AKTUALIJOS! O KĄ MANAI TU?
2016 M. BIRŽELIS. NR 6 (12)
Šiame numeryje:
LIDL:
Vokietijos parduotuvių tinklas valdo
apie 10 000 parduotuvių 28-iose
salyse. Birzelio 2-ą dieną pirmosios
parduotuves atsidare Lietuvoje

Lytinio ugdymo programa:
Seimas atmete siulymą į Svietimo
įstatymą įrasyti lytinį ugdymą,
teigiant, kad moksleiviams reikalinga
rengimo seimai programa.

Teroro aktas JAV, Orlande:
Birzelio 12-ąją, į gejų klubą įsiverzęs O.
Mateenas iszude 50 zmonių, tai
siaubingiausias teroro aktas JAV nuo
Rugsejo 11-osios

Nepraleisk:
Svarbiausios uzsienio salių birzelio
menesio naujienos

Naujienlaiškį remia:

Naujienlaiškį rengia:

Kviečiame jus užpildyti mokytojų apklausą, kuri padėtų kitiems mokslo metams
patobulinti Naujienlaiškį. Tai Jums užtruks vos 5 minutes, bet suteiksite mums ypač
vertingos informacijos, padėsiančios tobulinti naujienlaiškį: SPAUSTI ČIA

LIDL
Į Lietuvą atejo LIDL tinklas
Vokietijos parduotuvių tinklas valdo apie 10 000
parduotuvių 28-iose šalyse. Birželio 2-ą dieną
pirmosios parduotuvės atsidarė Lietuvoje

Šaltiniai:


BNS: „Lidl“ visoje Lietuvoje atidare 15 parduotuvių



L. Dapkus: Lietuva, birzelio 2-oji. Sv.Lidlo diena. Lrytas.lt



D. Sakaliene: Kam skambina „LIDLo“ varpai. Bernardinai.lt



R. Bogdanas: Nemokamos „Coca Colos“ is dangaus belaukiant. Delfi.lt



Ainius Lasas: Vienakoje Lietuva. 15min.lt



Tinklarastis „Lidzitos uzrasai“: LIDL fenomenas Lietuvoje: Kas bendro tarp slapimo gerimo ir
patycių is taupymo



Tinklarastis „Rokiskis Rabinovicius“: Pabiros apie Lidl procesus. Skiriama Rimi, Iki, Norfa ir
Maxima tinklams



„Belaukdami „Lidl“ atidarymo kaunieciai pasistate palapinę.“ Delfi.lt



Lina Ever: Apie „Lidl“, Uzkalnį ir neatsakingą ziniasklaidą. 15min.lt



„60 minucių“ (LRT radijo laida), nuo 5:00.

Šaltinis: lrytas.lt

Šaltinis: Interneto vartotojų kūryba (iš delfi.lt)

1.

Kaip vertinate LIDL prekybos centrų atejimą į Lietuvą? Kodel tai tapo
nacionalines reiksmes įvykiu?

2.

Kaip vertinate pasisakymus, smerkiancius ar ironizuojancius
žmones, laukiančius eilese prie LIDL?

3.

Kieno poziciją - zmones kritikuojancių ar pateisinancių jų
elgseną - palaikote? Kodel?

4.

Ar teko lankytis LIDL? Kokias mintis ir emocijas sukele?

5.

Kaip pateiktumete mokiniams diskusiją apie pragyvenimo
lygį Lietuvoje ir gyventojų elgseną?

Svietimas
Lytinio ugdymo programa
Seimas atmetė siūlymą į Švietimo įstatymą įrašyti
lytinį ugdymą, teigiant, kad moksleiviams
reikalinga rengimo šeimai programa.

Šaltiniai:


BNS: Seime bijoma „lytinių santykių propagandos“



J. Juskaite: Ministre, paaiskinkite sesiasdesimties nevyriausybinių organizacijų rysius su
verslo interesais. Manoteises.lt



J. Žiugzdiene: Lytinis svietimas ar lytiskumo ugdymas? Bernardinai.lt



V. Sinica: Lytiskumas tarp mokslo ir ideologijos. Lrytas.lt



G. Sabaliauskaite: Lytiskumo ugdymas: kada baigsis kopustų ir gandrų pasakos? Veidas.lt



Alfa.lt: Žinia apie besilaukiancią nepilnametę Saruno Kirdeikio draugę – radikali socialine
iniciatyva



M. Cerniauskiene: Pastojusi paaugle zinių apie kontracepciją veikiausiai semesi internete

Higienos instituto Sveikatos
informacijos centro duomenys:

R. Miliūtės pasidalinti įrašai iš Seimo
narių konferencijos: ČIA ir ČIA

1.

Ką vertetų diskutuoti su mokiniais lytiskumo tema?

2.

Su kokio amziaus mokiniais reiketų pradeti diskutuoti?

3.

Kokio pasirengimo reiktų mokytojams? Kas jį turetų suteikti?

4.

Kaip manote, ar tokios programos tikslas turetų buti
sąmoningas lytiskumas ar skiepyti tam tikras vertybes?
Kokias vertybes, galite įvardinti, ir, ar jos nepriestarauja viena
kitai?

5.

Ar Jums patiems butų pravertę tokios pamokos mokyklos laikais?

Orlandas
Teroro aktas JAV, Orlande
Birželio 12-ąją, į gėjų klubą įsiveržęs O. Mateenas
išžudė 49 žmones, tai siaubingiausias teroro aktas
JAV nuo Rugsėjo 11-osios

Šaltiniai:


15min.lt: Per siaubingiausią teroro aktą JAV nuo Rugsejo 11-osios isžudyta 50 žmonių.



BNS: JAV istorija: septynios ziauriausios saudynes.



BNS: „Islamo valstybe“ prisieme atsakomybę uz sį ispuolį



BNS: Premjeras pareiske uzuojautą del tragiskų įvykių JAV



15min.lt: Prabilo buvusi Omaro Mateeno žmona: „Jis mane muse“



15min.lt: Orlando žudiko Omaro Mateeno tevas: sunus įsiuto pamatęs du besibuciuojancius
vyrus



Lrytas.lt: B. Obama: „Ataka pries LGBT, yra ataka pries mus visus“



Lrytas.lt: Atakos Orlande liudininkai papasakojo, kas vyko gejų klube

Nuomonės:


A. Tapinas: „Baltic pride“ – as palaikau jus. Neturiu kito pasirinkimo. Delfi.lt



J. Adakauskaite: Po tragedijos Floridoje is interneto papludo purvas. Lrytas.lt



A. Vinokuras: Laikykis, Lietuva. Arteja pasaulio pabaiga. Lrytas.lt



J. Juskaite: Orlando įvykiai į gatves turetų isvesti heteroseksualius lietuvius. Manoteises.lt



Lina Žigelyte: Suviams Orlande tebeaidint. 15min.lt



Tinklarastis „Lidzitos uzrasai“: Negalima toleruoti netolerancijos?

VU TSPMI dr. Dovilė Jakniūnaitė: Tai didžiausios masines žudynes pastarųjų metų JAV
istorijoje. Uzpuolimo metu Mateenas paskambinęs pagalbos tarnyboms tvirtino, kad tai
Daesh ("Islamo valstybes") ataka, ir del to labai greitai buvo įvardintas islamo teroristu. Is tiesų,
tyrejai tvirtina, jog jis pritare ekstremistinio islamizmo idejomis, su kuriomis susipazino internete,
taciau panasu ir tai, kad zudynes buvo jo asmeninis sprendimas, akivaizdziai nukreiptas pries
konkecią zmonių grupę - Mateeno uzpultas klubas buvo skirtas LGBT (lesbietes, gejai, biseksualai,
transseksualai) bendruomenei. Jis jau anksciau savo artimiesiems neslepe priesiskumo
homoseksualiems zmonems. Todel Obama jį pavadino "vietiniu ekstremistu" ("homegrown
extremist"), kuris įvykde neapykantos ir teroristinį nusikaltimą.
Siuo metu įsibegeja ir JAV prezidento rinkimų kampanija, tad įvykį komentavo ir du pagrindiniai
kandidatai, ir jų pozicijos itin issiskyre. Demokrate Hilary Clinton isreiske savo paramą LGBT
bendruomenei ir pazadejo salį be neapykantos ir patycių, zinoma, skatindama ir toliau atkakliai
kovoti su terorizmu. Tiketiniausias respublikonų kandidatas Donaldas Trumpas tuo tarpu vel
primine savo ideją uzdrausti musulmonams atvykti į JAV. Liudni įvykiai Orlande taip pat paskatino
vel tęsti diskusijas del geresnes ginklų kontroles, taciau turint mintyje itin grieztą amerikiecių
pasidalijimą siuo klausimų, greiciausiai sis taip ir liks neisspręstas.

VU TSPMI dr. Liutauro Gudžinsko komentaras. Labas rytas, Lietuva. Nuo 43:47

1.

Kur detumete skirtį tarp asmens zodzio laisves ir neapykantos skatinimo,
patycių LGBT* zmonių atzvilgiu? Kaip tai perteikti mokiniams?

2.

Kokiame kontekste su mokiniais aptariate ar galite aptarti LGBT zmonių teises?

3.

Viena is nuomonių - LGBT teisių pripazinimas kelia gresmę
seimos, kaip vertybes, statusui. Ar sutinkate su tokia
nuomone?

4.

Sestadienį vyks Baltic pride eitynes. Kaip manote, kokiais
atvejais zmones gali pasinaudoti teise į susirinkimą,
siekiant ginti savo teises į nediskriminaciją visuomeneje?

5.

Kaip manote, kada formuojasi zmogaus poziuris į LGBT
teises? Kas tą poziurį keicia ar gali keisti?

*LGBT asmenys yra plati sąvoka, apimanti lesbietes, gejus, biseksualius ir transseksualius asmenis.
Tai heterogenine grupe, kuri daznai siejama su pilietiniu LGBT teisių judejimu socialineje ir
politineje srityse.

Nepraleisk
Svarbiausios naujienos trumpai
Svarbiausios užsienio šalių birželio mėnesio
naujienos

Primename, kad birželio 23 d. Didžioji Britanija balsuos referendume dėl likimo EU:


BNS: „Brexit“ stovyklą įsiutino sprendimas pratęsti referendumo dalyvių registraciją



E. Lucas: „Brexit“ ir blogų idejų karas. BNS



J. Boydas: „Brexit“ pasekmes Lietuvos studentams: brangesnis mokslas, atbaidantys ribojimai.
VŽ.lt



R. Slusnyte: VŽ paaiskina: kodel rengiamas referendumas del „Brexit“. VŽ.lt.

JAV prezidento rinkimuose turėtų varžytis D.Trump'as ir H.Clinton - pirmoji kandidatė
moteris::


BNS: H. Clinton ir D. Trumpas pradeda kovą del Baltųjų rumų



BNS: Hillary Clinton savo pergalę vadina istorine moterims, Bernie Sandersas nepasiduoda



BNS: B.Obama tikisi sutramdyti ir priversti B.Sandersą pripazinti pralaimejimą

Liepos 8-9 dienomis Varšuvoje įvyks NATO viršūnių susitikimas:


V. Pugaciauskas. Pasimetę „naujajame normalume“. LRT.lt

Kviečiame jus užpildyti mokytojų apklausą, kuri
padėtų kitiems mokslo metams patobulinti
Naujienlaiškį:

APKLAUSA
Jūsų komentarų ir pasiūlymų laukiame: aktualiju.pamoka@gmail.com
Birželio mėnesį planuojamas dar vienas naujienališkis mokytojams

