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MMOOKKYYMMOO  MMEEDDŽŽIIAAGGAA  ““LLyyggiiooss  ggaalliimmyybbėėss  iirr  aannttiiddiisskkrriimmiinnaacciijjaa””  
SSIIŪŪLLOOMMAASS  UUŽŽSSIIĖĖMMIIMMOO  PPLLAANNAASS  DDĖĖSSTTYYTTOOJJUUII  

 
Mokomojo seminaro “Lygios galimybės ir antidiskriminacija” tikslas – padėti pakelti (padidinti) vyresnio amžiaus piliečių, bedarbių 
bei migrantų pilietines kompetencijas lygių galimybių ir nediskriminavimo srityje: 
� siekiant apsaugoti žmogaus teises,  
� padedant adaptuotis prie įvairialypės, besikeičiančios visuomenės bei darbo rinkos.  

 
 
Veikla Tikslas Užduotys dėstytojui Laikas Reikalingos 

priemonės 
 

Susitikimas ir LIGHT 
projekto įžanga, 
mokymų tikslas, 
darbotvarkė  

Pasveikinti atvykusius 
dalyvius, susipažinti vienam 
su kitu, pristatyti projektą ir 
mokymus. 

• Pasveikinti dalyvius 
• Projekto ir mokymų pristatymas  

10 min.  • Kėdės sustatytos ratu 
(be stalų) 
• Paruoštas 
pristatymas apie 
seminarą 

Apšilimo/susipažinimo 
pratimas 

Padėti dalyviams artimiau 
susipažinti vienam su kitu ir 
sukurti jaukesnę atmosferą; 
suteikti dalyviams galimybę 
išsikalbėti, pasidalinti savo 
ankstesne patirtimi/ 
žiniomis apie diskriminaciją.  

• Paprašyti dalyvių pasirinkti vieną 
paveiksliuką/nuotrauką iš rato 
vidurio  
• Paprašyti dalyvių prisistatyti bei 
spontaniškai apibūdinti savo 
jausmus, mintis pasirinkus 
paveiksliuką 
• Jeigu asmeninė patirtis susijusi su 
diskriminacija yra jau paminėta 
dėstytojas pakviečia juos tolimesnei 
diskusijai  

20 min. • Paveikslai, 
nuotraukos, kuriose 
atskleidžiamos 
diskriminacinės 
situacijos (jas reikėtų 
padėti rato viduryje) 
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Dėstytojo indėlis: 
diskriminacija ir su 
tuo susiję įstatymai, 
teisės aktai 
(panaudoti  
pavyzdžius) 

Supažindinti dalyvius su 
diskriminacijos terminu ir 
teisės aktais prieš 
diskriminavimą  

• dėstytojo indėlis I (diskriminacijos ir 
teisės aktų prieš diskriminaciją 
apibrėžimas) 
• dėstytojo indėlis II (nacionaliniai 
teisės aktai prieš diskriminaciją – šią 
temą dėstytojas paruošia 
savarankiškai) 
• aptarti pavyzdžius su dalyviais 

30 min. pristatymas “Įvairovė 
darbe” (medžiaga gali 
būti padalinama 
dalyviams) 

indėlis I: skaidrės 3 - 7;  
pavyzdžiai: skaidrės 14 
- 18  

Vaidmenų žaidimas 
“Ženk žingsnį į 
priekį” (angl.“Take a 

step forward”)  

Atkreipti dalyvių dėmesį į jų 
pačių požiūrį, išankstinius 
nusistatymus ar požiūrius, 
kurie sąlygotų 
diskriminuojantį elgesį. 

• pravesti vaidmenų žaidimą “Ženk 
žingsnį į priekį” 

60 min.  Vaidmenų kortelės 
klausimai 

Pertrauka 30 min.   

Dėstytojo indėlis: Ką 
tu gali padaryti? 

Parodyti dalyviams 
problemų, susijusių su 
diskriminavimu, sprendimo 
galimybes.  

• dėstytojo indėlis I (ką aš galiu 
padaryti, įskaitant ir skundo rašymą) 
• dėstytojo indėlis II (regioninės 
lygybės institucijos – šią temą 
dėstytojas paruošia savarankiškai) 

20 min.  pristatymas “Įvairovė 
darbe” (medžiaga gali 
būti padalinama 
dalyviams)  
19 – 21, 11, 22 skaidrės 

Apklausa 
diskriminacijos tema 

Padėti dalyviams įgytas 
teorines žinias pritaikyti 
praktiniams klausimams. 

• kartu su dalyviais atlikti apklausą 
diskriminacijos tema ir aptarti 
sprendimus 

20 min. pristatymas “Apklausa 
diskriminacijos tema” 

Atvejo analizė 
Darbas grupėje 

Gilinti dalyvių supratimą apie 
diskriminavimą ir įstatymus 
prieš diskriminavimą. 

• atsižvelgiant į tikslinę grupę 
parengti atvejo analizę (galbūt 
vietiniame kontekste) ir 3-4 
klausimus; galite dalyviams padalinti 
aprašymą; 
• klausimų aptarimui suskirstyti 

40 min.  padalinti lapus atvejo 
analizei 
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dalyvius į grupes po 2 žmones 
• paprašyti grupių trumpai aptarti 
diskusijų rezultatus 

 Grįžtamasis ryšys Reflektuoti mokymų poveikį  • paprašyti dalyvių parašyti ant 
lentos: Kas buvo naudinga? Kas mane 
nustebino? Ką aš galėčiau perduoti 
kitiems?  
• vadovauti diskusijai apie seminaro 
vertinimą 

20 min.  lenta, suskirstyta į tris 
dalis atsakymams 

Uždarymas, 
įvertinimas 

Užbaigti mokymus ir 
paprašyti dalyvių įvertinti 
mokymus. 

• paprašyti dalyvių užpildyti 
įvertinimo anketą  
• apibendrinti mokymus. 

20 min.  Įvertinimo anketa 

 
 
Priedai 
� Paruoštas pristatymas seminarui pravesti  
� Pristatymas “Įvairovė darbe” 
� Vaidmenų žaidimas “Ženk žingsnį į priekį” 
� Pristatymas “Apklausa diskriminacijos tema” 
� Seminaro įvertinimo anketa 

 
 


