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apie mus
Žemiau Bambos tikslas yra padėti žmonėms
priimti informuotą pasirinkimą, susijusį su savo
kūnu bei sveikata.
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•

Pateikiame moksliniais įrodymais pagrįstą
informaciją lengvai suprantamu būdu.

•

Stengiamės, jog žmogaus lytinė ir
reprodukcinė sveikata nebūtų tabu /
gėdinga tema, kuria jauni žmonės ne tik
nedrįsta diskutuoti su savo bendraamžiais,
bet ir ieškoti profesionalų pagalbos,
atsiradus problemai.

•

Žemiau Bambos edukacinė veikla
prasidėjo Instagram paskyroje, kurioje
dalinamės mokslu pagrįsta informacija.
Ten sulaukiame daugybės klausimų apie
lytinę sveikatą, taip pat ir prašymų dalyvauti
įvairiuose renginiuose bei vesti pamokas
moksleiviams ar studentams lytinio
švietimo temomis.
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komanda
Aivara Urbutė
Gydytoja doktorantė, dirbanti Danijoje, yra
komandos mokslininkė. Ji vykdo bei analizuoja
naujausius mokslinius tyrimus, kuriuos pateikia
ir Žemiau Bambos kuriamame turinyje. Taip
pat dirba gydytoja-savanore sekso paslaugas
teikiančioms moterims klinikoje, kur išmoko
dalintis žiniomis apie lytinę sveikatą kiekvienam
suprantamu būdu. Bendrauti su moksleiviais
pamėgo dar studijuodama LSMU ir vesdama jiems
pamokas apie alkoholio bei rūkymo prevenciją.
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Aurėja Trunovė
Akušerijos ginekologijos gydytoja
- rezidentė, dirbanti LSMUL Kauno
Klinikose, prisideda prie Žemiau Bambos
turinio aktualia informacija, praktinėmis
žiniomis, įgytomis kasdien dirbant
klinikose. Studijų metais įgyta mokymo
patirtis, padeda vedant lytinio švietimo
paskaitas moksleiviams ir studentams.

Erika Mikulionytė
Londone dirbanti architektė yra atsakinga
už vizualinį turinio pateikimą. Jos
tikslas yra užtikrinti, kad dažnai sunkiai
suprantama, mokslinė bei medicininė
informacija būtų pateikta visiems lengvai
suprantamu būdu. Erikos spalvingos ir
įtaigios iliustracijos praskaidrina net ir
slogiausias temas, susijusias su lytine
sveikata.
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pamokos
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1. pradedant bręsti

2. Pirmasis Kartas

3. Lytinis Gyvenimas

Lytinių organų anatomija
Brendimas
Mėnesinės ir šlapi sapnai
Masturbacija
Lytiškumas ir lytinis potraukis
Santykiai
Seksualinė orientacija

Pasiruošimas pirmajam kartui
Lytinių santykių įvairovė
Malonumas
Sutikimas (lytinis smurtas)
Medijų įtaka lūkesčiams
Kontracepcija
Sekstingas

Lytiniai santykiai
Kaip kalbėtis apie lytinius santykius?
Nėštumas
Vaisingumas (nevaisingumas)
Lytiškai plintančios infekcijos
Profilaktinės patikros ir vakcinos
Vizitas pas ginekologą

Atsakymai į moksleivių klausimus

Atsakymai į moksleivių klausimus

Atsakymai į moksleivių klausimus

Trukmė 45min.

Trukmė 45min.

Trukmė 45min.
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ko tikėtis?
Programa yra suskirstyta į tris pamokas, kurios
gali būti vedamos atskirai arba kaip pamokų
ciklas.
Apžvelgiami trys etapai jauno žmogaus
brendimo ir lytinio gyvenimo kelyje, todėl
rekomenduojame, jog visos trys pamokos būtų
vedamos nuosekliai.
Pamokų turinys skirtas 5-12 klasių
moksleiviams, tačiau pagal jūsų poreikį/
prašymus gali būti pritaikytas ir kito amžiaus
jaunimui.
Kiekviena pamoka trunka vieną akademinę
valandą, kurios metu medžiaga yra pristatoma
skaidrių formatu. Taip pat yra galimybė užduoti
anoniminius klausimus, kuriuos atsakome
kiekvienos pamokos pabaigoje.
Pandemijos metu pamokos yra vedamos
nuotoliniu būdu per Teams/Zoom platformas
arba kitu jums patogiu būdu.

5
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kontaktai
Jei norite aptarti ar turite idėjų, kaip
pakoreguoti kurso programą, mes visada
laukiame pasiūlymų ir komentarų.
Mus galite pasiekti:
zemiau.bambos@gmail.com
Taip pat kviečiame sekti mūsų Instagram
paskyrą: @zemiau_bambos
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