE:
www.facebook.com/Boysincarework/
PROJEKTO TIKLAPIS
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
Subscribe and follow
us! You will
daugybę įdomių video
reportažų apie vyrus globos
profesijose daugeliu kalbų.
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ĮRANKIAI
Remdamiesi analizėmis ir nacionaliniais tyrimais
sukūrėme įvairius produktus, kuriuos gali naudoti
mokytojai, konsultantai, ir visi, dirbantys su
vaikinais:
– Priemonių rinkinį, skirtą švietimui ir karjeros
konsultavimui atsižvelgiant į lyčių stereotipus,
sukurtą mokytojams ir karjeros konsultantams:
Boys in Care priemonių rinkinys.
– 18 video skirtingose valstybėse(Bulgarijoje,
Italijoje, Lietuvoje, Slovėnijoje)
su vyrais,
dirbančiais socialinėje sferoje. Jie pasidalino
kodėl ir kaip pasirinko būtent šią profesiją, ir ką
jiems davė toks pasirinkimas. Įkvepiančias
istorijas anglų, lietuvių, slovėnų ir vokiečių
kalbomis galite rasti mūsų Youtube kanale.

- Sukūrėme Žinyną profesionalams, kuriame
galima rasti metodus ir informaciją, skirtą
mokytojų, konsultantų, socialinių, vaiko teisių
apsaugos darbuotojų, specialistų, dirbančių su
jaunimu mokymams. Žinyne galima rasti lyčių
stereotipų, nelygybės, vyriškumo normų, darbo
rinkos segregacijos, vyrų darbo socialinėje
sferoje apibrėžimus ir pradinę informaciją.
Žinyną galite rasti ir mūsų tinklapyje.
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MOKYMAI
AKCIJOS

IR

PARAMOS

Mokymai
mokytojams
bei
karjeros
konsultantams buvo esminė mūsų projekto
dalis. Jie buvo organizuoti visose partnerių
šalyse įtraukiant įvairius metodus, pritaikytus
nacionaliniams kontekstams. Mokymai padėjo
mokytojams, konsultantams bei kitiems
specialistams, dirbantiems su jaunimu,
atsikratyti lyčių stereotipų bei skatinti rinktis
profesijas socialinėje sferoje.

Mes taip pat suorganizavome paramos akcijas
vaikinams- renginiai, praktikos, akcijos, kurių tikslas yra
skatinti vaikinus rinktis karjerą socialinėje sferoje.
Remiantis Austrijos ir Vokietijos praktika buvo vykdyta
Vaikinų Dienų idėja Boys in Care projekto rėmuose.
Vaikinų Diena pirmiausia buvo išbandyta Slovėnijoje.
Taip pat buvo organizuotos kitokios paramos akcijosGyva Biblioteka Lietuvoje, diskusijos ir video sukurti
Italijoje ir Bulgarijoje, ir pan. Detalesnę informaciją apie
jas galėsite rasti Žinyne.
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SĄMONINGUMO DIDINIMAS IR SKLAIDA
Projekto rezultatai ir produktai buvo plačiai paskleisti
skirtingais būdais.
Naudojome socialines medijas (Facebook ir Youtube
platformas), naujienlaiškius bei įvairius renginius.
Mes suorganizavome nacionalinius sąmoningumo
dindimo renginius kiekvienoje partnerių šalyje
siekdami apsvarstyti projekto tikslus bei geriausias
strategijas jiems įgyvendinti.

2018 m. spalį pristatėme projektą Europos
lyčių lygybės institute Vilniuje, Lietuvoje ir
aptarėme kaip jis siejasi su kitais ES
projektais.

2019 m. birželio 21-ą
surengėme Europos
Konferenciją
“Istituto
degli
Innocenti”
Florencijoje, Italijoje. Joje pristatėme projekto
išvadas, rezultatus, ypač mokymus, vykdytus
mokytojams bei karjeros konsultantams, taip patedukacinę ir sąmoningumo didinimo medžiagą ir
gerąsias praktikas partnerių šalyse.
Už šio leidinio parengimą atsako
projekto partneriai. Leidinio
turinys negali būti vertinamas
kaip pateikiantis Europos
Komisijos nuomonę.

Konferencija tai pat suteikė galimybę dalyviams ir
tarptautiniams ekspertams pasidalinti žiniomis ir
paskatinti tolimesius darbus. Džiaugiamės, jog
projektas turėjo didelį poveikį Europoje,
įtraukiant tiek daug žmonių internete ir gyvose
diskusijose, kurie suteikė tiek žinių ir palaikymo
bei naujų idėjų projektams ir tiriamiesiems
darbams.

Džiaugiamės, jog projektas turėjo didelį
poveikį Europoje, įtraukiant tiek daug žmonių
internete ir gyvose diskusijose, kurie suteikė
tiek žinių ir palaikymo bei naujų idėjų
projektams ir tiriamiesiems darbams.
Neseniai išleidome recenzuojamą straipsnį,
paremtą BiC rezultatais: Scambor, Elli, Jauk,
Dani, Gärtner, Marc & Erika Bernacchi (2019).
Caring masculinities in action: Teaching beyond
and against the gender- segregated labour
market. In Magaraggia, S., Mauerer, G. &
Schmidbaur, M. (ed.): Feminist Perspectives on
Teaching Masculinities. Learning Beyond
Stereotypes;
ATGENDER, Routledge 2019.
h t t p s : / / w w w .r o u t l e d g e . c o m / F e m i n i s t - Per
spectiv
es - o n-Tea ch i n g - Ma s cu l i n i t i es Learning-Beyond-Stereotypes/MagaraggiaMauerer-Schmidbaur/p/book/9780367193287.

Tikimės, jog visiems, prisijungusiems prie mūsų
projekto !
Ačiū ir tikimės greitai vėl susitikti !

Leidinio rengimą
finansiškai parėmė
Europos Sąjunga
pagal Teisių,
lygybės ir
pilietiškumo
programą.
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