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Stereotipai švietime ir 
profesiniame konsultavime

• Kokie steroetipai?

• Stereotipų įtaka
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Mažesni merginų karjeros lūkesčiai
dirbti su mokslu susijusiose srityse

Mokiniai, kurie tikisi, jog būdami 30 metų taps su mokslu 
susijusių sričių specialistais (%, 2015): 

* Geriausius rezultatus mokslo disciplinose demonstruojantys 15 metų mokiniai
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Ne tik skaitmeninių įgūdžių, bet ir
lūkesčių segregacija

Mokiniai, kurie tikisi, jog būdami 30 metų taps ICT specialistais (%, 2015): 
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Lyčių segregacija stipresnė
profesiniame išsilavinime 
(2013-2015)

STEM studijos (moterų dalis):

Švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos studijos (vyrų dalis):
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Lyčių segregacija studijose
įtakoja darbo rinką

% Vyrai ES intervalas LT
Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 75 56-80 70

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai 84 68-92 82

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai 84 71-91 76

Informacinių ir ryšių sistemų technikai 82 65-91 79

Statybininkai ir giminingų profesijų darbininkai 97 94-100 97

Metalo apdirbimo, mašinų gamybos ir giminingų 

profesijų darbininkai
96 93-100 97

Elektromechaninių ir elektroninių įrenginių 

mechanikai
96 89-100 95

Stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatoriai 67 37-82 37

Sveikatos specialistai 30 11-55 11

Mokymo specialistai 31 15-38 15

Jaunesnieji sveikatos specialistai 20 6-48 11

Asmens priežiūros darbuotojai 10 2-19 2
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Absolventų karjeros perspektyvas 
stipriai įtakoja lytis

• Mažiausios galimybės įsidarbinti STEM sektoriuje - profesines
studijas STEM srityse baigusioms moterims (ES mastu).
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Moterų ir vyrų ICT specialistų darbo 
vietos 
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Vyrų ir moterų valandinio (bruto) 
atlyginimo skirtumai ES

Source: Eurostat
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Didžiausias pajamų skirtumas tarp vyrų 
ir moterų: šeimose su mažais vaikais

Net monthly earnings, EU-28 (2015): 

Source: EIGE calculations on the basis of EWCS (2015) data  
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Gender pay gap (%)

Stereotipai ir užmokesčio lyčių skirtumai: 
nuo valandinio atlygio iki metinių 
pajamų

IT: Very low women 
employment (59.8%), 

considerable part-time 
(32.5%)

NL: High women 
employment (76.5), but 

essentially 
part-time (74.1%) 

SI: High women 
employment (75.3%), 
low part-time (13.7%)

EE: High women 
employment (79.4%), 
low part-time (12.9%)

AT: High women 
employment (75.0%), 

high part-time 
(47.9%)

LT: High women 
employment (80.2%), 

low part-time (9.2)

FI: High women 
employment (79.4%), 

lower part-time 
(18.6%)

Source: Eurostat
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twitter.com/eurogender

facebook.com/eige.europa.eu

youtube.com/user/eurogender

eige.europa.eu/newsletter

eurogender.eige.europa.eu

Daugiau informacijos


