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Lyčių lygybės planas (Gender Equality Plan (GEP) yra politikos 

instrumentas, skirtas paskatinti kultūrinius ir institucinius 

pokyčius organizacijoje

SPEAR projektas įgyvendina Lyčių lygybės planus projekto 

partnerių institucijose, remiantis  Europos lyčių lygybės 

instituto (EIGE) sukurtomis rekomendacijomis (GEAR Tool). 



SPEAR IŠKELIA UŽDAVINIUS: 

Išplėsti institucijų, įgyvendinančių Lyčių

lygybės planus, skaičių

Pašalinti kliūtis ir barjerus moterų karjeros

realizavimui universitetuose

Pagerinti lyčių balansą universitetų

sprendimų priėmimų lygmenyje

Stiprinti lyčių dimensiją moksliniuose

tyrimuose



Lyčių lygybė – tai būdas padidinti įvairovę organizacijose, 

sukurti palankią darbo aplinką, pagerinti sprendimų 

priėmimo ir mokslinių tyrimų kokybę

Lyčių lygybės planai skatina sisteminius institucinius ir 

struktūrinius pokyčius

Į lyčių lygybę nukreipta veikla paskatina kultūrinius pokyčius 

organizacijoje ir platesniame kontekste (aukštasis mokslas, 

visuomenė)



SPEAR RPOJEKTO
KONSORCIUMAS

PRAKTIKOS BENDRUOMENĖ (COMMUNITY OF PRACTICE): 

UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, DENMARK (SDU) -

KOORDINATORIUS

UPPSALA UNIVERSITY, SWEDEN (UU)

RWTH AACHEN UNIVERSITY, GERMANY (RWTH)

SKLAIDĄ vykdo EUROPA MEDIA NON-PROFIT LTD. (EM),

VENGRIJA

VIDINĮ VERTINIMĄ vykdo JOANNEUM RESEARCH, 

FORSCHUNGSGESELLSCHAFT MBH (JR), AUSTRIJA



SPEAR RPOJEKTO
KONSORCIUMAS

MOKYMOSI BENDRUOMENĖ (COMMUNITY OF 

LEARNING):

BULGARIJA:

SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI” (SWU) 

PLOVDIV UNIVERSITY ‘PAISII HILENDARSKI’ (PU)

LIETUVA:

• VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY DIDŽIOJO 

UNIVERSITETAS (VDU) 

• VILNIUS UNIVERSITY (VU)

PORTUGALIJA: UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL) 

KROATIJA: UNIVERSITY OF RIJEKA (UNIRI) 





BENDRADARBIAVIMAS SPEAR PROJEKTE







Lyčių lygybės plano priemonės VDU

- kurti didesnį dalyvavimą ir įtraukimą skatinančias darbo 

aplinkas

- užtikrinti įdarbinimo, kandidatų atrankos strategijas, politiką 

ir procedūras, kurios būtų nešališkos lyties požiūriu 

- pagerinti susitikimų ir kasdienių sąveikų organizacijoje kokybę

- užtikrinti skaidrias karjeros trajektorijas, numatant moterų 

karjeros skatinimo priemones

- integruoti lyties  aspektą į  tyrimo strategijas, kurti įtraukias

tyrimo aplinkas ir komandas

- įgalinti moteris tyrėjas, organizuojant mokymus apie karjerą 

ir kuriant konsultavimo, mentorystės ir kitas priemones 

- įtraukti lyties aspektą į vadovavimą disertacijoms (gender

sensitive PhD supervision)

- pagalba sugrįžtant po akademinės pertraukos





PLANUOJAMOS
LYČIŲ LYGYBĖS PLANO 

PRIEMONĖS VDU

• Įtraukti lyčių lygybės politiką į 

strateginius dokumentus (strateginis 

planas, Etikos kodeksas, sukurti 

Įvairovės strategiją, kt.)

• Siekiant kelti sąmoningumą apie lyčių 

lygybę, įtraukti lyčių indikatorius į 

institucinių duomenų rinkimą, 

analizę ir sklaidą



PLANUOJAMOS
LYČIŲ LYGYBĖS PLANO 

PRIEMONĖS VDU
• Stiprinti lyčių lygybės dimensiją 

studijose (įtraukti lyčių tematiką į 

studijų programas) 

• Stiprinti lyčių lygybės dimensiją 

tyrimuose (įtraukti lyčių tematiką į

tyrimo projektus, publikacijas, 

stiprinti moterų lyderystę tyrimo 

komandose, skatinti jaunų tyrėjų 

moterų karjeras)



PLANUOJAMOS
LYČIŲ LYGYBĖS PLANO PRIEMONĖS VDU

Keisti lyčių reprezentacijas universiteto komunikacijoje

siekiant skatinti moterų lyderystę universiteto valdyme,

studijose ir tyrimuose, siekiant įveikti horizontalią

segregaciją disciplinose

Atlikti kritinę dabartinės komunikacijos ir

reprezentacinės politikos analizę ir atskleisti kaip

moterys reprezentuojamos universiteto tinklalapyje,

medijose, reklaminėje medžiagoje apie studijas ir

tyrimus, kaip galimai pasireiškia stereotipinimas ir

moterų nematomumas.

Parengti komunikacijos priemonės ir veiklas

(kampanijos, renginiai, mokymai, komunikacija

nacionalinėse medijose) siekiant pagerinti moterų lyderių

ir tyrėjų reprezentacijas akademijoje.



PLANUOJAMOS
LYČIŲ LYGYBĖS PLANO PRIEMONĖS VDU

• sukurti priemones seksualinio 

priekabiavimo prevencijai 

• kelti sąmoningumą apie lyčių 

lygybę, anti-diskriminacinę 

politiką 

• pagerinti bendrą organizacinę 

kultūrą  - didinti įtraukumą ir 

dalyvavimą



PLANUOJAMOS
LYČIŲ LYGYBĖS PLANO PRIEMONĖS VDU

sumažinti horizontalią segregaciją ir 

lyčių disbalansą disciplinose ir 

fakultetuose:

Informatikos fakultetas

VDU Švietimo akademija 

VDU Žemės ūkio akademija



PARAIŠKOS SĖKMĖS FAKTORIAI

• Paraiškos rengėjai ir iniciatoriai (Danijos, Švedijos, Bulgarijos universitetai) turi didelę 

patirtį įgyvendinant sėkmingus projektus panašia tema apie lyčių lygybę universitetuose 

(projektas FESTA Framework 7programoje, kt.). SPEAR projektas tęsia buvusius projekto 

iniciatorių projektus – taikomos kai kurios sukurtos  metodikos. Visi projekto partneriai turi 

patirtį įgyvendinant  lyčių lygybės projektus. 

• VDU ir VU įsijungė į projektą, gavę institucinius kvietimus iš koordinatorių (Danijos 

universitetas). 

• Kadangi projektas numato institucinį pokytį, į paraiškos rengimo procesą VDU ir VU buvo 

įtraukti šių universitetų rektoratai: su vadovybe buvo derinamos projekto veiklos ir 

priemonės. Projekto paraiškoje VDU ir VU vadovybė pateikė institucinio įsipareigojimo 

raštus vykdyti projektą ir įgyvendinti Lyčių lygybės planus. 

• Rengiant projektus VDU ir VU komandos parengė lyčių lygybės aukštame moksle situacijos 

Lietuvoje analizę. Į projektą buvo pakviesti patyrę lyčių  studijų mokslininkai (nurodytos 

jų publikacijos, projektai).   



PARAIŠKOS SĖKMĖS FAKTORIAI

• Savita ir įdomi konsorciumo sudarymo logika – konsorciumas sudarytas iš 2 partnerių grupių: 

„pažengusiųjų“  - jie vadinami „Community of practice“ ir „besimokančiųjų“ (Community of 

learning). 

„Pažengusieji“ (Danijos, Švedijos, Vokietijos universitetai)   jau turi Lyčių lygybės planus ir nerengia jų 

projekto metu, jie konsultuoja ir palaiko kitus patirties neturinčius partnerius. 

„Besimokantieji“ universitetai (Community of Learning) yra universitetai iš šalių, kur pagal EU statistiką 

yra nepakankamai gera moterų situacija moksle  - Lietuva, Bulgarija, Portugalija, Kroatija. Iš Lietuvos ir 

Bulgarijos dalyvauja 2 universitetai – taip tikimasi padaryti nacionalinį poveikį

Atskiroms funkcijoms (sklaida, vertinimas) pakviestos partnerių institucijos (neuniversitetai), kurios turi 

ypatingą patirtį dirbant su keliais H2020, Framework 6, 7 projektais. 

Savitas vadybinis ir žinių kūrimo modelis – visi partneriai padalinti į skirtingus bendradarbiavimo

pogrupius. Partneriai iš  „Pažengusiųjų“ grupės  prižiūri ir konsultuoja atskirus universitetus iš 

besimokančiųjų tarpo. Paraiškoje detaliai aprašomi mokymai, konsultavimo, mentorystės projekte (360 

Mentoring) logika, susitikimų ir mokymų dažnumas, dizainas, kt. 



Ačiū už dėmesį!
natalija.mazeikiene@vdu.lt


