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Įvadas 
 
Gerbiami skaitytojai, 
 
Metodai, kuriuos rasite šiame rinkinyje, surinkti siekiant skatinti rūpestingo vyriškumo 
sampratą pedagoginėje praktikoje vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose. Vaikai, ypač 
berniukai*, nuo mažens turėtų mokytis, kaip svarbu rūpintis savimi, kitais ir aplinka. Nuo to, 
kaip įstaigose, pavyzdžiui, darželiuose ir pradinėse mokyklose, vertinamos su rūpinimusi 
susijusios profesijos ir veikla, priklauso tolesni ugdytinių mokymosi ir karjeros pasirinkimai. 
 
Projekto ECaRoM priemonių rinkinyje pateikiami metodai, kuriuos galima taikyti įvairiose 
pedagoginio ir profesinio darbo su vaikais aplinkose. Juose aiškinamas lyčių vaidmenų ir su 
rūpinimusi susijusių profesijų ar veiklų ryšys, kvestionuojami stereotipai ir parodomos ar 
praktiškai išbandomos naujos galimybės. Daugeliu metodų siekiama, kad su rūpinimusi 
susijęs darbas, kurį jau atlieka vaikai, – valant žaislus, padedant ruošti maistą, dirbant sode, 
prižiūrint gyvūnus, guodžiant kitus vaikus, sprendžiant ginčus be smurto, atsižvelgiant į kitų 
nuomonę ir kt. – taptų matomas, tokiu būdu padedant vaikams, ypač berniukams*, ugdyti ir 
palaikyti su rūpestingumu susijusias savybes. 
 
Užduotys atspindi tarptautinį kontekstą, susijusį su šio priemonių rinkinio kūrimu vykdant ES 
projektą ECaRoM. Ne visos išankstinės nuostatos (pavyzdžiui, stereotipai apie su rūpinimusi 
susijusį darbą ir lytį), nurodytos metoduose, vienodai būdingos visoms šalims. Metoduose 
pabrėžiami skirtingi akcentai, tad jie gali būti taikomi atsižvelgiant į potemes: lyčių stereotipai, 
vyriškumo normos, rūpestingas vyriškumas, lyčių vaidmenys, socializacija, profesinis 
konsultavimas ir ateities vizijos.  
 
Priemonių rinkinys skirtas dviem tikslinėms grupėms. Viena vertus, metodai pritaikyti su 
vaikais dirbančių žmonių sąmoningumui ugdyti. Mokytojai ir ankstyvojo ugdymo pedagogai 
kviečiami apmąstyti visuomenės ir lyčių normas, kad lyčių požiūriu pagerintų savo darbo su 
vaikais kokybę. Kita vertus, daugelis metodų skirti darbui su pačiais vaikais (pavyzdžiui, 
mokyklose). Jie turėtų padėti mokytojams ir ankstyvojo ugdymo pedagogams keisti lyčių 
stereotipus ir padėti vaikams - nesvarbu, kokios lyties – augti asmeniškai. Todėl daugiausia 
dėmesio šiame rinkinyje skiriama teigiamam ir emancipuotam dažnai nematomo su rūpinimusi 
susijusio darbo paveikslui piešti ir skatinti berniukus* renkantis su rūpinimusi susijusias 
profesijas. 
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Mergaitės tokios - berniukai tokie 
 

Metodo temos 

Darbas, susijęs su socialine reprodukcija: priežiūros darbas ir namų ūkis. 
Lyčių stereotipai 

Tikslinė grupė 

Vaikai darželyje  
Pradinės mokyklos vaikai 
Ugdytojai (savirefleksija) 

Dalyvių skaičius 

5 - 20 dalyvių 

Situacija 

Vaikams reikia šiek tiek susikaupti, kad išgirstų ir sektų, ką sako kiti. Gerai, jei šis metodas 
taikomas dienos pradžioje arba po pertraukos. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Namų apyvokos daiktai, kėdės ar pagalvėlės, krepšys / rankinė / audinys 

Pasiruošimas 

Nėra 

Laikas 

30 - 40 minučių 

Patalpa 

Šiam metodui reikia patalpos, kurioje visiems vaikams užtektų vietos sėdėti ratu. 

Žingsnis po žingsnio 

Pasiruošimas ir instrukcijos 
Grupė susėda ratu. Rato viduryje išdėliojami namų apyvokos daiktai. Mergaičių* ir 
berniukų* paprašoma išsirinkti daiktą, kuris atspindi tipiškas priešingos lyties savybes. 
Pirmiausia visos mergaitės* pristato savo daiktus. Ką apie tai mano berniukai*? Po to 
berniukai* gali pakomentuoti mergaičių* nuomonę. Tada visi berniukai* pristato savo 
objektus, o mergaitėms* leidžiama atsakyti ir išsakyti savo nuomonę. Kitame raunde vaikai 
išsirenka objektą, kuris jiems tinka kaip mergaitei* arba berniukui*. Po to grupė kartu 
apmąsto pasirinkimus ir nuomones: Kodėl vieni daiktai yra geresni už kitus? O gal jie yra 
vienodi? Ar visos mergaitės* ir berniukai* yra vienodi? 
 

1 žingsnis: susipažinkite su daiktais 
Pirmiausia daiktams galima įvardinti. Traukite iš maišelio vieną daiktą po kito. Vieni jų bus 
pažįstami kai kuriems ar net visiems vaikams, tačiau kiti gali būti nežinomi. Tokiu atveju 
vaikai gali tiesiog spėlioti, kas tai galėtų būti ir kam naudojama. Šiame etape auklėtoja(s) 
gali atlikti pirmuosius pastebėjimus – kas kokius daiktus žino? 
 

2 žingsnis: vienos lyties daiktų pritaikymas kitai lyčiai 
Pratimą galima pradėti nurodant, kad vaikai ieškotų daikto, kuris, jų manymu, tinka 
priešingai lyčiai. Kiekviena(s) vaikas pristato pasirinktą daiktą ir pagrindžia pasirinkimą. 
Kiti gali užduoti klausimus arba išsakyti savo nuomonę. Tokiu būdu tarp vaikų turėtų vykti 
ne tik mainai, bet ir diskusija apie lyčių stereotipus. Kodėl manote, kad jūsų pasirinktas 
daiktas tinka priešingai lyčiai? Šiame procese galima remtis vaikų patirtimi. Kokius su 
rūpinimusi ir (arba) buitimi susijusius darbus atlieka tėvai ar globėjai? Kas daroma su 
daiktu ir kas jį dažniausiai / dažnai naudoja? Kokios patirties turėjo vaikai? Kokia patirtimi 
pedagogas gali pasidalyti su vaikais?  
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3 žingsnis: lytį atitinkantys daiktai 

Antrajame rate vaikai išsirenka savo lyties daiktą. Kaip ir pirmajame, pristato pasirinktus 
daiktus, paaiškina pasirinkimą ir taip pradeda mainus su grupe. Šioje vietoje galima ir 
reikia naudoti tuos pačius apmąstymų klausimus kaip ir atliekant antrąjį žingsnį. 
 

4 žingsnis: lyčių stereotipų naikinimas 
Pabaigai grupėje reikėtų aptarti ir sugriauti lyčių stereotipus: Ar priešingos lyties žmonės 
taip pat gali naudotis šiuo daiktu ir ar juo naudojasi? Kas nutiktų, jei kas nors iš priešingos 
lyties asmenų naudotų jūsų pasirinktą daiktą?  

Metodo tikslai 

Metodo tikslas - žaismingai ištirti su socialine reprodukcija susijusį darbą ir lyčių vaidmenų 
suvokimą namų ūkyje. Atskleisti ir griauti lyčių stereotipus. 

Konteksto savitumai 

Šis metodas skirtas su socialine reprodukcija susijusiam darbui, kuris yra rūpestingo 
vyriškumo dalis. 

Variacijos 

Metode pasitelkti namų apyvokos daiktai gali būti naudojami praktiniame darbe su vaikais 
nedidelėse grupėse. Taip lengviau valdyti procesą, skiriant pakankamai dėmesio vaikui / 
veiklai: kepimui, virimui, užtepėlių gaminimui, drabužių skalbimui, kalimui plaktuku, varžtų 
sukimui ir t.t. (priklausomai nuo daikto). 

Papildomai 

Galima aptarti ir kitus rūpestingo vyriškumo aspektus. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Rizika:  
Gali būti sustiprinti lyčių stereotipai, todėl šis metodas turi būti gerai parengtas ir aptartas. 
Įlytinti daiktai gali būti nebenaudojami, pavyzdžiui, jei daiktą panaudojo mergaitė*, 
berniukai* jo naudoti nebegali. 
Gali būti paskatintas klasizmas, pavyzdžiui, dėl to, kad namų ūkyje yra valytoja. 
Vaikai, kurių šeima menkai susijusi su socialinės reprodukcijos darbu, gali būti neįtraukti. 

Metodo šaltiniai 

Remdamiesi vadovo metodu: Kompetenzzentrum geschlechtergerechte Kinder-und 
Jugendhilfe Sachsen-Anhalt e.V. (2018): Methodenbuch. Geschlechtervielfalt: 
Medienkoffer Geschlechtervielfalt. 
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de/wp-
content/uploads/2020/07/Methodenhandbuch-2.-Auflage-Web.pdf 

 

 

Ką jūs sakote? 
 

Metodo temos 

Lyčių stereotipai  

Tikslinė grupė 

Pradinės mokyklos vaikai 
Mokytojai 

Dalyvių skaičius 

10 - 15 dalyvių 

Situacija 

https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de/wp-content/uploads/2020/07/Methodenhandbuch-2.-Auflage-Web.pdf
https://www.geschlechtergerechtejugendhilfe.de/wp-content/uploads/2020/07/Methodenhandbuch-2.-Auflage-Web.pdf
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Šis metodas puikiai tinka tolesnei veiklai po įvadinio užsiėmimo apie lyčių vaidmenis, su 
rūpinimusi susijusias profesijas arba rūpestingus vyriškumus. Jis taip pat gali būti 
naudojamas kaip įvadinis metodas, jei pedagogai mano, kad tai tinkama.  
Vaikai turėtų sugebėti gerai susikaupti 30-40 minučių. Vaikai turėtų susirasti patogią vietą 
ir padėtį, kad galėtų kalbėti apie situacijas. Jaunesniems vaikams tarp pokalbių praverstų 
keletas judesio pratimų. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Papildomos medžiagos nereikia. 

Pasiruošimas 

Pedagogams rekomenduojama turėtų tam tikrų žinių ar patirties lyčių stereotipų tema, kad 
jaustųsi patogiai diskutuodami su vaikais. Galimi informacijos šaltiniai – ECaRoM 
vadovas. 
Laikas 

30 - 60 minučių 

Patalpa  

Tinka bet kokia pakankamai erdvi patalpa, kad dalyviai galėtų patogiai sėdėti. Klasėje 
vaikai gali likti sėdėti taip, kaip sėdi, arba galima padaryti sėdimąjį ratą, susiskirstyti į 
mažas grupeles. 

Žingsnis po žingsnio 

Vaikai gali sėdėti įprastai staluose arba ratu. Perskaitykite įvairias situacijas (žr. toliau) ir 
aptarkite jas su vaikais.  
 
Pradėkite bendrą diskusiją aptardami klausimus: 

• Kokios, su lytimi susijusios ir individualų vaikų vystymąsi ribojančios, išankstinės 
nuostatos yra pateikiamos? 

• Kokie galimi alternatyvūs situacijos sprendimo būdai, pvz., kitokia formuluotė. 
 
Po paskutinio pranešimo visai grupei turėtų vykti diskusija ir vertinimas: 

• Ką pastebėjote? 

• Kurias iš šių situacijų atpažįstate iš savo kasdienėje darbo veikloje? (mokytojams) 

• Kaip galima kitaip spręsti šias situacijas? 

• Kaip jautėtės dėl teiginių ir diskusijos? 

• Ar kada nors esate susidūrę su tokiomis situacijomis? 

• Kas iš jūsų mano, kad šios situacijos yra neteisingos? 

• Į ką galite kreiptis, kai su jumis elgiamasi neteisingai ir (arba) kas jums padės 
tokioje situacijoje? 

 
1 situacija: 
Po netvarką sukėlusios veiklos mokytoja(s) įeina į kambarį ir sako: „Man reikia savanorių, 
padėsiančių sutvarkyti kambarį. Ar galėtų ateiti kelios mergaitės*?“ 
 
Aptarkite šiuos klausimus: 

• Kodėl pagalbos prašoma būtent mergaičių*? 

• Ar berniukai* galėtų daryti tą patį? 

• Ar kai kurie vaikai tiesiog geriau tvarkosi nei kiti? 

• Ar šis klausimas teisingas? 

• Kaip visi vaikai išmoksta tvarkytis? Stebėdami ar patys tai darydami? 

• Kaip galėtumėte atsakyti į tokį paklausimą? Kas galėtų jums padėti ir (arba) 
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paremti? 
 
2 situacija: 
Berniukas* pasakoja seneliams apie savo mėgstamiausią veiklą mokykloje ir (arba) 
darželyje. Jie sako: „Tau labiau patinka megzti (žaisti su lėlėmis), o ne dirbti su įrankiais 
(žaisti su figūrėlėmis)? Bet juk tai skirta mergaitėms!“ 
 
Aptarkite šiuos klausimus: 

• Kodėl seneliai taip sako? 

• Kaip jaučiasi berniukas*? 

• Kodėl jam verčiau žaisti su figūrėlėmis ar dirbti su įrankiais? 

• Ar šis klausimas teisingas? 

• Kaip galėtumėte atsakyti seneliams? 

• Į ką galite kreiptis pagalbos ir (arba) paramos, jei dėl to liūdite? 
 
3 situacija: 
Berniukas* eina pas mokytoją verkdamas ir sako, kad jį pastūmė kitas vaikas. Mokytoja(s) 
atsako: „Tu esi berniukas*, turi priešintis!“ 
 
Aptarkite šiuos klausimus: 

• Kodėl mokytojas tikisi, kad berniukas* priešinsis? 

• Ar protinga atremti tokį kito vaiko žingsnį? Kas nutinka, kai atsitraukiate? 

• Ką geriausia daryti, kai patiriate spaudimą? 

• Kas kaltas dėl stumdymo? Berniukas* ar kitas vaikas? Kodėl berniukas* patenka į 
bėdą? 

• Į ką galite kreiptis pagalbos, jei mokytojas taip reaguoja? 
 
4 situacija: 
Per diskusiją apie tai, kuo vaikai norėtų būti užaugę, mergaitė* sako, kad norėtų būti 
slaugytoja, o mokytoja(s) atsako: „Puikus pasirinkimas! Tai geras darbas mergaitei*.“ 
 
Aptarkite šiuos klausimus: 

• Kodėl mokytoja(s) taip sako? 

• Kaip jaučiasi mergaitė*? 

• Kuo slaugytoja užsiima, kad tai yra „geras darbas mergaitei*“? 

• Ką tai sako apie buvimą mergaite*? 

• Kas nutinka, kai berniukas* nori tapti slaugytoju? 

• Ar visi vaikai užaugę gali tapti kuo nori? 
 
5 situacija: 
Kalbėdamas apie profesijos pasirinkimą, berniukas* sako, kad nori likti namie ir rūpintis 
vaikais, o mokytoja(s) atsako: „O kas uždirbs pinigų, kad galėtum juos parnešti namo savo 
šeimai?“. 
 
Aptarkite šiuos klausimus: 

• Kodėl mokytoja(s) taip sako? 

• Kaip jaučiasi berniukas*? 

• Kodėl berniukas turėtų vienas uždirbti pinigus savo šeimai? 

Metodo tikslai 
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Metodas skatina pastabumą galimiems lyčių stereotipams kasdienėse situacijose – jie 
aptariami ir keičiami. Metodas ypač naudingas pedagogų savirefleksijai ir jautrumo 
didinimui. 

Variacijos 

Jei vaikai yra pakankamai dideli, kad galėtų skaityti, teiginius galima užrašyti lentoje arba 
ant popieriaus ir padėti rato viduryje. 
Jei tai daroma darželyje, užduotį galima sutrumpinti naudojant tik vieną ar dvi situacijas. 

Papildomai 

Po to vaikai gali apmąstyti stereotipus apskritai. Jiems taip pat galima duoti užduotį 
paklausti tėvų ir (arba) senelių apie lyčių stereotipus šių vaikystėje: „Ko jus mokė kaip tai, 
mergaitę* / berniuką*, kai buvote vaikas?“ 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Patarimai: 
Aptardami teiginius, vaikai neturėtų jausti, kad susiduria su individualia problema. Kai 
susiduria su suaugusiųjų ar kitų vaikų seksistiniu požiūriu, jiems svarbu išmokti, kaip 
reaguoti ir (arba) į ką kreiptis pagalbos ir paramos. Vaikai neturėtų būti paliekami vieni 
prieštarauti suaugusiųjų elgesiui (ypač dėl to, kad tai gali būti netinkama kultūriniu požiūriu 
ir sukelti vaikui papildomų problemų). 
3 situacija gali būti naudojama kaip išeities taškas ištekliams numatyti: Į ką vaikai gali 
kreiptis pagalbos? Kas yra suaugusieji, kurie padės vaikui? 

Metodo šaltiniai 

Pritaikyta iš „Boys in Care“ priemonių rinkinio 

 

Aktyvus ir pasyvus 
 

Metodo temos 

Metodu tyrinėjama aktyvumo ir pasyvumo priešprieša. Jis atskleidžia abiejų polių įtaką 
žmogaus veiklai ir poreikį juos integruoti. Taip pat paneigia požiūrį, kad aktyvumas 
siejamas su vyriškumu, o pasyvumas - su moteriškumu. 

Tikslinė grupė 

Pradinės mokyklos vaikai 
Švietimo srities studentai 
Pedagogai  

Dalyvių skaičius 

Iki 15 dalyvių 

Situacija 

Šis metodas reikalauja susikaupimo. Todėl siūlant jį svarbu įsitikinti, kad dalyviai, ypač 
mažesni vaikai, nėra pavargę. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Medžiagos nereikia. 

Pasiruošimas 

Pedagogams rekomenduojama turėti tam tikrų žinių ar patirties lyčių stereotipų tema, kad 
jaustųsi patogiai diskutuodami su vaikais. Galimas informacijos šaltinis - ECaRoM 
vadovas. 
Laikas 

30 - 45 minutės (priklausomai nuo grupės dydžio) 

Patalpa  
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Patalpa turėtų būti pakankamai erdvi, kad dalyviams būtų suteikta asmeninės erdvės, kad 
būtų išvengta grūsties ir vaikai galėtų judėti, jei to reikia. 

Žingsnis po žingsnio 

Pedagogas paprašo dalyvių atsistoti taip, kad netrukdytų kitiems. Kiekvienas turi galėti 
pilnai ištiesti rankas į šonus, nesiekiant šalia esančiųjų. 
 

1 dalis: aktyvioji pusė 
Paaiškinkite, kad vienose gyvenimo situacijose žmonės yra energingi (aktyvūs), o kitose 
- ramūs (pasyvūs). Kiekvienas žmogus turi dvi puses – aktyviąją ir pasyviąją. Paprašykite  
užmerkti akis (jei dalyviai nori) ir įsivaizduoti, kad dabar vaikų kūne dominuoja aktyvioji 
pusė (galima paskatinti fiziškai judėti: šokinėti, judinti rankas, kojas ir t. t.). Paskatinkite 
įsiklausyti į save - kokie pojūčiai, emocijos, mintys kyla? 
Paklauskite dalyvių, kas, jų manymu, nutiktų, jei visą laiką dominuotų tik aktyvioji pusė? 
Kas nutiktų, jei aktyvioji pusė niekada nepasirodytų? Kaip vienu ir kitu atveju atrodytų 
gyvenimas? 
 

2 dalis: pasyvioji pusė 
Baigus pirmąją refleksijos dalį, dalyviai kviečiami grįžti į „centrą“, kur koegzistuoja dvi 
savybės - aktyvumas ir pasyvumas. Jie gali keletą kartų giliai įkvėpti ir iškvėpti, o tada 
įsivaizduoti, kad jų kūne įsivyravo pasyvumas (vaikus galima paskatinti fiziškai 
atsipalaiduoti atsigulus arba ramiai atsisėdus). Paskatinkite įsiklausyti į save - kokie 
pojūčiai, emocijos, mintys kyla?  
Paklauskite dalyvių, kas nutiktų, jei visą laiką dominuotų tik pasyvioji pusė? Kas nutiktų, 
jei pasyvioji pusė niekada nepasirodytų? Kaip vienu ir kitu atveju atrodytų gyvenimas? 
 

3 dalis: refleksija ir diskusija 
Paprašykite dalyvius grįžti į savo „centrą“ ir pasidalyti įžvalgomis.  
Galimi klausimai baigiamajam apmąstymų raundui: 

• Ką sužinojote apie savo aktyviąją pusę? Ką ji jums duoda? Kas jums joje patinka? 
Nepatinka? 

• Ką sužinojote apie savo pasyviąją pusę? Ką ji jums duoda? Kas jums joje patinka? 
Nepatinka? 

• Ar žmogus gali gyventi tik su viena puse? Kaip tada atrodytų gyvenimas? 

• Ar aktyvumas ir pasyvumas gali būti siejami tik su viena lytimi? Ar teisinga manyti, 
kad vyrai* (berniukai*) yra „aktyvūs“, o moterys* (mergaitės*) – „pasyvios“? Kokia 
yra jūsų patirtis? 

Metodo tikslai 

Remdamiesi savo patirtimi, dalyviai supranta, kad aktyvumas ir pasyvumas yra bendros 
žmogaus savybės ir negali būti siejamos su lytimi. Kuo geriau pažįstame vieną polių, tuo 
geriau suprantame kitą ir galime išvengti jų konfrontacijos. Norint gyventi visavertį 
gyvenimą, svarbu į asmenybės struktūrą integruoti ir aktyvumą, ir pasyvumą. 

Konteksto savitumai 

Metodas padeda suvokti, kad pasyvumo / aktyvumo priešpriešą klaidinga tapatinti su lyčių 
diferenciacija. Tiek pasyvioji, tiek aktyvioji asmens struktūros dalys yra svarbios ir 
moterims* (mergaitėms*), ir vyrams* (berniukams*). Pasyvioji dalis siejama su sulėtėjimu, 
empatija, įsiklausymu, kito priėmimu. Aktyvioji dalis – su ryžtingumu, susikaupimu ir 
veikimu. Suvokus, kad ir moterys*, ir vyrai* turi aktyviąją ir pasyviąją dalis, logiškai kyla 
supratimas, kad vyrai* turi ne mažesnį rūpinimosi potencialą nei moterys*– rūpinimasis 
yra bendražmogiška savybė. 
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Variacijos 

Kai metodas naudojamas su vyresniais vaikais, mokiniais, mokytojais, ypač jei 
užtikrinama saugi, pasitikėjimu grįsta atmosfera, baigiamąją refleksiją galima pagilinti 
pakviečiant apmąstyti, pavyzdžiui, kuri iš pusių labiau dominuoja dalyvių asmenybės 
struktūroje ir kokią įtaką tai daro jų gyvenimui ir santykiams su kitais? Ar jie yra patenkinti 
savo dabartine padėtimi, o gal yra kažkas, ką jie norėtų keisti? 

Papildomai 

Pedagogams svarbu stebėti savo ir vaikų žodyną, kad bendraujant netyčia nebūtų 
skatinami stereotipiniai lūkesčiai, pavyzdžiui, kad berniukai* turi būti aktyvūs, o mergaitės* 
- klusnios. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Patarimai: 
Jaunesniems vaikams gali būti sunku prisiminti 1 ir 2 dalių jausmus, emocijas ir mintis, 
todėl pasidalyti įžvalgomis galima po kiekvienos iš dalių. 
 
Mažesniems vaikams aktyvaus ir pasyvaus veiksmo sąvokos gali būti nevisiškai 
suprantamos. Todėl pedagogas gali su jais padiskutuoti: Kada esate greitas ir judrus? O 
kada esate ramus? Ką galite padaryti, kad būtumėte judresni arba ramesni? Kaip jūs 
jaučiatės? Kurios būsenos labiau patinka? Ar visada mėgstate tik vieną būseną? 
Pokalbio metu svarbu atkreipti vaikų dėmesį į tai, kad tiek mergaitės*, tiek berniukai* 
kartais būna gyvybingi, o kartais nori būti tylūs ir ramūs. Nė vienas iš jų nėra geresnis už 
kitą. 

Metodo šaltiniai 

Metodas pritaikytas pagal Geštalto instituto "Dia logas" (Lietuva) mokymo programoje 
pateiktą pratimą. 

 

Marsiečiai 
 

Metodo temos 
Kultūriškai dominuojančių vyriškumo normų apribojimai 

Tikslinė grupė 
Pedagogai, instruktoriai, konsultantai - visi, dirbantys su berniukais*. 
Studentai 

Dalyvių skaičius 
Iki 18 dalyvių 

Situacija 
Šis metodas skatina diskusijas apie vyriškumo normas visuomenėje, įdomiai atskleidžia 
lyčių stereotipus, todėl jis turėtų būti taikomas prieš metodus, kurie mokymo programoje 
orientuoti į rūpestingą vyriškumą. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Įvairūs žurnalai, popierius užrašams ir rašikliai. 

Pasiruošimas 

Pasiruošimas nebūtinas. 

Laikas 

30-40 minučių (priklausomai nuo grupės dydžio) 

Patalpa 

Šiam metodui netaikomi jokie erdviniai reikalavimai. 

Žingsnis po žingsnio 
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Metodas pradedamas dalyvius suskirsčius į grupes po 4-5 žmones. 
 
Metodo vadovas informuoja dalyvius, kad dabar jie yra kosmoso tyrinėtojų komandos, 
kurių tikslas - išsiaiškinti, kas yra Žemės gyventojai: Kokie jie yra? Jie draugiški, ar ne? Ką 
veikia? Kokios jų vertybės? Ar yra skirtingos grupės (pvz., amžių, gebėjimų, etninių ir t.t.)? 
Kuo jos skiriasi? 
 
Ši informacija svarbi norint nuspręsti, ar vykti į Žemės planetą, ar ne. Misiją apsunkina tai, 
kad tyrėjų komanda turi mažai laiko ištirti situaciją, o informacijos šaltiniai yra riboti. 
Išvadas teks daryti iš žurnaluose esančių paveikslėlių, nes ateiviai dar neišmoko Žemės 
kalbos. 
 
Kiekvienai grupei išdalykite po 1-2 skirtingo turinio žurnalus ir skirkite 10-15 minučių 
„parengti apžvalgą“. 
 
Kiekviena grupė turi pristatyti įžvalgas. Po to skirkite laiko bendrai diskusijai: 
 

• Kokios savybės dominuoja vyrų* atvaizduose? 

• Kuo tai skiriasi nuo moterų* reprezentacijos? 

• Kokie vyrų tapatybės aspektai neatsispindi paveiksluose (pvz., senatvė, negalia, 
socialinis pažeidžiamumas ir pan.)? 

• Kokius vaizdinius reikėtų pridėti, kad „ateiviai“ susidarytų tikslesnį ir tikroviškesnį 
įspūdį? 

• Kaip tokie įvaizdžiai veikia mūsų supratimą apie vyriškumą? 

Metodo tikslai 

Metodas padeda ugdyti pastabumą lyčių stereotipams, susijusiems su vyriškumo 
normomis. Jis atkreipia dėmesį į rūpestingumo aspektų stoką vyrų* atvaizduose. 

Konteksto savitumai 

Metodas padeda atskleisti, kokia vienpusiška ir ribota yra vyriškumo samprata, ypač kai į 
ją neįtraukiami rūpinimosi aspektai. 

Papildomai 

Dalyvių gali būti paprašyta atkreipti dėmesį į vaizdinius viešose erdvėse (gatvių ženklus, 
televizijos reklamas, filmus ir pan.) arba prisiminti keletą pavyzdžių iš tikrovės, kurie atkuria 
normatyvinį vyriškumą arba pabrėžia rūpestingumo aspektus. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Svarbu padėti dalyviams suprasti, kad žurnalai (ar kita vaizdinė reklaminė medžiaga) ne 
atspindi, o formuoja mūsų fantazijas, vyrų*, vyriškumo suvokimą ir socialines normas. 

Metodo šaltiniai 

Šį metodą ECAROM projekte parengė Lygių galimybių plėtros centro (Lietuva) komanda. 

 

Lyčių prizmė savirefleksijai  
 

Metodo temos 

Paslėpta mokymo programa 
Lyčių stereotipai 
Įsitikinimai ir vertybės 

Tikslinė grupė 

Ankstyvojo ugdymo pedagogai 
Mokytojai, instruktoriai, konsultantai - visi, dirbantys su berniukais*. 
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Dalyvių skaičius 

Nėra minimalaus ir maksimalaus dalyvių skaičiaus. 

Situacija  

Metodą galima įgyvendinti bet kuriuo metu.  

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Klausimai savirefleksijai, popierius užrašams ir rašikliai 

Pasiruošimas 

Pasiruošimas nebūtinas. 

Laikas 

70 minučių ar daugiau (priklausomai nuo grupės dydžio) 

Patalpa 

Reikia pakankamai didelio kambario, kuriame kiekvienas galėtų turėti savo erdvę su kėde 
ir stalu, kad galėtų sėdėti, mąstyti, judėti. 

Žingsnis po žingsnio 

Toliau pateikiami savirefleksijai per lyčių lygybės prizmę skirti klausimai dėmesį sutelkiant į 
rūpestingus vyriškumus: 

• Kokie yra mano lūkesčiai, vertybės, įsitikinimai ir vaidmenys, susiję su lytimi?  

• Kokį poveikį šie, su lytimi susiję lūkesčiai ir vaidmenys gali turėti mano darbui, 
komunikacijai ir bendravimui su vaikais? 

• Ar, geriau pamąsčius, rasčiau skirtumų kaip bendrauju su mergaitėmis* ir 
berniukais*? Kokie? 

• Ar berniukams* siūlau tuos pačius žaislus, žaidimus, knygas ir užsiėmimus kaip ir 
mergaitėms*? 

• Ar skatinu berniukus* tvarkyti žaislus? 

• Ar skatinu berniukus* serviruoti stalą ir tvarkyti jį po valgio? 

• Ar skatinu berniukus* suteikti bendraamžiams pagalbą apsirengiant ir nusirengiant? 
(pvz., užsirišant batus)? 

• Jei mergaitei* ar berniukui* skauda ir jiems reikia paguodos, ar reaguoju taip pat? 

• Ar vienodai bendrauju su berniukais* ir mergaitėmis*? Ar kalbėdamas su mergaite ir 
berniuku* naudoju tokį patį balso toną, garsumą, kūno kalbą? 

• Ar skirtingai reaguoju į netinkamą berniukų* ir mergaičių* elgesį? 

• Ar skirtingai reaguoju į berniukų* ar mergaičių* rodomus jausmus (pavyzdžiui, 
berniukui* nedera bijoti? ...) 

• Ar užtikrinu, kad visi vaikai vienodai dalyvautų veikloje ir sulauktų mano dėmesio? 

• Ar remiu ir įtraukiu mergaites* ir berniukus* į darželio veiklą (Pavyzdžiui, futbolo 
rungtynes, kuriose paprastai daugiau žaidžia berniukai*, ir lėlių/namų kampelius, kur 
paprastai žaidžia daugiau mergaičių*)? Įsikišu, ar palieku vaikams rinktis patiems? 

• Kokius komplimentus sakyti mergaitėms* ir berniukams*? Ar yra skirtumas? 

• Ar įtraukiu darželio pagalbinį personalą, pavyzdžiui, virėjus(as), valytojus(as), į veiklą 
su vaikais?  

• Ar besirūpinančius vyrus* (pavyzdžiui, aktyvius tėčius, slaugytojus, ekologinius 
aktyvistus) pasitelkiu kaip geruosius pavyzdžius? 

• Ar aptariu su vaikais rūpinimosi profesijas ir organizuoju žaidimus (pavyzdžiui, 
darbas vaikų darželyje, ligoninėje, senelių namuose)? 

• Ar pateikiu vaikams vyrų* globėjų, auklėtojų, socialinių darbuotojų, pradinių klasių 
mokytojų pavyzdžių, pavyzdžiui, paveikslėliuose, animaciniuose filmukuose, 
knygose ar kituose šaltiniuose? 
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• Ar kada nors kviečiu, pavyzdžiui, vyrą* pedagogą į grupę, kad jis pristatytų savo 
darbą vaikams, su jais pabendrautų?  

• Ar kada nors su vaikais lankomės netoliese esančiuose senelių namuose?   

• Ar kada nors į grupę kviečiu žmones su negalia, kad šie pabendrautų su vaikais? 

• Ar kada nors kalbėjau su vaikais apie tai, kaip jie dalijasi namų ruošos darbais 
namuose? 

• Ar kada nors kalbėjau su vaikais apie tai, kaip jie (gali) padėti savo seneliams?  

• Ar į darbą su tėvais įtraukiu tėčius, senelius, brolius? 

• Jei vaikas suserga, ar kada nors apie tai pirmiausia pranešu tėčiui? 

• Ar atkreipiu dėmesį į lyčių lygybę žaidimų kambaryje? 

• Ar kalbėdama(s) su vaikais apie animacinius filmus, pasakas, istorijas, knygas 
įtraukiu lyčių lygybės temą?  

• Ar naudoju knygas, kuriose parodoma, kaip žmonės dirba kartu, kad pakeistų padėtį 
(o ne vienišo herojaus istorijas)? 

• Ar kada nors kalbėjau su vaikais apie visuomenės atstumtų žmonių (pavyzdžiui, 
romų vyrų* ir moterų*, pabėgėlių, skurstančių, migrantų(čių)) padėtį? 

• Ar kada nors kalbėjau su vaikais apie įvairias šeimos formas (pavyzdžiui, vienišų 
tėvų, išsiskyrusių, kelių kartų, tarptautinių, lesbiečių ir gėjų)? 

• Ką jau darau dirbdama(s) su vaikais, kad skatinčiau lyčių lygybę? 

• Ką galiu padaryti geriau, kad skatinčiau lyčių lygybę kasdieniame darbe su vaikais?  
 

1 žingsnis (15 - 20 minučių) 
Dalyviai gauna klausimų sąrašą savirefleksijai ir per 15-20 minučių savarankiškai į juos 
atsako. 
 

2 žingsnis (25 minutės) 
Dalyviai dirba poromis arba mažose grupėse ir keičiasi nuomonėmis, atsakymais. Aptaria, 
ką gali padaryti darbe, komunikuodami ir bendraudami su vaikais, kad skatintų lyčių lygybę. 
Kokios pagrindinės išvados? Darbo su vaikais panašumai ir skirtumai? 
 

3 žingsnis (30 minučių) 
Pabaigoje surengiama bendra diskusija. Mažųjų grupelių dalyviai pasidalina įžvalgomis, ką 
galima padaryti, kad lyčių lygybė, rūpinimosi vaidmenys ir veikla būtų skatinami kaip 
universalūs darbe su vaikais. 

Metodo tikslai 

Apmąstyti ankstyvojo ugdymo pedagogų nuostatas lyčių atžvilgiu – kaip jos gali paveikti 
darbą, sąveiką ir bendravimą su vaikais – ir ieškoti būdų tobulinti darbo metodus, kad 
vaidmenų stereotipai ir lūkesčiai nevaržytų vaikų siekiant lyčių lygybės.  

Konteksto savitumai 

Metodas atskleidžia lyčių lygybės aspektus atliekant savirefleksiją. Ji turi būti pasitelkta ne 
savikritikai, o tapti priemone apmąstyti savo darbą ir pamatyti, kas daroma ir ką galima 
patobulinti siekiant lyčių lygybės ir rūpinimosi veiklos pripažinimo kaip universalios, 
nesusietos su lytimi. 

Variacijos 

Jei grupė didelė (20 ir daugiau dalyvių), užuot dirbus poromis, geriau dirbti mažose, 4-6 
žmonių, grupėse.  

Papildomai 

Vėliau dalyviai gali peržiūrėti žaislus, knygas, paveikslėlius ir medžiagą, kurią naudoja su 
vaikais, ir patikrinti, ji skatina lyčių lygybę ir nestereotipines nuostatas, ar priešingai.  
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Svarbu siūlyti platų žaislų, knygų, medžiagos, žaidimų ir paveikslėlių, kurie supažindina 
vaikus su lyčių lygybe, asortimentą. Pavyzdžiui, ankstyvojo ugdymo pedagogai gali rinktis 
veiklą ir žaidimus, kuriuose vyrai* / berniukai* rodomi kaip besirūpinantys, o mergaitės* / 
moterys* - tradiciškai vyrams* priskiriamuose vaidmenyse, pavyzdžiui, ugniagesių, policijos 
pareigūnų ir pan.  

Metodo šaltiniai 

Parengtas ECAROM projekte 

Tolesnis skaitymas 

Jokių apribojimų. Lyčių stereotipų laužymas ankstyvuoju mokykliniu laikotarpiu. Išteklių 
gidas ankstyvojo ugdymo pedagogams. Women Health, 2017, galima rasti adresu: 
https://whe.org.au/what-we-do/gender-equity-for-health-outcomes/no-limitations-gender-
stereotypes-early-years/;  
 
Gender-Responsive Pedagogy in Early Childhood Education - A Toolkit for Teachers and 
School Leaders by Forum for African Women Educationalists (FAWE) and VVOB, 2019 m., 
galima rasti adresu: https://www.issa.nl/content/grp4ece-toolkit-gender-responsive-
pedagogy-early-childhood-education-toolkit-teachers-and;  

 

Skaitymas balsu 
 

Metodo temos 

Rūpestingi vyriškumai 
Lyčių lygybė 

Tikslinė grupė 

0-6 metų amžiaus vaikai 
Šį lyčių stereotipų dekonstravimo metodą gali naudoti pedagogai ir išmokyti jį taikyti 
tėvai. 

Dalyvių skaičius 

Iki 27 dalyvių  
Idealus dalyvių skaičius yra klasė, grupė.  

Situacija  

Metodui nereikia didelių pasiruošimų. Tik sukurti skaitymui balsu reikalingą aplinką, 
kurioje vaikai galėtų susikaupti. Iliustruotas, šiame metode naudojamas knygas 
savo nuožiūra pasirenka suaugusieji. Jose turėtų būti pavaizduoti personažai, 
atspindintys nestereotipinį požiūrį į lytis ir vyriškumus. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  
Sąmoningas knygų pasirinkimas 

Pasiruošimas 

Išsirinkti istorijas, kurios bus skaitomos garsiai. 

Laikas 

Metodo trukmė priklauso nuo istorijos ilgio. 

Patalpa 

Metodui pakanka salės dalies, klasės arba vietos, kur galima patogiai klausytis. 

Žingsnis po žingsnio 

Gebėjimai naudoti skaitymo balsu metodą, siekiant skatinti berniukų* ir mergaičių* 
lyčių lygybės nuostatas, apima dviejų lygių kompetencijas: 
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• Žinias apie berniukų* ir mergaičių* lytinės tapatybės formavimosi etapus. 
 

• Gebėjimą garsiai skaityti laikantis tam tikrų kriterijų, pavyzdžiui, 
nemonotonišką, kintantį (aukštesnį ar žemesnį), balso toną, kuris atsižvelgia 
į norimus pabrėžti pasakojimo momentus, skaitymo ritmo (lėtas, greitas) 
kaitą, taip pat skirtingo balso tembro naudojimą.  

Metodo tikslai 

Skaitymu siekiama ugdyti sąmoningumą ir formuoti lyčių vaidmenis įvairiuose 
kultūriniuose kontekstuose. Skatinti socialinę, emocinę vaikų raidą, įtraukti vaikus į 
bendrai išgyventą patirtį. 

Konteksto savitumai 

Italijoje atliktas tyrimas (Szpunar, Sposetti, Marini, 2017) parodė, kad mergaičių* ir 
moterų* vaizdavimas vaikų vadovėliuose yra mažiau stereotipinis, o berniukų* ir 
vyrų* pasikeitė nedaug. Tėčių vaizdavimas gerokai išaugo – jie pasirodo kaip atskiri 
ir unikalūs veikėjai, tačiau apskritai vyrai* retai vaizduojami atliekantys veiklą, kuri 
laikoma tipiškai moteriška (pavyzdžiui, namų ruoša ar vaikų priežiūra). 
 
Pasirinkus tinkamas knygas ir skaitant jas balsu ankstyvaisiais berniuko* gyvenimo 
metais skatinamas rūpestingas vyriškumas. Lėtas pasakojimo tempas arba savitas 
tonas, kuriuo išryškinamos nestereotipinės vyriškojo personažo savybės veikia 
pažintinius vaiko procesus ir padeda kurti nestereotipinius lyčių vaizdinius. 

Variacijos 

Metodas išlieka tas pats, tik naudojamos skirtingos (mažiau sudėtingos arba 
sudėtingesnės) istorijos, priklausomai nuo tikslo, vaikų amžiaus. 

Metodo šaltiniai 

Skaitymo balsu ir nestereotipinių lyčių modelių skatinimo ankstyvoje vaikystėje 
sąsajų tyrimą atliko Giordana Spuznar ir Patrizia Sposetti (Romos universitetas ir 
Sara Marini (SCOSSE asociacija). 
 
Spuznar G., Sposetti P., Marini S. (2017). „Skaitymas balsu ir lyčių stereotipai 
ankstyvojoje vaikystėje. Pamąstymai apie edukacinę patirtį“. Mokymasis visą 
gyvenimą (13)29: 13-30. 
https://www.researchgate.net/publication/318588983_Lettura_ad_alta_voce_e_ste
reotipi_di_genere_nella_prima_infanzia_Riflessioni_su_un'esperienza_educativa_
Reading_aloud_and_gender_stereotypes_in_early_childhood_Reflections_on_an_
educational_experience 

Tolesnis skaitymas 

https://www.readaloud.org/  

 

Kas ką dėvi? 
 

Metodo temos 

Lyčių įtaka drabužių pasirinkimui ir vertinimui 

Tikslinė grupė 

Vaikai nuo 4 metų amžiaus 

Dalyvių skaičius 

6-20 dalyvių 

Situacija  

Specialių reikalavimų nėra 

https://www.researchgate.net/publication/318588983_Lettura_ad_alta_voce_e_stereotipi_di_genere_nella_prima_infanzia_Riflessioni_su_un'esperienza_educativa_Reading_aloud_and_gender_stereotypes_in_early_childhood_Reflections_on_an_educational_experience
https://www.researchgate.net/publication/318588983_Lettura_ad_alta_voce_e_stereotipi_di_genere_nella_prima_infanzia_Riflessioni_su_un'esperienza_educativa_Reading_aloud_and_gender_stereotypes_in_early_childhood_Reflections_on_an_educational_experience
https://www.researchgate.net/publication/318588983_Lettura_ad_alta_voce_e_stereotipi_di_genere_nella_prima_infanzia_Riflessioni_su_un'esperienza_educativa_Reading_aloud_and_gender_stereotypes_in_early_childhood_Reflections_on_an_educational_experience
https://www.researchgate.net/publication/318588983_Lettura_ad_alta_voce_e_stereotipi_di_genere_nella_prima_infanzia_Riflessioni_su_un'esperienza_educativa_Reading_aloud_and_gender_stereotypes_in_early_childhood_Reflections_on_an_educational_experience
https://www.readaloud.org/
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Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

ECaRoM darbo lapai ir žirklės kiekvienam vaikui  
 

Pasiruošimas 

ECaRoM darbalapių spausdinimas 

Laikas 

30 minučių 

Patalpa 

Patalpa, kurioje tilptų stalai, sėdėdami prie kurių vaikai gali karpyti. 

Žingsnis po žingsnio 

1 dalis: Iškirpti ir nuspalvinti 
Leiskite vaikams iškirpti žmogeliuką ir drabužius. 
Tai atlikę jie gali suformuoti (aprengti) jiems patinkantį asmenį. Jei darbo lapas 
nespalvotas, žmogų ir drabužius galima nuspalvinti. 
 

2 dalis: Asmenų vardai + diskusija 
Paprašykite vaikus suteikti savo sukurtam asmeniui vardą. Jis moteriškas, vyriškas ar 
tinka abiejų lyčių žmonėms? O gal tai vardas, kurio negalima priskirti nei vienai, nei kitai 
lyčiai? 
Tuomet paklauskite, ar asmuo gali dėvėti drabužius, kurie neatitinka jo lyties, pavyzdžiui, 
mergaitė* - džinsus, berniukas* - sijoną. Pasiteiraukite, ar vaikų sukurti asmenys galėtų 
turėti vardą, kuris rodytų kitą lytį. Jei ne, kodėl ne? 
 
Kiti klausimai diskusijoms: 
Kas nurodo, ką dėvėti? 
O jei kiekviena(s) galėtų dėvėti tai, kas patinka, ir nesulaukti už tai pastabų? 

Metodo tikslai 

Metodu siekiama parodyti drabužių skirstymą pagal lytis. Vaikai to mokomi nuo mažens, 
todėl turi suprasti ir tokio skirstymo mechanizmus, kad galėtų rinktis tai, kas tinka. 

Konteksto savitumai 

Lyčių stereotipai sudaro su rūpinimusi susijusios veiklos pa(si)dalijimo pagrindą. Tai 
iliustruojama pasitelkiant drabužių pavyzdį. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Pasiūlykite vaikams pasirikti ir lyties nenurodančius vardus (pavyzdžiui, Saša, Kim, Noah, 
Renèe), kad būtų aišku, jog egzistuoja ne tik dvi lytys. 

Metodo šaltiniai 

Parengė Danielius Holtermannas ECaRoM projektui. 

 



   

21 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rūpestingi vyriškumai 
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Tikri vyrai 
 

Metodo temos 

Vyriškumo ir lyčių stereotipų sampratos, idealai ir realybė 

Tikslinė grupė  

12 metų amžiaus ir vyresni vaikai 
Mokytojai, instruktoriai, konsultantai - visi, dirbantys su berniukais*. 

Dalyvių skaičius 

5 - 20 dalyvių 

Situacija  

Šis metodas ypač tinka kaip įvadas į savirefleksiją lyčių stereotipų ir hegemoninio 
vyriškumo tema. Jis padeda dalyviams pažinti savo lyčių stereotipus, kartu juos griauti ir 
susikurti naują prieigą prie lyčiai jautraus ir atsparaus mąstymo.  
Metodas ypač tinka darbo su grupe pradžiai. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Popierius ir rašikliai visiems dalyviams 

Pasiruošimas 

Pasiruošimas nebūtinas. 

Laikas 

15-40 minučių (priklausomai nuo grupės dydžio) 

Patalpa 

Metodui netaikomi jokie erdviniai reikalavimai. 

Žingsnis po žingsnio 

Pasiruošimas 
Išdalinkite dalyviams  po popieriaus lapą ir rašiklį. Paprašykite sunumeruoti abi popieriaus 
lapo puses – kamputyje pažymėti 1 (viena pusė) ir 2 (antra pusė). 
 

Rašymas apie „vyrus* apskritai“ 
Paprašykite dalyvių pamąstyti apie visuomenės įsivaizdavimą apie vyrus*, lūkesčius jų 
atžvilgiu ir užrašyti 1 pusėje. Skirkite tam 5 minutes. 
„Kaip apskritai įsivaizduojame vyrus*? Ką visuomenė galvoja apie vyrus*? Kokia vyraujanti 
vyriškumo samprata? Kokie bruožai išskiriami?. 
 

Rašymas apie „vyrą*, kuris man patinka“  
Paprašykite dalyvių pagalvoti apie jiems patinkantį vyriškos lyties asmenį ir apibūdinti jį 2 
puslapio pusėje. Skirkite tam 5 minutes. 
„Dabar pagalvokite apie vyriškos lyties asmenį iš savo draugų grupės, šeimos, darbo ar 
bet kur kitur, kuris jums labai patinka. Aprašykite tai antrojoje lapo pusėje.“ 
 

Idėjų skaitymas  
Paprašykite dalyvių paimti savo popierius, suformuoti kamuoliuką ir mesti jį kam nors, kas 
nori jį pagauti ir perskaityti. Pakartokite mėtymą kelis kartus (tai smagu). Taip dalyviai 
perskaitys vieni kitų idėjas. 
 

Porose kalbėtis apie vyriškumo sąvokas  
Paprašykite susirasti porininkę(-ą) (geriausia, nelabai pažįstamas žmogus) ir pasikalbėti: 

• Ar savybės, kurias išvardijome 1, yra tos pačios, kurias išvardijome 2 pusėje? 

• Kuo jos panašios, kuo skiriasi? 
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• Ką gali reikšti šie skirtumai? 
 

Bendra diskusija  
Paprašykite dalyvių pasidalinti įžvalgomis, skaitant ir aptariant mintis apie „vyrus* 
apskritai“ ir „vyrą*, kuris man patinka“. Diskusijoje galima kalbėti apie: 

• „Tipišką“ ir „tikro gyvenimo“ vyriškumus (visuomenės sampratas, kaštus, kuriuos 
patiria vyrai*, bandydami griežtai laikytis vyraujančių vyriškos ideologijos lūkesčių). 

• Kintančias vyriškumo sampratas ir jų skirtumus įvairiose visuomenėse. 

• Hegemoninį vyriškumą ir nuvertintas vyriškumo formas (tik nedaugelis vyrų* 
sugeba atitikti vyriškumo idealą, kuris dominuoja tam tikru metu). 

• Vyriškumų įvairovę (pavyzdžiui, susijusią su socialine klase, amžiumi, šeimine 
padėtimi, etnine tapatybe, imigracijos statusu). 

• Rūpestingus vyriškumus (savęs suvokimą ir visuomenės struktūras, dėl kurių vyrai* 
gali arba negali priimti ir įgyvendinti rūpestingumo vertybes asmeniniame ir 
profesiniame gyvenime). 

• Vyriškumus ir pažeidžiamumą. 
 
Šį metodą visada reikėtų užbaigti apmąstymais apie tai, ką dalyviai patyrė ir kaip jautėsi. 
Refleksijai pradėti galima pateikti klausimus: 

• Ką manote apie rezultatus? 

• Kas nustebino ir (arba) nenustebino? 

• Kodėl šios dvi pusės taip smarkiai skiriasi / nesiskiria? 

• Kaip manote, ką tai reiškia berniukams* / vyrams*? 

• Ką pakeistumėte, jei galėtumėte? 

Metodo tikslai 

Stiprinti supratimą apie vyriškumų įvairovę, kokių pastangų reikia, norint atlikti ir įkūnyti 
lyčių stereotipus. Didinti supratimą apie hegemoninius vyriškumo bruožus ir jų galimybes 
keistis. Skatinti dalyvius apmąstyti patinkančias pažįstamų vyrų* savybes (2 pusė). 
Paprastai šie aspektai yra santykių, emocinės ir asmeninės dalys. Rūpestingas 
vyriškumas išryškėja su laiku. Pagrindinė metodo žinutė: „Vyriškumas yra svarbus ir 
svarbiausias dalykas, kurį reikia žinoti yra tai, kad tikri vyrai* paprastai yra vyrai*, kurie 
rūpinasi kitais“. 

Konteksto savitumai 

Metode „Tikri vyrai“ apmąstomi vyriškumo stereotipai ir idealai. Reflektuojant hegemoniją 
ir stereotipus, išryškėja vyriškumų įvairovė ir vyrų*, užsiimančių rūpinimosi veikla, svarba. 
Dalyviams tampa akivaizdu, kiek tradiciniai ir stereotipiniai vyriškumo būdai prieštarauja 
asmenų interesams ir kaip bei kodėl jie gali keistis. 
Rūpestingas vyriškumas išryškėja per dalyvių savirefleksiją apie jiems patinkančias 
pažįstamų vyrų* savybes. „Tikri vyrai“ paprastai yra tie, kurie rūpinasi kitais, savimi, aplinka 
ir t. t. 

Variacijos 

Metodą galima keisti atsižvelgiant į turimą laiką ir dalyvių skaičių. Galima keisti 
savirefleksijos laiką, tai, kaip dažnai popieriniai kamuoliukai mėtomi pirmyn-atgal, ir 
diskusijų laiką. Naudodami metodą galite gerai įsigilinti į lyčių stereotipų, vyriškumo ir 
rūpestingų vyriškumų temą arba naudoti jį kaip įžangą savirefleksijai. 

Papildomai 

Kiti savirefleksijos metodai. 

Metodo šaltiniai 
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Boys in Care, kuriame panaudota idėjos variacija iš: Bissuti, Romeo/Wölfl, Georg (2011): 
"Stark aber wie? Methodensammlung und Arbeitsunterlagen zur Jungenarbeit mit dem 
Schwerpunkt Gewaltprävent ion, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 
(Abteilung GM/Gender und Schule), Viena, 2 leidimas".  
http://www.eduhi.at/dl/starkaberwiebroschre2011inte.pdf 

 

Istorijų dėžutė 
 

Metodo temos 
Rūpestingi vyriškumai 
Lyčių lygybė 
Tikslinė grupė 
Tinka įvairaus amžiaus dalyviams. Šiuo atveju pasakojimas skirtas berniukams* ir 
mergaitėms* nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Jį taip pat galima naudoti mokymuose ir 
susitikimuose, skirtuose šeimoms ir pedagogams. 
Dalyvių skaičius 
Iki 25-27 dalyvių 
Idealus dalyvių skaičius – klasė, grupė.  
Situacija  
Svarbus pasirengimas klausytis pasakojimo, diskutuoti ir keistis nuomonėmis pasakojimo 
pabaigoje. 
Struktūra 

Reikalinga medžiaga 
Panaudota istorija vadinasi „Titas Vilkiukas“ (red. Giralangolo). 
Titas Vilkiukas - istorija apie vilko sūnų, kuris nori tapti gėlininku, tačiau šis pasirinkimas 
prieštarauja jo tėvo „pono Vilko“ taisyklėms, nes šis nori, kad sūnus sektų jo pėdomis ir 
taptų medžiotoju. Ponas Vilkas visais būdais bandys pakeisti sūnaus nuomonę, kurdamas 
strategijas, kurios pasirodys nesėkmingos, nes Titas nori būti gėlininku. 
 
Istorijos dėžutei pasigaminti reikia: vidutinio dydžio dėžutės (pavyzdžiui, batų ar kitokios, 
kurią galite rasti namuose); audinio atraižos dėžutei uždengti. Personažai pagaminti:  

• Titas Vilkiukas - su mažu vilnoniu pomponu  

• Tėtis Vilkas - su standžiu veltiniu 

• Triušis - pušies žievė 
Gėlių esencijoms gaminti galima naudoti natūralius (anilino) dažus ir vandenį. 
Pasiruošimas 
Jei nėra patirties su pasakojimo langeliu, svarbu atlikti šiuos parengiamuosius veiksmus: 
Iliustruotos knygos skaitymas; pagrindinių sąvokų ir žinutės, kurią norite perteikti arba apie 
kurią norite pradėti dialogą su dalyviais, pasirinkimas; medžiagų parinkimas; pasakojimo 
dėžutės, personažų ir daiktų, naudingų pasakojimui, konstravimas. 
Laikas 
Paruošti Istorijos dėžutę, jau apgalvojus ir suradus medžiagą, užtrunka apie 2 valandas. 
Istorijos pasakojimo trukmė apie 10-15 minučių priklausomai nuo pasakojimo pobūdžio. 
Patalpa 
Šiam metodui tinka klasė, grupės (pavyzdžiui, skaitymo) kampelis arba vieta, kurioje vaikai 
gali patogiai sėdėti. 
Žingsnis po žingsnio 

http://www.eduhi.at/dl/starkaberwiebroschre2011inte.pdf
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Pasakotoja(s) stovi už dėžės ir žiūri į klausytojus, prašydama(s) dėmesio. Dėžutė 
atidaroma, paskelbiamas istorijos pavadinimas ir pasakojimas prasideda. Istorija 
pasakojama iš dėžutės išimant daiktus ir veikėjus. Svarbūs dalykai iškeliami žiūrint į 
klausytojus. Tarp scenų naudinga daryti kelių sekundžių pauzę. Pasibaigus pasakojimui, 
medžiaga sudedama atgal į dėžutę, atsisveikinant su veikėjais, o kai jie baigiasi, pasakoma 
„iki pasimatymo istorija“. Šioje vietoje luktelėjama kelias sekundes ir tada pradedamas 
dialogas. 
Metodo tikslai 
Ši pasakojimo technika leidžia sukelti stiprias emocijas per veikėjų, vietų, įvykių, 
svarbiausių istorijos momentų rodymą. Dėžutės, iš kurios tikslingai ištraukiami daiktai ir 
veikėjai, kurie paskui vėl bus sudėti atgal, naudojimas turi dvigubą vertę. Taip kuriami 
magiški momentai, kurie gali būti rituališkai kartojami ir beveik nepraranda savo išraiškos 
galios. Kita vertus, tai leidžia sulaikyti daiktams ir medžiagoms skirtas emocijas, kurie 
saugomi kaip kažkas brangaus, su kuo elgiamasi rūpestingai, atidžiai ir tai įgyja pridėtinę 
vertę. 
Konteksto savitumai 

Istorijų dėžutė skatina ugdymą lyčių ir ypač rūpestingo vyriškumo aspektu. Pasakojimas 
„Titas Vilkiukas“ puikiai tinka lyčių stereotipų, ypač hegemoninio vyriškumo, kaip vienintelio 
priimtino kanono, kvestionavimui, siūlant kitokias vyriškumo sąvokos reikšmes. Istorija 
pasirinkta todėl, kad joje esama elementų, susijusių su rūpestingu vyriškumu ir lyčių lygybe: 
Tėvo ir sūnaus santykiai; kartų derybos dėl vyriškumo sampratos; vyriškumo ir 
rūpestingumo santykis; domėjimasis gėlėmis yra rūpinimosi aplinka sampratos dalis, kurią 
vyrai* dažnai atmeta, nes mano, kad tai ne vyriška. 
 
Metodo veiksmingumą lemia kelios priežastys: 

• Įgyvendinimo paprastumas ir pakartojamumas: lengva rasti medžiagas gaminimui.  

• Jis skatina berniukų* ir mergaičių* kūrybiškumą, ugdo simbolinius įgūdžius. Tai 
skatina vyriškumo ir rūpestingumo sąveiką. 

• Jį gali naudoti ne tik pedagogai ir tėvai, bet ir bendraamžiai, kai vyresnieji vaikai kartu 
su jaunesniaisiais naudoja istorijos dėžutę. 

• Taip pat gali būti naudinga kaip priemonė, padedanti vyrams* (auklėtojams, tėčiams, 
seneliams, broliams ir t. t.) kurti istorijas, susijusias su rūpestingais vyriškumais. O 
tai savaime yra praktikoje veikiantis rūpestingo santykio modelis. 

 
Rūpestingo vyriškumo elementas išryškėja pasirinkus istoriją „Titas Vilkiukas“ ir pagrindinį 
vilko personažą. Tradiciškai vilkas siejamas su agresija. Remiantis stereotipiniais lūkesčiais 
nuo mažų dienų berniukams* sakoma, kad jie turi būti stiprūs kaip vilkai. Tokio personažo 
naudojimas siekiant dekonstruoti „toksiško vyriškumo“ modelį ir pakeisti tokiu, kuris 
pasižymi polinkiu rinktis profesiją, suponuojančią domėjimąsi gėlėmis ir gamta (rūpinimąsi 
aplinka), atitinka ugdymo nuo ankstyvosios vaikystės tikslus, kurie yra dėmesingi 
nestereotipinių vyriškų tapatybių klausimams. 
Variacijos  
Pasakojimas nebuvo pakeistas. Metode laikomasi svarbiausių moralinių knygos nuostatų. 
Tačiau įgyvendinant metodą, pasirenkant daiktus ir pasakojimo būdą, yra daug erdvės 
improvizacijoms. 
Papildomai 
Metodas leidžia tiesiogiai perteikti mintis per animuotą pasakojimą. Nuorodos į jį gali padėti 
pedagogui atnaujinti diskusiją rūpestingo vyriškumo tema arba paskatinti vaikus pateikti 
svarstymus. Svarbu būti pasiruošus jais pasinaudoti ir vėl pradėti diskusiją, kuri atitiktų 
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metodo tikslus. Šiuo atveju būtina kalbėti apie vyrus, atliekančius su rūpinimusi susijusius 
vaidmenis arba kalbėti apie pagarbą kitų pasirinkimo laisvei.  
Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  
Patarimai: 
Pasakojant (vartojant balso toną, judesius, išsireiškimus) svarbu, kad ponas Vilkas netaptų 
auka. 
 
Patirtis: 
Tito Vilkiuko istorija buvo papasakota 15 berniukų* ir mergaičių* (7 mergaitėms* ir 8 
berniukams*) nuo 3 iki 6 metų amžiaus. Susidomėjimas buvo didelis, humoristinėmis 
pasakojimo akimirkomis pratrūkdavo juokas, tačiau iškart po to vėl buvo susitelkta į mažojo 
vilkiuko ir jo tėvo istoriją. Pasakos pabaigoje berniukai* ir mergaitės* vieni kitiems uždavė 
klausimą: Ar gali vilkas būti gėlininkas? Leidus padiskutuoti, susidomėta: Ar galėjo Titas 
būti šokėjas? Dialogas su vaikais leido atvirai diskutuoti lyčių stereotipų, įvairovės priėmimo 
klausimus. Taip pat buvo kalbama apie rūpestingą vyriškumą, kitų laisvę, tiek, kiek ji 
nekenkia kitiems. Jei klausytojai nepradeda dialogo, suaugusieji turi jį iš naujo inicijuoti. 
Metodo šaltiniai 
Istorijų dėžutės idėja kilo anglų kalbos mokytojai Helen Bromley. Ji pradėjo nuo klasėje 
sukurto žaidimo, paremto knyga, kuri tuo metu buvo skaitoma klasėje. Vaikai turėjo 
galimybę per pertraukas žaisti su dėže tiek, kiek norėjo.  
Mokytoja pastebėjo, kad mokiniai pateikė daug idėjų, kurios viršijo jos lūkesčius, ir sužinojo, 
kiek daug vaikai žino apie dalykus, kurių ji neišmano. Ši dalyvavimu ir transformuojančiu 
mokymusi grįsta metodika, labai paplitusi Toskanos ankstyvojo ugdymo įstaigose. 
Tolesnis skaitymas 
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf 
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/  
https://storyboxlibrary.com.au/  

 

Daina apie draugystę 
 

Metodo temos 
Draugystė 
Su rūpinimusi susijusi veikla 

Tikslinė grupė 
3-6 metų amžiaus vaikai 
Šią dainelę galima naudoti ir darbui su vyresniais vaikais.  

Dalyvių skaičius 
Apribojimų nėra 

Situacija  
Dainą galima naudoti bet kurioje situacijoje. Mokantis dainelės reikia susikaupti, nes vaikai 
turi įsiminti ir žodžius, ir melodiją. Jei vaikai jau žino dainelę, jiems reikia mažiau 
susikaupimo ir tai gali būti smagus pratimas. Dainelę galima dainuoti pramogai arba naudoti 
kaip įžangą nagrinėjant draugystės ir rūpinimosi vienas kitu temą. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Akompanuojantis instrumentas arba kompiuteris su garsiakalbiais muzikai groti  

Pasiruošimas 

Pedagogė (-as) turėtų žinoti dainą ir apmąstyti draugystės temą.  

Laikas 

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/
https://storyboxlibrary.com.au/
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Dainos mokymasis: 20 minučių 
Choreografijos mokymasis: 10 minučių 
Dainavimas: 2 minutės 
Pamąstymai apie draugystę: 30 minučių.  

Patalpa  

Šiam metodui tinka bet kuri patalpa (pvz., klasė), tačiau jį galima taikyti ir lauke, sode. 

Žingsnis po žingsnio 

1 žingsnis: 
Išklausykite dainą ir išmokite žodžius, melodiją (jos lapą rasite priede). 
 

2 žingsnis: 
Išmokite dainos judesius (tai padeda suprasti). Kiekviena priežiūros veikla gali būti 
pateikiama su judesiu:  

• Raminimas: vienas kito arba savęs apkabinimas. 

• Žaidimas: rankų judinimas, tarsi žaidžiant su mažomis lėlėmis, Lego ir pan. 

• Pagalba: į priekį ištiesiamos abi rankos. 

• Klausymasis: plaštaka pridedama prie ausies. 

• Pasidalinimas: Imituojamas ko nors perlaužimas per pusę rankomis (pavyzdžiui, 
sumuštinio). 
 
3 žingsnis: 

Apmąstykite ir aptarkite gyvenimo su kitais bendruomenėje (pavyzdžiui, darželio grupėje, 
klasėje), santykius su kitais vaikais ir savo elgesio stebėjimo temas. Galima aptarti šiuos 
klausimus: 

• Ar Paulius yra geras draugas? 

• Ką mėgstate veikti su draugais? 

• Kas jums patinka jūsų drauguose? 

• Ar berniukų* ir mergaičių* draugystės skiriasi? Kodėl? 

• Kas jūsų klausosi, kai liūdite? Kas paguodžia? 

• Ar klausotės kitų žmonių, kai jiems liūdna? Ar guodžiate? 

Metodo tikslai 

Padedami Pauliaus iš dainelės „Paulius - mano draugas“ (angliškai „Alex is my friend“) 
vaikai gali sužinoti apie draugystę ir malonių santykių su žmonėmis savybes, privalumus, 
svarbius bruožus. Vaikai skatinami apmąstyti savo pačių draugystę ir santykius su kitais. 
Jiems suteikiama galimybė atrasti, kas, jų nuomone, svarbu santykiuose su kitais ir kaip 
teigiami socialiniai ryšiai gali padėti įveikti sunkumus ir sudėtingas situacijas. 

Konteksto savitumai 

Vyrai* ir moterys* nuo mažens auklėjami laikytis skirtingų lyčių stereotipų ir elgsenos. Dėl 
jų yra varžoma ar apskritai draudžiama emocinė berniukų* raiška. Vadinasi draugystėje jie 
išmoksta slopinti asmenybės aspektus, susijusius su jautrumu ir rūpestingumu. Rūpestingo 
vyriškumo koncepcija siekiama atsisakyti stereotipinio vyrų*, kurie visad tik stiprūs ir tvirti, 
įvaizdžio ir padėti jiems tapti rūpestingesniais ir aktyvesniais visuomenės nariais.  
Vaikai kviečiami apmąstyti savo jausmus ir suprasti, kuo vertingi ir svarbūs jų santykiai su 
kitais žmonėmis. Tai vienodai taikoma dirbant su berniukais* ir kitais vaikais. 

Variacijos 

Daina sudaro pagrindą. Visus kitus veiksmus, pavyzdžiui, choreografiją ar klausimus 
diskusijai galima pasirinkti. 
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Šiai dainai buvo pasirinktas vardas „Alex“, nes jis yra lyčiai neutralus, Daina norima 
pabrėžti, kad draugaujant, ypač berniukams*, būtina rūpintis vienas kitu ir būti 
dėmesingiems vienas kito poreikiams. Dėl šios priežasties Alex buvo susietas su įvardžiu 
„jis“ (Tokiu pagrindu parinktas vardas Paulius lietuviškoje versijoje). Daina taip pat gali būti 
naudojama kaip įvadas nebinarinių vaikų temai aptarti ir tapti identifikacijos tašku 
nebinariniams vaikams (naudojant anglišką versiją, pavyzdžiui, anglų kalbos pamokose). 
  
Galimas dainos variantas – išsirinkti vieną posmą ir dainuoti jį kelis kartus, kaskart 
pasirenkant vis kitą darželio grupės vaiko vardą. Kartu su vaikais galima ieškoti naujų su 
rūpinimusi susijusių veiklų, kurios yra svarbios draugystei. Jas galima įtraukti į dainą 
papildomais posmais. 
 
Vyresniems nei šešerių metų amžiaus vaikams arba pradinių klasių moksleiviams mokantis 
anglų kalbos galima naudotis angliška dainos "Alex is my friend" versija ir amžių atitinkanti 
turinio diskusija draugystės tema, pritaikyta pradinių klasių mokymosi situacijai. 

Papildomai 

Išmokus dainelę ir aptarus draugystės temą, kuri reikalauja vaikų susikaupimo, reikėtų 
padaryti pertrauką prieš pradedant naudoti kitą ECaRoM metodą (pavyzdžiui, „Atminties 
žaidimas“ arba „Kai aš užaugsiu“). 
Reikėtų atkreipti dėmesį į lyčių požiūriu stereotipinį elgesį ir situacijas. Pastebėjus jį 
apmąstyti ir aptarti su vaikais. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Rizika: 
Rūpestingo vyriškumo tema vaikams gali kelti klausimų, į kuriuos pedagogai turėtų būti 
pasirengę atsakyti. Todėl pamokos plane - anglų kalba surinkta tam tikra pirminė 
informacija, kuri padės pedagogui jaustis patogiai. 
 
Patarimai:  
Daugiau informacijos apie vaikų lyčių stereotipus ir rūpestingus vyriškumus rasite ECaRoM 
dalomojoje medžiagoje, skirtoje dainos įgyvendinimui vaikų darželiuose.  

Metodo šaltiniai 

Dainą parašė Veronika Suppan ir Lisa Wagner (Institut für Männer- und 
Geschlechterforschung) projektui „Ankstyvoji priežiūra ir vyrų vaidmuo“. 

Tolesnis skaitymas 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Berniukų globos priemonių rinkinys: https://www.boys-in-care.eu/tools 

 

Pamokų planai 
 

Metodo temos 
Rūpestingi vyriškumai 

Tikslinė grupė 
6-10 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 
10-20 vaikų. 
Galima atlikti ir su visa mokyklos klase, nesvarbu, kokio dydžio. 

Situacija  
Specialių reikalavimų nėra 

Struktūra 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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Reikalinga medžiaga 

EcaRoM pamokų planai, kuriuos galima nemokamai atsisiųsti iš ECaRoM svetainės 
(www.ecarom.eu). 

Pasiruošimas 

Perskaitykite visą pamokos planą. Atsispausdinkite reikiamą dalomąją medžiagą ir 
paveikslėlius užduotims. Kai kuriuos dalykus galima rodyti interaktyviojoje lentoje, 
projektoriuje. 

Laikas 

1 - 2 val. vienam pamokos planui 

Patalpa  

Gerai tinka bet kokia pakankamai didelė patalpa, kad vaikai galėtų patogiai sėdėti. Jie gali 
susėsti taip, kaip įpratę pamokoje, suformuoti sėdėjimo ratą arba susiskirstyti į mažas 
grupeles. 

Žingsnis po žingsnio 

Prie kiekvieno pamokos plano pridedamas žingsnis po žingsnio aprašytas užsiėmimas, 
įskaitant informaciją apie grupės dydį ir vaikų amžių. Į pamokos planą įtraukta papildoma 
medžiaga, pavyzdžiui, dalomoji medžiaga. 

Metodo tikslai 

Supažindinti vaikus su apmokamomis ir neapmokamomis su rūpinimusi susijusiomis 
veiklomis ir (arba) darbais, lyčių vaidmenis ir skirtingus visuomenės reikalavimus vyrų* / 
moterų* elgesiui. Suteikti priemones vaikams, leidžiančias abejoti status quo ir žinoti, kad 
jie gali nesivadovauti lyčių normomis. 

Konteksto savitumai 

Rūpestingo vyriškumo tema integruojama į įprastas pamokas mokykloje. Vaizdai ir 
pavyzdžiai iš „Rūpestingo vyriškumo“ temos naudojamos įvairiuose dalykuose, kad vaikai 
geriau ir be išankstinių nuostatų įsisąmonintų naujus vyrų* įvaizdžius. Šie mažiau 
tradiciniai vaizdai apima, besirūpinančius, namų ruošos darbus atliekančius ir apie 
jausmus kalbančius vyrus*. 
Vaikai kviečiami apmąstyti savo gyvenimą ir socialinius ryšius, daugiausia dėmesio 
skiriant rūpinimuisi kitais, pavyzdžiui, savo draugystę, santykius su vyrais ir moterimis, 
giminaičiais ir globėjais ir pan.  
Pabrėžiama, kad berniukai* (vyrai*) ir mergaitės* (moterys*) nėra lygūs ir jų gyvenimo 
pasirinkimo galimybės yra ribotos. Tai susiejama su vaikų teisingumo jausmu, bet taip pat 
moko apie pokyčių galimybę. 

Variacijos  

Į pamokų planus įtraukti variantai jaunesniems (6-7 metų) ir vyresniems (8-10 metų) 
vaikams. 

Papildomai 

Pamokų planai gali būti naudojami vienas po kito taip praplečiant vaikų požiūrį į vyriškumo 
sąvokas. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Pamokų planų temos vaikams gali sukelti daug klausimų, į kuriuos pedagogai turėtų būti 
pasirengę atsakyti. Todėl į kiekvieną pamokų planą įtraukta tam tikra pagrindinė 
informacija, kuri padės mokytojai (-ui) jaustis patogiai. 

Metodo šaltiniai 

Pamokų planus parengė Veronika Suppan, Elli Scambor ir Lisa Wagner (Verein für 
Männer- und Geschlechterthemen) bei Katharina Vitt, Daniel Holterman ir Tobias Häußler 
(Dissens e.V.) projektui „Ankstyvoji priežiūra ir vyrų vaidmuo“. 

Tolesnis skaitymas 
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Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Berniukų globos priemonių rinkinys: https://www.boys-in-care.eu/tools 

 

Istorija: Vyrams* rūpi! 
 

Metodo temos 

Vyrai*, atliekantys apmokamą ir neapmokamą su rūpinimusi susijusį darbą 

Tikslinė grupė 

3-6 metų amžiaus vaikai. 
Šią istoriją taip pat galima naudoti dirbant su vyresniais vaikais.  

Dalyvių skaičius 

Gali dalyvauti bet koks dalyvių skaičius 

Situacija  

Istoriją galima naudoti tylos akimirką, kai pasakos skaitomos balsu. Ją taip pat galima 
naudoti kaip įžangą nagrinėjant profesijų, apmokamo ir neapmokamo su rūpinimusi 
susijusio darbo ar veiklos temas. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

EcaRoM istorijos "Men* care!" spausdintas arba projektuojamas variantas. 

Pasiruošimas 

Pedagogas turėtų žinoti istoriją ir bendrais bruožais įsivaizduoti vyrų* ir moterų*, atliekančių 
apmokamą ir neapmokamą, su rūpinimusi susijusį darbą. Be to, pedagogams būtų 
naudinga susipažinti su skirtingomis priežiūros profesijomis ir joms būdingu veiklos 
pobūdžiu. 

Laikas 

20 - 60 minučių 

Patalpa 

Šiam metodui tinka klasė, jos kampelis (pavyzdžiui, skaitymo) ar kita vieta, kurioje vaikai 
gali patogiai sėdėti. 

Žingsnis po žingsnio 

1 žingsnis: istorijos pristatymas 
Paklauskite vaikų, kokius darbus jie jau žino ir ar pažįsta ką nors, kas dirba šį darbą. 
 

2 žingsnis: istorijos skaitymas 
Perskaitykite vaikams pasaką. Vaizdus vaikams galima rodyti laikant atspausdintą istoriją 
arba projektuojant ant sienos, išmanioje lentoje. 
 

3 žingsnis: pokalbis apie pastebėjimus. 
Paimkite skirtingus istorijos paveikslėlius, parodykite vaikams ir paprašykite žodžiu 
papasakoti: 

• Kas vyksta paveikslėlyje? 

• Ką veikia paveikslėlyje pavaizduoti žmonės? 

• Ką jie visi turi bendro? (Atsakymas: visi jie yra vyrai*) 
 

4 žingsnis: mokymasis apie įvairias priežiūros profesijas.  
Parodykite paveikslėlius ir pasiteiraukite, kokias priežiūros profesijas vaikai mato. 
Pavyzdžiui: Ką suaugusieji daro šiuose darbuose (slaugytojas, darželio auklėtojas, senų 
žmonių slaugytojas, sodininkas, logopedas, masažuotojas, terapeutas, paramedikas)? 
Kokios užduotys, nesusijusios su darbais, taip pat minimos knygelėje? Ką bendro turi visos 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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šios užduotys? Kas jas atlieka? Ką gerai mokate, kas svarbu dirbant su rūpinimusi susijusį 
darbą? 

Metodo tikslai 

Supažindinti vaikus su apmokama ir neapmokama priežiūros veikla ir (arba) darbu, lyčių 
vaidmenis ir jų įtaka vyrų* ir moterų* profesijos pasirinkimui. Suteikti priemones vaikams, 
leidžiančias abejoti išankstinėmis nuostatomis ir žinoti, kad gali nepaisyti su lyčių normomis 
susijusių elgesio klišių. 

Konteksto savitumai 

Žodiniame ir vaizdiniame pristatyme naudojami pavyzdžiai iš „Rūpestingo vyriškumo“, 
padedantys vaikams aiškiau suprasti ir be išankstinio nusistatymo priimti besirūpinančius 
vyrus*, kurie atlieka namų ruošos užduotis ir su rūpinimusi susijusi apmokamą darbą. 
Vaikai kviečiami apmąstyti savo gyvenimą ir socialinius ryšius, daugiausia dėmesio skiriant 
rūpinimuisi kitais. Pabrėžiama, kad berniukai* (vyrai*) ir mergaitės* (moterys*) nėra lygūs ir 
jų profesijos pasirinkimo galimybės yra ribotos. Tai siejama su vaikų teisingumo jausmu ir 
mokoma apie pokyčių galimybę. 

Variacijos 

Istorija sudaro pagrindą. Kitą veiklą, pavyzdžiui, klausimus diskusijai, galima  pasirinkti. 
Vyresniems nei šešerių metų amžiaus vaikams arba pradinių klasių moksleiviams yra 
parengtas „Pamokos planas“, į kurį įtraukta istorija ir amžiui adaptuota, pradinių klasių 
mokymosi situacijai pritaikyta diskusija apie profesijas, susijusias su rūpinimusi. 

Papildomai 

Išklausius istoriją galėtų būti smagu atlikti ECaRoM metodus „Atminties žaidimas – 
profesijos“ arba „Atminties žaidimas – priežiūra“. 
Reikėtų atkreipti dėmesį į lyčių požiūriu stereotipinį elgesį ir situacijas. Pastebėjus, svarbu 
tai apmąstyti ir aptarti su vaikais. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Pasiūlyta tema vaikams gali sukelti daug klausimų, į juos svarbu būti pasirengus atsakyti. 
Daugiau informacijos apie vaikams būdingus lyčių stereotipus ir rūpestingus vyriškumus 
rasite ECaRoM „pamokos plane“. Jame pateikta trumpa santrauka su faktine informacija 
apie šias temas. 

Metodo šaltiniai 

Šią istoriją sukūrė Veronika Suppan, Elli Scambor ir Lisa Wagner (Institut für Männer- und 
Geschlechterforschung) projektui „Ankstyvoji priežiūra ir vyrų vaidmuo“. Jį įkvėpė Jonty 
Howley knyga "Big Boys Cry" („Dideli berniukai verkia“). 

Tolesnis skaitymas 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 
Berniukų globos priemonių rinkinys: https://www.boys-in-care.eu/tools 

 
 
 
 

Superherojai 
 

Metodo temos 

Superherojų savybės: būti rūpestingiems, saugantiems ir padedantiems (o ne agresyviems 
ir destruktyviems). 

Tikslinė grupė 

3-6 metų amžiaus vaikai. 

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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Dalyvių skaičius 

Iki 25 dalyvių (priklausomai nuo patalpos dydžio) 

Situacija  

Šį metodą galima naudoti bet kuriuo metu.  

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Reikia audinių gabalėlių, kad vaikai galėtų sukurti savo kostiumą. Tinka ir kiti jau pagaminti 
kostiumai (pavyzdžiui, ugniagesio, gelbėtojo, gydytojo, slaugytojo, Supermeno, Betmeno, 
Moters katės). Vaikai gali tiesiog dėvėti apsiaustą ar kažką panašaus. 

Pasiruošimas 

Iš anksto ruoštis nereikia. Likus dienai iki renginio galima paraginti vaikus atsinešti iš namų 
superherojų kostiumą, jei jį turi. Diskusijose su vaikais svarbu pabrėžti rūpestingas, 
empatiškas, padedančias, saugančias superherojų savybes.  

Laikas 

45-60 minučių (gali trukti ir ilgiau) 

Patalpa 

Šiam metodui reikia patalpos su stalu (pilnu drabužių, kostiumų, audinių). Gali būti kėdės, 
ant kurių vaikai galėtų atsisėsti apsirengę, tačiau tai nėra būtina. 

Žingsnis po žingsnio 

1 žingsnis 
Kokius superherojus pažįstate? Kodėl jie apskritai yra superherojai? Kokių galių, talentų ir 
savybių jie turi? 
Kviečiame susipažinti su keliais pavyzdžiais šio metodo priede.  
 

2 žingsnis 
Kas dar yra superherojai? Galbūt ugniagesiai, policininkai, gelbėtojai, gydytojai? Aptarkite 
jų savybes ir talentus (rūpinimasis žmonėmis, patekusiais į bėdą, pagalba, atjauta, žmonių 
apsauga, gydymas, žmonių gyvybių gelbėjimas ir t. t.).  
 

3 žingsnis 
Paskatinkite vaikus persirengti arba sukurti savo superherojų kostiumus. 
 

4 žingsnis 
Vaikams žaidžiant su superherojų kostiumais atkreipkite dėmesį į jų elgesį (ar jie elgiasi 
agresyviau, mažiau kūrybingai nei įprastai?). Svarbu išryškinti visas rūpestingo, 
globojančio, paslaugaus, empatiško superherojaus savybes ir talentus. 
 

5 veiksmas 
Vėliau dėmesys turėtų būti sutelktas į vaikus ir jų savybes, talentus. Paklauskite: „Kokių 
savybių ir talentų turite jūs?“. Paskatinkite pagalvoti apie savo įgūdžius ir savybes.   
 

6 veiksmas 
Galiausiai siūlome aptarti: 

• Ar žinojote, kad superherojams būdinga daugybė skirtingų savybių, talentų? 

• Kokios jūsų superherojaus savybės, talentai jums labiausiai patinka? Kodėl?  

Metodo tikslai 

Suteikti vaikams žinių apie rūpestingo, saugančio, padedančio, empatiško superherojaus 
savybes ir apie tai, kad jie nėra vien tik agresyvūs ar destruktyvūs. Pakeitus dėmesio 
epicentrą, transformuoti ir suvokimo perspektyvą. 
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Konteksto savitumai 

Metode daugiausia dėmesio skiriama superherojų savybėms, susijusioms su 
rūpestingumu, globojimu, empatija, gebėjimu padėti. Lyčiai jautri perspektyva randasi 
sutelkiant dėmesį būtent į šias superherojų savybes.  

Variacijos 

Dalyviai gali kartu kurti kostiumus poromis arba mažesnėse grupelėse. Kostiumų skaičių 
galima padidinti ir taip išplėsti jų įvairovę. 

Papildomai 

Vaikai savo superherojams gali pridėti naujų supergalių arba pakeisti jų išvaizdą. Svarbu 
daugiau dirbti su tėvų požiūriu į lyčių stereotipus.   

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Svarbu atkreipti dėmesį į grupės įvairovę ir sudaryti lygias sąlygas raiškai. 

Metodo šaltiniai 

Vadovas „Lyčių lygybė ankstyvajame mokyme ir vaikų priežiūroje“ (19 psl.), galima rasti 
adresu:  
https://hub.careinspectorate.com/how-we-support-improvement/care-inspectorate-
programmes-and-publications/gender-equal-play-in-early-learning-and-childcare/. 
 
Šį metodą pritaikė ECaRoM komandos nariai iš Taikos instituto Slovėnijoje.  
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Priežiūros veikla 
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Nuomonių apie priežiūrą ir namų ruošos darbus barometras  
 

Metodo temos 

Supratimas, kad priežiūros pareigos šeimoje turi būti pasidalytos.  
Lyčių stereotipai, susiję su priežiūros ir namų ūkio veikla 
Skirtingi vaidmenys šeimoje 

Tikslinė grupė 

8-10 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 

Iki 25 dalyvių 

Situacija 

Specialių reikalavimų nėra 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Popieriaus lapai 150/50 cm: „Taip, pritariu“ ir „Ne, nepritariu“ 
Įvairių spalvų žymekliai 

Pasiruošimas 

Iš anksto ant atskirų popieriaus lapų paruoškite keletą teiginių. Jie gali būti: 

• Indų plovimas yra vyrų* ir moterų* užduotis. 

• Automobilio remontą gali atlikti moterys*. 

• Tėvas turėtų skirti tiek pat laiko namų ruošos darbams, kiek ir motina. 

• Tėvui taip pat svarbu leisti laiką su vaikais, o ne tik užsidirbti pinigų. 

• Kai reikia priimti svarbų sprendimą (pavyzdžiui, dėl buto keitimo), visi šeimos nariai 

turėtų būti lygūs. 

• Tėvas turėtų rūpintis vaiku, kai jis serga. 

Laikas 

15 - 45 minutės 

Patalpa 

Erdvė turi būti pakankamai didelė, kad vaikai galėtų laisvai judėti tarp „Taip“ ir „Ne“. Tam 
tinka klasė, sporto salė, koridorius ar sodas. 

Žingsnis po žingsnio 

Įvadas 
Paaiškinkite žodžio „šeima“ reikšmę. Kad jų yra įvairių: dviejų ar daugiau tėvų, kurie 
rūpinasi šeima, vieno iš tėvų, kuris rūpinasi vaikais, tos pačios lyties tėvai, seneliai, 
gyvenantys tame pačiame namų ūkyje ir t. t. Reikėtų pabrėžti, kad šeimos nariai yra 
tarpusavyje susiję ir rūpinasi vieni kitais. Rūpinimasis šeimoje siejamas su tam tikromis 
pareigomis, kurios paskirstomos sąžiningai arba ne visai. 
 

Paaiškinimas 
Aptarkite metodo eigą: jūs skaitysite teiginius, o dalyviai turės išreikšti savo pritarimą ar 
nepritarimą pasirinkdami vietą tarp dviejų ženklų („Taip“ arba „Ne“) ir jį argumentuodami. 
Paprašykite dalyvius išklausyti vieni kitus, būti kantriems ir gerbti vieni kitų nuomonę.  
 

Metodo įgyvendinimas  
Po kiekvieno teiginio paprašykite dalyvius paaiškinti savo pasirinkimą taip paskatindami 
diskusiją. Neprimeskite savo nuomonės ir nepateikite savo gyvenimo pavyzdžių. Stenkitės 
sukurti erdvę, kurioje dalyviai galėtų atvirai paaiškinti savo nuomonę ir nebijotų kaltinimų.  
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Refleksija 
Pasiūlymai apmąstymams: 

• Ar buvo sunku pasirinkti poziciją? 

• Ar norėjote pakeisti savo poziciją, kai išgirdote kitų argumentus? 

 
Išvados 

Pabaigoje apibendrinkite išsakytas nuomones. Galite padėkoti dalyviams už pagarbą ir 
atvirumą. Sudėliokite baigiamuosius akcentus: „Sąžininga pareigas namuose paskirstyti 
taip, kad visi šeimos nariai turėtų ir laisvo laiko, kurį gali praleisti kartu arba daryti tai, kas 
jiems įdomu. Kartu gyvenantys žmonės turi turėti lygias teises, o šeimose turi būti lygybė. 
O tai reiškia, kad visi šeimos nariai turi vienodas pareigas rūpintis vaikais ir namų ruoša. 
Namų ruošos ir valymo darbus galėtų atlikti visi šeimos nariai“. - Sutelkite dėmesį į 
rūpestingus vyriškumus!  

Metodo tikslai 

Sukurti drąsią erdvę vaikams ir galimybę aptarti, ką jie mano apie lyčių vaidmenis šeimoje. 

Konteksto savitumai 

Metode keliami klausimai apie lyčių stereotipus su rūpinimusi susijusiose profesijose ir 
šeimose, tipinius lyčių modelius. Be to, dalyviai informuojami, kad slaugos ir namų ruošos 
užduotis gali atlikti visi - tai nėra tik moterų sritis. Dalijimasis priežiūros pareigomis 
namuose yra gera pradžia siekiant įveikti lyčių nelygybę. 

Variacijos 

Priklausomai nuo grupės dydžio, diskusijai skirtų teiginių gali būti daugiau arba mažiau 
nei septyni. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Patarimai: 
Jei pedagogas pažįsta vaikus, teiginius galima pritaikyti prie jų turimos ar trūkstamos 
patirties. 

Metodo šaltiniai 

Berniukų globos priemonių rinkinys, p. 32. - https://www.boys-in-care.eu/tools 
 
Metodą sukūrė Magdalena Delineševa, Roza Dimova ir Tatjana Kmetova (Moterų studijų 
ir politikos centras), vykdydamos projektą „Lygūs mokykloje, lygūs gyvenime“, kurį 2007 
m. finansavo Europos jaunimo fondas prie Europos Tarybos pagal Europos jaunimo 
kampaniją „Visi skirtingi, visi lygūs“, skirtą įvairovei, žmogaus teisėms ir dalyvavimui. 
Daugiau apie pamoką: http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=500&id=910 

Tolesnis skaitymas 

Klischeefrei Methodenset M14: https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php 

 

Atminties žaidimas: Rūpinimosi veikla 
 

Metodo temos 

Priežiūra yra neatsiejama ir svarbi kasdienės mūsų patirties dalis, kuri neturėtų būti 
priskiriama tik vienai lyčiai. 

Tikslinė grupė 

3-6 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 

Iki 15 dalyvių 

Situacija 

https://www.boys-in-care.eu/tools
http://www.cwsp.bg/en/htmls/page.php?category=500&id=910
https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
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Specialių reikalavimų nėra 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Žaidimo kortų kaladė su priežiūros užduotimis. Šias korteles galima nemokamai atsisiųsti 
iš ECaRoM svetainės (www.ecarom.eu). Kad kortelės ilgiau tarnautų, rekomenduojame 
jas atspausdinti ant kartono ir laminuoti. 

Pasiruošimas 

Paruoškite kortelių rinkinį (reikia atlikti tik vieną kartą) 

Laikas 

Metodo trukmė priklauso nuo grupės dydžio. Vidutiniškai - apie 30 minučių arba tiek, kiek 
mažesni vaikai gali išlaikyti dėmesį. 

Patalpa  

30 kortelių išdėstymui reikia vietos (stalo, kilimo), aplink kurią vaikai galėtų susėsti. 

Žingsnis po žingsnio 

Kortelių rinkinys naudojamas taip pat, kaip ir atminties žaidime. Kortos išdėliojamos 
užvertus paveikslėlius. Žaidėjai atverčia dvi kortas ir bando rasti porą. Jei randama pora, 
kortos išimamos iš bendros krūvelės, jei ne, vėl dedamos į tą pačią vietą, stengiantis 
prisiminti, kur yra kuri korta. Laimi tas, kuris surenka daugiausia porų. 
 
Atvertus visas korteles, svarbu skirti laiko jų turiniui aptarti: 

• Su kuo susiję kortelėse pavaizduoti veiksmai? 

• Kas atlieka veiksmą? 

• Ar skirtingų lyčių vaikai gali atlikti visus darbus ir (arba) užsiėmimus? 

• Ar kurią nors iš šių veiklų dalyviai (vaikai) atlieka savo kasdieniame gyvenime? 

• Ką dalyviams (vaikams) labiausiai patinka daryti? 

Metodo tikslai 

Dalyviai skatinami suprasti, kad rūpinimasis yra labai svarbus žmogaus įgūdis, kurį būtina 
ugdyti. 

Konteksto savitumai 

Šis metodas padeda suprasti, kad rūpinimasis yra bendražmogiška savybė ir negali būti 
priskiriamas tik vienai lyčiai. Rūpestingus vyriškumus metodas skatina suvokti kaip 
natūralią žmogiškumo išraišką. 

Variacijos 

Aptariant kortelių turinį, vaikų galima paprašyti įvardyti, kas kortelėse kartojasi (atliekamas 
veiksmas) ir kas skiriasi (pavaizduoto veikėjo išvaizda, aplinkos detalės). Remiantis šiais 
atsakymais toliau plėtojamas pokalbį apie tai, ar žmogaus išorinės savybės (kūno forma, 
odos spalva, plaukų struktūra ar ilgis) gali turėti įtakos atliekamiems veiksmams ir 
gebėjimui rūpintis kitais. 
Kortų kaladė taip pat gali būti naudojama kaip įrankis dalyviams suporuoti: kortos 
sumaišomos, viena korta ištraukiama nemačiomis ir ieškoma dalyvio (-ės) su kita kortos 
pora. Kai dalyviai susiranda porą, galima paskelbti kitą užduotį. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Patarimai: 
Ši kortelių kaladė ypatinga tuo, kad poros sudarytos ne iš vizualiai vienodų paveikslėlių, o 
iš vienodų veiklų (pavyzdžiui, šiukšlių rūšiavimas, pagalba draugui, rūpinimasis kitais 
žmonėmis ar gyvūnais). Į tai reikėtų atkreipti dalyvių dėmesį prieš pradedant žaidimą. 

Metodo šaltiniai 

Priemonę sukūrė Lygių galimybių plėtros centro komanda. 
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Skulptūros 
 

Metodo temos 
Socialinės reprodukcijos, priežiūros darbas, darbo užmokestis 

Tikslinė grupė 
Vaikų darželio, pradinių mokyklos klausių ugdytiniai 
Pedagogai  

Dalyvių skaičius 
5 - 15 dalyvių 

Situacija  
Metodas tinka daugelyje situacijų, nes yra susikaupimo, kūrybiškumo ir judesio derinys. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Neprivalomas muzikos atkūrimo įrenginys (garsiakalbiai, radijas ir pan.). 

Pasiruošimas 

Pasiruošimas nebūtinas. 

Laikas 

20 - 30 minučių 

Patalpa 

Taikant šį metodą reikia daug erdvės judėti. Tam idealiai tinka sporto salė, sodas arba 
didelė klasė. 

Žingsnis po žingsnio 

1 žingsnis: 
Dalyviai juda po kambarį tol, kol garsinis signalas nurodo sustoti. Dalyviai sustingsta. 
Pedagogas klausia: „Kai pabundate ryte, ką pirmiausia darote? Išreikškite.“ 
Dalyviai turi viena poza ar judesiu išreikšti, ką daro iš pat ryto. 
 
Po kelių sekundžių kambaryje prasideda kitas judesio seansas. Dalyviai vaikšto po 
kambarį, kol pasigirsta garsinis signalas. Pedagogas klausia: „Ką veikiate per pietus? 
Išreikškite.“ 
Dalyviai tai išreiškia poza ar judesiu. 
 
Po kelių sekundžių kambaryje vėl vyksta judesio seansas. Dalyviai vaikšto po kambarį, kol 
pasigirsta garsinis signalas. Pedagogas paklausia: „Ką veikiate vakare? Išreikškite.“ 
Dalyviai tai išreiškia poza ar judesiu 
 

2 žingsnis: 
Po kelių sekundžių kambaryje vėl vyksta judesio seansas. Dalyviai vaikšto po kambarį, kol 
vėl pasigirsta garsinis signalas. Pedagogas klausia: „Ką ryte atsibudusi daro jūsų mama, 
sesuo, teta, artima giminaitė? Išreikškite.“ 
Dalyviai tai išreiškia poza ar judesiu. 
 
Po kelių sekundžių kambaryje prasideda kitas judesio seansas. Dalyviai vaikšto po 
kambarį, kol pasigirsta garsinis signalas. Pedagogas paklausia: „Ką per pietūs daro jūsų 
mama, sesuo, teta, artima giminaitė? Išreikškite.“ 
Dalyviai tai išreiškia poza ar judesiu. 
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Po kelių sekundžių kambaryje prasideda kitas judesio seansas. Dalyviai vaikšto po 
kambarį, kol pasigirsta garsinis signalas. Pedagogas paklausia: „Ką vakare veikia jūsų 
mama, sesuo, teta, artima giminaitė? Išreikškite.“ 
 

3 žingsnis: 
Atliekama ta pati procedūra, tačiau kalbama apie tai, ką daro tėvas, brolis, dėdė, artimas 
globėjas. 
 
Atkreipkite dėmesį: 
Svarbu, kad būtų paminėta ne tik tėvo ir motinos, bet ir kitų globėjų veikla. 

Metodo tikslai 

Šio metodo tikslas - atkreipti dėmesį į lyčių vaidmenis, stereotipus, juos aptarti ir sugriauti. 
Siekiama parodyti, kaip artimų giminaičių prisiimama priežiūros, socialinės reprodukcijos 
ir darbo, už kurį gaunamas atlygis veikla paskirstoma pagal lytį. Šiame kontekste svarbios 
nuorodos į dalyvių gyvenimo pasaulį. Naudodami judesio žaidimą dalyviai gali imituoti 
savo suvokimą apie artimų slaugytojų veiklą. 

Konteksto savitumai 

Metodas padeda kalbėti apie lyčių vaidmenis ir vyrų* rūpinimąsi.  

Variacijos 

Šiame metode galima naudoti rekvizitus, makiažą, kaukes ar audinius. Tokiu atveju jis 
turėtų vykti aikštėje, kad rekvizitai nesulūžtų ir judesio metu niekas nesusižeistų. 

Papildomai 

Vėliau dalyviai apmąsto, ką pastebėjo ir kas jiems kelia susirūpinimą. Apmąstymai yra 
svarbi metodo dalis. Priklausomai nuo dalyvių emocinės būsenos prasminga būtų 
atsipalaidavimo arba grupinė mankšta. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Patarimas: 
Metodas tinka mažų vaikų savirefleksijai, taip pat pedagogams. 
 
Rizika: 

• Gali būti sustiprinti lyčių stereotipai, todėl šis metodas turi būti gerai instruktuojamas 
ir aptariamas. 

• Galima išryškėti klasiniai skirtumai, pavyzdžiui, pasiteiravus, kas valys butą, 
atsakymas gali būti „kažkas ateis išvalyti“. 

• Vaikai, kurių šeima menkai susijusi su socialinės reprodukciniu darbu, gali 
neįsitraukti. 

• Reikėtų nepamiršti, kad kai kurie vaikai neturi tėvų ar motinų, todėl reikėtų paminėti 
ir kitus globėjų pavyzdžius. 

• Būtina rasti būdą, kad vaikai su negalia (ypač fizine) taip pat galėtų dalyvauti. 

Metodo šaltiniai 

Pritaikyta iš "Boys in Care" priemonių rinkinio 

 

Kam tai rūpi? 
 

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijusi veikla, jos matomumas. 
Pažintis su vaidmenimis šeimoje ir jų kaita. 

Tikslinė grupė 

Vaikai nuo 8 metų amžiaus 
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Dalyvių skaičius 

6-20 dalyvių 

Situacija 

Specialių reikalavimų nėra. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Dideli popieriaus lapai 
Įvairių spalvų žymekliai 
Moderavimo kortelės (neprivaloma) 

Pasiruošimas 

Pasiruošimas nebūtinas. 

Laikas 

30 minučių 

Patalpa 

Šiam metodui reikia patalpos, kurioje visiems vaikams užtektų vietos sėdėti vienu ratu. 

Žingsnis po žingsnio 

1 dalis: Veiklos rinkimas 
Paklauskite vaikų: „Kokią veiklą atlieka arba yra atlikę jūsų globėjai ar kiti žmonės, kad 
pasirūpintų jumis?“ 
Tai gali būti tiek vienkartinė, tiek kasdienė veikla. 
Surašykite atsakymus lentoje ar didelio lapo popieriaus. 
 

2 dalis: Pasirinkimų aptarimas 
Aptarkite su vaikais: 

• Ką pastebi matydami šią veiklą? 

• Ar ši veikla apmokama? 

• Kas dažniau vykdo šią veiklą? Vyrai* ar moterys*? – Skirtinga spalva pažymėkite 
veiklas, kuriomis užsiima vyrai*, moterys* ar abu. 

• Ar visi turėtų užsiimti šia veikla? 
 

3 dalis. Ryšys su istorija  
Ant atskirų kortelių užrašykite: „Seneliai“, „Tėvai“. Tėvų kortelę pritvirtinkite pasirinkimų 
sąrašo viršuje. Kito konferencinio popieriaus viršuje pritvirtinkite kortelę „Seneliai“ ir ten 
taip pat surinkite rūpinimosi veiklas skirtingomis spalvomis pažymėdami tai, ką daro vyrai*, 
moterys* ar abu. 
Aptarkite su vaikais: 

• Palyginkite savo tėvų ir senelių veiklą. 

• Ar jos sutampa? 

• Kas skiriasi? 

Metodo tikslai 

Susipažinti su rūpinimosi veikla ir padaryti ją matomą. Ieškoti, kas ką daro šeimoje ir (arba) 
namų ūkyje. Išryškinti lyčių struktūras šeimoje. 

Konteksto savitumai 

Metodu siekiama parodyti nepastebimą ir nepakankamai įvertintą su rūpinimusi susijusį 
darbą, kurį paprastai atlieka moterys*. Metodo tikslas - parodyti, kad šiuos darbus atlieka 
ir vyrai*. 

Variacijos 

Pirmąją ir antrąją dalis galima naudoti be trečiosios. 

Papildomai 
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Rūpinimosi nereikėtų sieti tik su vienos lyties atstovais. Tai svarbu visiems, todėl visi turėtų 
dalyvauti veikloje, susijusioje su rūpinimusi. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Rizika: 
Kyla pavojus, kad tėvų ar globėjų neturintys vaikai gali būti retraumuoti. Užduodami 
klausimus įsitikinkite, kad minite ne tėvus, o globėjus ir kitus asmenis, kurie jais rūpinasi. 
Taip vaikams paliekama galimybė pasirinkti tinkamą asmenį. 

Metodo šaltiniai 

Parengta Danieliaus Holtermanno ECaRoM projektui. 

 

Rūpestingieji Lilė ir Nikas: padedu namuose 
 

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijęs darbas 
Namų ruošos darbai 
Tai – siužetinis vaidmenų žaidimas, skirtas rūpinimosi, su rūpinimusi susijusių profesijų ir 
kitų profesijų suvokimui. 

Tikslinė grupė 

4-5 metų amžiaus vaikai 
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 

Minimalaus ir maksimalaus dalyvių skaičius nėra. 
Vaikai dirba vieni arba mažose grupelėse po 2 ar 4 asmenis, priklausomai nuo užduoties ir 
grupės dydžio. 

Situacija  

Šį metodą galima taikyti įvairiose situacijose pedagogo nuožiūra. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Popierius ir spalvoti pieštukai. 

Pasiruošimas 

Pasitelkiamas didaktinis žaidimas „Rūpestingieji Lilė ir Nikas“. Temai „Aš padedu 
namuose“ naudojami paveikslėliai su herojais – Lilė ir Nikas - ir jų namais. 

Laikas 

60 minučių  
Metodą galima padalyti į du arba tris užsiėmimus: pasakojimo, kuriame pristatomi žaidimo 
herojai, klausimų - atsakymų ir piešimo. 

Patalpa  

Reikia patalpos, kurioje būtų pakankamai erdvės, kad visi vaikai galėtų dirbti mažose 
grupelėse po du ar keturis prie stalų. Šiam metodui tinka, pavyzdžiui, klasė. 

Žingsnis po žingsnio 

1 sesija - pasakojimas 
Pristatykite vaikams (rodydami atitinkamus paveikslėlius iš žaidimo dėžutės) Lilę ir Niką. 
Tai – darželinio amžiaus sesutė ir broliukas, gyvenantys name su sodu kartu su tėvais, 
mažesniu broliuku ir sesute, močiute, šunimi ir kitais naminiais gyvūnais.  
Vaikai susipažįsta su tuo, kaip Lilė ir Nikas padeda namuose atlikti įvairius namų ruošos 
darbus (pagal savo amžių) – tvarkytis, valyti, skalbti, kaip rūpinasi kūdikiu ir močiute, 
pavyzdžiui, padeda močiutei surasti akinius. Sužino, kaip Lilė ir Nikas rūpinasi naminiais 
gyvūnais, augalais, sodu.  
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2 sesija - klausimai ir atsakymai 

Vaikai atsakinėja į klausimus apie savo šeimos sudėtį – ar turi jaunesnių, vyresnių brolių ir 
seserų? Ar gyvena su seneliais? Ar turi naminių gyvūnų? Vaikai atsako į klausimus apie 
tai, kaip jie įsitraukia į namų ruošos darbus - padeda mamai serviruoti stalą, gamina maistą 
kartu su tėčiu, eina su seneliu apsipirkti. Atsako į klausimus apie tai, kaip padeda mamai ir 
tėčiui rūpintis kūdikiu ir pagyvenusiais žmonėmis, kaip rūpinasi naminiais gyvūnais, 
namuose esančiomis gėlėmis ir (arba) sodu. Kas išveda šunį pasivaikščioti? Kas laisto 
gėles? Kas rūpinasi kitais augintiniais? 
 

3 sesija - savarankiškas darbas 
Vaikai skatinami savo nuožiūra piešti, kaip jie rūpinasi kitais namuose - padeda atlikti namų 
ruošos darbus, padeda kūdikiui ar močiutei, rūpinasi naminiais gyvūnais. Pateikite įvairių 
teigiamų pavyzdžių ir skatinkite vaikus grupėje atvirai aptarti, kaip jie padeda savo šeimai 
ir rūpinasi kitais. Už gerus darbus ir pavyzdžius padovanokite jiems po mažą raudoną 
popierinę širdelę.  

Metodo tikslai 

Svarbiausias siekis – ugdyti vaikų empatiją, o vėliau - norą padėti kitiems. Su jais būtina 
aptarti, kaip supranta kitų jausmus ir poreikius. Svarbus mokymosi tikslas - skatinti vaikus 
atlikti konkrečius, jų amžių atitinkančius darbus padedant šeimai, ir ugdyti supratimą apie 
namų ruošos darbus ir jų vertingumą.  
Tikimasi, kad žaisdami vaikai gebės įsivaizduoti savo istoriją ir papasakoti ją kitiems, 
susikurs savo, kaip rūpestingo ir padedančio vaiko, įvaizdį.  

Konteksto savitumai 

Metodas padeda apmąstyti rūpinimosi ir veiklos namų ūkyje temas. Ypač daug dėmesio 
skiriama suvokimui, kad visi šeimos nariai, nepriklausomai nuo jų lyties ir amžiaus, turi atlikti 
priežiūros, rūpinimosi ir namų ūkio darbus. 

Variacijos 

Metodas gali būti susietas su rūpinimosi konkrečiu šeimos nariu (pavyzdžiui, seneliu) tema 
arba konkrečia rūpinimosi veikla (pavyzdžiui, rūpinimusi gamta). 

Papildomai 

Dėžutėje esančius priedus ir herojus galima naudoti kuriant kitas istorijas, kituose 
didaktiniuose žaidimuose ar atliekant užduotis, susijusias su namų ruošos, priežiūros 
klausimų nagrinėjimu. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Svarbu, kad ir berniukai*, ir mergaitės* dalyvautų žaidime. Tačiau ypatingą dėmesį reikėtų 
skirti berniukų* įtraukimui, kad šie aktyviai komentuotų kaip padeda šeimos nariams atlikti 
namų ruošos darbus, ką nori daryti namuose, kad jie būtų švarūs ir patogūs visiems, kaip 
rūpinasi vyresniais ar jaunesniais šeimos nariais, prižiūri augalus, naminius gyvūnus. 

Metodo šaltiniai 

Metodą parengė CWSP komanda. 

 

Kas būtų, jei? Sapnų kelionė 
 

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijusi veikla  
Lyčių lygybė 
Lyčių stereotipai 

Tikslinė grupė 
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6-10 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 

6-20 dalyvių 

Situacija  

Pamokoms, kuriose galima aptarti temą - Kaip mes įsivaizduojame ateitį? 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Antklodės ir pagalvės 

Pasiruošimas 

Klasėje turi būti antklodžių ir pagalvių. 

Laikas 

Viena pamoka 

Patalpa 

Klasė, kurioje yra pakankamai vietos visiems patogiai įsitaisyti.  

Žingsnis po žingsnio 

Mokiniai įsirengia jaukų klasės kampą su antklodėmis, pagalvėmis ar šalikais ir išsitiesia 
sėdėdami arba gulėdami taip, kaip labiausiai patinka. Mokytoja(s) ramiai perskaito toliau 
pateikiamą sapnų kelionę ir užduoda keletą klausimų, į kuriuos vaikai galės atsakyti po 
jos. Jei mokiniams sunku įsiminti, klausimus galima pakartoti. 
 
„Tai – sapnų kelionė. Patogiai įsitaisykite, užsimerkite ir giliai kvėpuokite. Papasakosiu 
istoriją ir užduosiu klausimus, į kuriuos, jei norėsite, galėsite atsakyti.  
 
O dabar, į kelionę. Įsivaizduok, kad šiandien atvykai į labai jaukią vietą, skaniai 
pavakarieniavai ir nuėjai miegoti. Nuovargis nugali ir greitai užmiegi. O kol miegi, sapnuoji 
nuostabų sapną, kad eini per didelį žalią lapuočių mišką, šalia tarp medžių vingiuoja 
nedidelė upė. Dabar vasara, tad jauti samanų, lauko gėlių kvapą, o ant odos - švelnius 
vėjelio prisilietimus. Tolumoje girdisi šuns lojimas. Staiga medžiai išsisklaido ir atsiduri 
nedidelėje laukymėje su vandens versme. Saulės spinduliai tviska jos paviršiuje. 
Praskrenda kelios bitės. 
 
Jauti troškulį ir lėtai eini prie šulinio, tik staiga pastebi ant nedidelės uolos šalia šulinio 
sėdinčią moterį*. Ar ji ten buvo visą laiką? Iš netikėtumo užsimerki, o moteris* maloniai 
nusišypsojusi šiltai pasisveikina „Labas“, atsistoja ir prieina prie tavęs. Klausi, kas ji tokia? 
Moteris* atsako: „Mano vardas Juno, esu burtininkė. Tau nereikia manęs bijoti." Netiki ir 
perklausi: „Ką? Esate burtininkė? Tokio dalyko nėra!“ Juno džiugiai nusijuokia: „Bet tu 
mane matai, vadinasi, esu. Jei nori, galiu parodyti ir savo burtus. Pažvelgsi giliai į šulinį ir 
pamatysi“. Pirmiausia tu pažvelgi į mirguliuojantį šulinio vandens paviršių, tada į Junoną ir 
klausi: „Bet kaip galima ką nors pamatyti paprastame šulinyje?“ 
 
„Šulinį užkerėjau, tad žmonės pažvelgę į jo vidų gali matyti pasaulį, kuriame visi yra vienas 
dėl kito ir rūpinasi vieni kitais. Tai – pasaulis, kokio aš norėčiau.“ Skamba labai gražiai, 
pagalvoji ir prieini arčiau stebuklingojo šulinio, kad galėtum geriau į jį įsižiūrėti.  
Juno tęsia: „Daugybė vaikų man sakė, kad namuose mama dažnai daugiau su jais žaidžia, 
padeda ruošti namų darbus, gamina vakarienę paguodžia, kai būna sunku. Daugelio vaikų 
tėtis ilgai būna darbe. Kaip yra tavo namuose?" (1 klausimas mokiniams) 
 
Juno tęsia: „Yra vaikų, kurie gyvena tik su mama arba tik su tėčiu, todėl, žinoma, daug kas 
skiriasi. O kiti turi dvi mamas arba du tėčius, yra daug įvairių šeimų. Tai visiškai normalu 
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ir gerai. Noriu tau parodyti, kad, mano nuomone, nuostabu, kai visi šeimos nariai turi laiko 
vienas kitam, kartu gamina maistą arba guodžia vienas kitą, kai liūdna.“ Kai Juno tai sako, 
vandens paviršius pradeda ribėti ir į paviršių iškyla daugybė tavo šeimos paveikslėlių. 
Viename kartu gaminate vakarienę, kitame kartu žaidžiate mėgstamą žaidimą, trečiame - 
tave guodžia kiti. Susijaudini ir sakai: „Juno, tavo šulinyje tikrai matau savo šeimą, kuri 
gamina maistą, žaidžia ir guodžiasi!“ Juno šypsosi ir sako: „Tokia yra mano magija! O 
dabar pasakyk, ką norėtum, kad tavo šeima darytų. Ar viską darytumėte kartu? O gal yra 
dalykų, kuriuos darytų tik tavo mama? Ir tik tavo tėtis?" (2 klausimas mokiniams). 
 
Juno tęsia: „Tačiau tai susiję ne tik su tavo šeima, bet ir su tavimi!" Kai Ji tai ištaria, šeimos 
vaizdai susilieja ir šulinyje atpažįsti save. „Dažnai vaikams sakoma, kad jie turi daryti tą ir 
aną. Mergaitės* turi būti mielos ir dėvėti sukneles, o berniukai* turi drąsūs ir dėvėti kelnes. 
Ar girdėjai šias juokingas idėjas apie vaikus, mergaites* ir berniukus*?" (3 klausimas 
mokiniams). 
 
„Pasižiūrėk, visa tai, apie ką papasakojai, dabar gali matyti mano šulinyje. Cha, manau, 
kad visos šios idėjos yra nesąmonė!" - sušunka Juno. „Ar žinai, kad kiti turi šių keistų 
minčių apie tave? Tu nenori būti toks kaip jie? Ar tau kartais būna sunku?“ (4 klausimas 
mokiniams) 
 
Juno vėl atkreipia dėmesį į šulinio paviršių, kur gali matyti visus ką tik aptartus dalykus. 
„Pažvelk į viską, ką patinka daryti, net jei kartais tai prieštarauja kitų įsivaizdavimui. Linkiu, 
kad net jei kartais būna sunku, visada galėtum smagiai leisti laiką tai darant!" 
Užsimerki ir staiga Juno dingsta. Šulinys vėl atrodo kaip įprasta miško versmė. Apsižvalgai 
aplink ir pastebi, kad kirtavietė, miškas ir samanos pamažu ima nykti, susilieja į vieną žalių 
spalvų visumą. Paskutinį kartą giliai įkvepi gaivaus miško oro ir pastebi, kaip grįžti čia, į 
klasę.  
 
Lėtai atmerkiate, užsimerkiate, pasirąžote ir vėl visi esate čia. Kaip jaučiatės po šios sapnų 
kelionės? (5 klausimas mokiniams)“ 

Metodo tikslai 

Patirti ir pajusti pagrindinį lyčių lygybės principą – suvokti, kaip gražu ir svarbu rūpintis 
visais. 

Konteksto savitumai 

Sapnų kelionė atskleidžia dabartinį rūpinimosi darbų pasiskirstymą šeimose ir leidžia 
įsivaizduoti situaciją, kai šios užduotis paskirstomos vienodai. Ji padeda suprasti, kaip 
lyčių stereotipai susiaurina pasirinkimų galimybes kasdieniame gyvenime. 

Variacijos 

Klausimai mokiniams gali būti keičiami priklausomai nuo to, į ką norima sutelkti dėmesį 
lyčių refleksijos srityje. Taip pat būtų galima pridėti daugiau klausimų arba jų atsisakyti, jei 
trūksta laiko.  

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Norint parodyti, kad šeimose egzistuoja lyčių atotrūkis rūpinimosi klausimais, šiuo metodu 
įtvirtinama binarinė lyčių samprata. Svarbu į tai atsižvelgti ir metodą naudoti lyčių įvairovei 
atskleisti.  

Metodo šaltiniai 

Danielius Holtermannas, Katharina Vitt išplėtė ir pritaikė projektui „Ankstyvoji priežiūra ir 
vyrų vaidmuo“. Remiantis Bernardo Könnecke metodu "Alltagssituationen ent-
geschlechtlichen". 
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Ką man reiškia gamta? 
 

Metodo temos 

Žmogaus ir gamtos santykiai 
Tarša 
Planetos ribos 

Tikslinė grupė 

3-10 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 

5 - 30 dalyvių 

Situacija  

Metodas yra gana lankstus ir, jei įgyvendinamas paprasčiausiu būdu, nereikalauja didelio 
susitelkimo. Jį galima atlikti ištisus metus, tačiau geriausiai pavasarį arba vasarą. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Popierius ir pieštukai piešimui 
Galimybė išeiti į lauką 

Pasiruošimas 

Nereikia 

Laikas 

1 - 2 valandos 

Patalpa 

Tinka bet kuri patalpa (pavyzdžiui, klasė), bet puikiai, jei galima išeiti į lauką ar sodą. 

Žingsnis po žingsnio 

Vaikai siunčiami į lauką (sodą, parką), kad atsineštų ką nors „iš gamtos“, pavyzdžiui: 
lapų, šakelių, akmenėlių, truputį žemės, gilių, sėklų ir t. t. 
 
Vaikai dalijasi tuo, ką rado (pavyzdžiui, sėdi ratu ir deda daiktus ant žemės. Mokytoja(s) 
klausia: Kur tai radote? Ar žinote, kaip tai vadinasi? Ar žinote, kokia to paskirtis / kaip tai 
naudojama? 
 
Atsisėskite po medžiu arba parodykite medžio atvaizdą. 

• Ką medžiai daro mums? Galimi atsakymai: suteikia žmonėms pavėsį, gamina 
deguonį, vėsina vietovę, sugeria lietų. 

• Ką mums duoda lietus? Galimi atsakymai: dėl jo auga augalai, padeda auginti 
maistą, vėsina orą, pripildo upes ir ežerus, aprūpina mus vandeniu, kurį galime 
gerti. 

• Ką mums daro saulė? Galimi atsakymai: šildo mus, padeda augalams augti, yra 
svarbi mūsų sveikatai ir laimei.  

 
Kas atsitinka jei... Saulė šviečia per daug arba per mažai? Lyja per daug arba per 
mažai? Ar mūsų surinkti objektai gali egzistuoti be lietaus ir saulės? Kas nutiks medžiui? 
Kas nutiks mums, žmonėms? Ar visiems žmonėms reikia gamtos? Gamta labiau 
reikalinga vyrams*, ar moterims*? Suaugusiesiems ar vaikams? Kodėl reikia saugoti 
gamtą? Kodėl kai kurie žmonės kartais ją pamiršta? 
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Surinkę daiktus, atsistokite ratu. Paprašykite vaikų užmerkti akis. Ką jie girdi? Užuodžia? 
Atsimerkę ką mato? Medžius? Kitus augalus? Paraginkite paliesti žemę: Ką jaučia? Ar 
jaučiate žolę? Dirvožemį? Akmenis? Pakvieskite vaikus atskirti gamtą (pavyzdžiui, 
kalvas, mišką, paukščių čiulbėjimą, vėją, gėlių kvapą, saulės šviesą, vabzdžius) nuo 
žmonių sukurtų dalykų (pavyzdžiui, mašinų keliamo triukšmo, asfalto ar betono). 
 
Paskutinėje dalyje paprašykite vaikų nupiešti, kas jiems labiausiai patinka gamtoje. 

Metodo tikslai 

Vaikai mokomi mąstyti apie gamtą ir apie tai, kaip žmonės priklauso nuo jos savo 
kasdieniame gyvenime. 

Konteksto savitumai 

Rūpinimasis aplinka ir žinios apie tvarumą taip pat yra rūpestingumo dalis. Dažnai tai 
laikoma „moteriška“ užduotimi, nes buvimas moterimi* siejamas su tvariu gyvenimu. 
Svarbu vaikams parodyti, kad visi kartu turime rūpintis aplinka. 

Variacijos 

Pradinių klasių moksleiviams galima pateikti papildomų klausimų: Ar žinote koks elgesys 
galėtų padėti saugoti gamtą? Ar žinote elgesio būdų, kurie kenkia gamtai? Tai gali būti  
namų darbo užduotis. 
Per pertrauką galite kartu analizuoti vaikų pietų turinį. Kas valgo vaisius ir daržoves? Kur 
jos užaugo? (pavyzdžiui, ant medžio ar lauke, žemėje, mūsų sode) Kas valgo duoną? Iš 
ko pagaminta duona? (pavyzdžiui, ar žinote, iš kur atsiranda miltai? Kokios yra skirtingos 
grūdų rūšys?) Kas valgo mėsą ar sūrį? Iš kur tai gaunama? (pavyzdžiui, iš kokio gyvūno? 
Ar žinote, kur tas gyvūnas gyveno? Ar jis turėjo mirti dėl jūsų pietų?) Ką dar jie valgo? Ar 
visas maistas gaunamas iš gamtos? Ar yra maisto produktų, kurie kenkia gamtai? Kodėl? 

Papildomai 

Vaikai mokomi mąstyti apie gamtą ir apie tai, kaip žmonės kasdien priklauso nuo gamtos. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Mokytojai turėtų būti atsargūs ir nekaltinti vaikų dėl jų aplinkai galimai žalingo elgesio, 
įsikišti, jei vaikai kaltina vieni kitus dėl. Vietoj to galima paskatinti pagalvoti, kaip būtų 
galima išspręsti problemą, nepamirštant, kad būtent suaugusieji jų gyvenime dažniausiai 
pasirenka gyvenimo būdą. 
Kalbant apie maistą, svarbu nepamiršti, kad daugelis šeimų kasdienį gyvenimą tvarko 
turėdamos ribotą biudžetą. Ne kiekvienas vaikas gali nuolat gauti šviežio ir sveiko maisto. 
Užsiėmimo metu daugiausia dėmesio reikėtų skirti ryšio tarp maisto ir gamtos atskleidimui. 

Metodo šaltiniai 

Parengė Lisa Wagner ECaRoM vadovui 

Tolesnis skaitymas 

TED pokalbis: ko gamta moko vaikus https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk 
Nemokami lauko mokymosi veiklos ištekliai: https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-
resources 
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Savęs priežiūra 
  



   

48 

 

 

 

Norėdamas 
 

Metodo temos 

Rūpinimasis savimi kaip rūpestingo vyriškumo dalis 

Tikslinė grupė 

3-10 metų amžiaus vaikai  
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 

Minimalaus ir maksimalus dalyvių skaičiaus nėra. 

Situacija  

Metodą galima taikyti įvairiose situacijose, ypač emociškai įtemptomis dienomis. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Rašikliai, popierius, helio pripildyti balionai (jei įmanoma, ne mėlyni ir ne rožiniai) 

Pasiruošimas 

Nėra 

Laikas 

30 - 40 minučių 

Patalpa  

Metodą galima atlikti ir mažoje patalpoje, tačiau turi būti galimybė išeiti į lauką. 

 Žingsnis po žingsnio 

Kiekvienas gali išsiųsti balioną su žinute ar palinkėjimu į kelionę. 
 
Užduotys vaikams: 

Atspindys 
Kai blogai jaučiuosi: Kas man padeda ir palaiko? Kokios ir kieno pagalbos pageidauju, kai 
nesijaučiu gerai?  
 

Keitimasis 
Vaikai gali pasidalyti tarpusavyje savo apmąstymų rezultatais. Jei nenori sakyti garsiai, 
gali pašnibždėti mokytojai(ui) į ausį. 
 

Balionų siuntimas 
Balionai paleidžiami kieme. Jie gali būti siunčiami simboliškai, kaip linkėjimai ant balionų 
prikabinus nedideles korteles su užrašais. Jose gali atsispindėti ir kolektyviniai visos 
grupės norai. 

Metodo tikslai 

Metodas skatina vaikų (ir pedagogų) savirefleksiją skatindamas pagalvoti, kas padeda 
sudėtingose situacijose, į ką gali kreiptis, kokie pagalbos tinklai yra jų aplinkoje? Ką gali 
padaryti patys? Kaip gali padėti kitiems? Kodėl svarbu rūpintis savimi ir padėti kitiems? 

Konteksto savitumai 

Metode dėmesys telkiamas į rūpinimąsi savimi, emocijas kaip rūpestingo vyriškumo dalį. 

Variacijos 

Vaikai gali piešti piešinius apie savęs priežiūrą, pagalbą ir pageidavimus. Šiuos piešinius 
galima pakabinti klasėje, parsinešti namo arba išsiųsti kartu su balionais. 

Papildomai 

Galima gilintis į jausmų ir rūpinimosi savimi temą ją susiejant su rūpinimosi veiklomis ir 
profesijomis. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  
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Rizika: 
Dalyviams gali kilti emocinių įtampų, pavyzdžiui, dėl to, kad išgyvenama globėjo(s) 
netektis. 

Metodo šaltiniai 

Remiantis vadovo metodu: Selbstlaut-Verein zur Prävention von sexuellen 
Kindesmissbrauch (o.J.): Identität, Rollenbilder, Persönlichkeit. Modul 2. 
https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/2016/11/modul02.pdf 

 

Imtynės pagarbiai  
 

Metodo temos 

Gerbti ribas, kurti pasitikėjimą, saugoti kito asmens fizinę ir psichologinę gerovę, užkirsti 
kelią muštynėms. 

Tikslinė grupė 

6-11 metų amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius 

6-20 mokinių 

Situacija 

Šiam metodui tinka kūno kultūros pamokos. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Sportinė apranga 
Minkšti kilimėliai 
Įprasti sporto kilimėliai 
Garso aparatūra ir muzika 

Laikas 

Galima metodo trukmė dvi pamokos 

Patalpa 

Salė 

Žingsnis po žingsnio 

Metodas susideda iš keturių, tarpusavyje susijusių etapų, kurie paruošia imtynes, o vėliau 
jas tęsia. Jei trūksta laiko, atskiras rungtynes galima praleisti. Svarbu, kad žaidžiama būtų 
bendradarbiaujant, kad būtų galima įgyti pasitikėjimą ir kartu nustatyti sąžiningas kovos 
taisykles.   
 

1 etapas: apšilimas  
Žaidimas „Žemė yra lava“ naudojamas kaip apšilimo priemonė. Tam reikia minkštų sporto 
kilimėlių, kurie bus „salos“ lavos jūroje (juos galima papildyti kita įranga, daiktais, 
atstojančiais uolas ar valtis jūroje). Mokiniams duodama užduotis perplaukti lavos jūrą 
pavieniui arba grupėmis. Žaidimo tikslas - saugiai pereiti iš vieno jūros kranto į kitą, 
nepaliečiant lavos. Jei kas nors įkrenta į lavą, kiti gali jį ar ją ištraukti iš lavos. Jei mokinys 
paliečia lavą, nėra pašalinamas iš žaidimo, bet guli lavos jūroje su viltimi, kad bus 
išgelbėtas. Kiti tuo metu tampa gelbėtojais ir gali ištraukti mokinį iš lavos jūros į sausumą, 
taip pradėdami žaidimą iš naujo.  
Apšilimui galima naudoti kitus smagius žaidimus ar pratimus. Tačiau jie neturėtų skatinti 
varžymosi, nes antrasis etapas skirtas pasitikėjimui ir bendradarbiavimui ugdyti. 
 

2 etapas: pasitikėjimas ir bendradarbiavimas  

https://selbstlaut.org/wp-content/uploads/2016/11/modul02.pdf
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Pasitikėti vienas kitu labai svarbus imtynėse. Jei dalyviai nežino, kur yra kito asmens ribos, 
jas lengva peržengti. Todėl nuo pat pradžių būtina aptarti tabu zonas. Etapo pradžioje 
susėdus ratu kiekvieno vaiko reikia paklausti, kur ji ar jis nenori būti liečiama(s). 
Pedagogas turi pasižymėti šias zonas pasižymėti, kad jos nebūtų įtrauktos į tolesnį 
žaidimą.   
 
Žaidimas „Sveiki!“ – geras būdas žaismingai išmėginti fizinio kontakto rūšis. Visi vaikai 
skambant muzikai vaikšto po kambarį, kol ši nutildoma ir mokytoja(s) pasako, kuriai kūno 
daliai reikia pasakyti „labas“. Pavyzdžiui, „sveika, pėda“. Tada mokiniai savo pėda 
stengiasi paliesti kuo daugiau kitų mokinių pėdų ir pasisveikinti su jomis sakydami 
„sveika“. Vėl pradėjus groti muzikai, mokiniai laisvai juda po patalpą iki kito sustojimo 
etapo, kai turi pasisveikinti kitomis kūno dalimis.  
 
Po to seka bendradarbiavimo pratimai, kad imtynės taptų bendrumo ir pasitikėjimo vienas 
kitu, o ne konfrontacijos pagrindu. Atliekant pratimą „Mažoji švytuoklė“ galima ne tik sukurti 
pasitikėjimo, atsakomybės jausmą, bet įgyti ir patirties, susijusios su kūno svoriu ir jėga. 
Tam mokiniai susiburia į grupes po tris. Du mokiniai atsistoja dviejų žingsnių atstumu 
vienas priešais kitą šiek tiek sulenktais keliais (žingsnio pozicijoje: vena koja pirmyn, kita 
atgal, kad būtų galima tvirčiau įsiremti). Rankos ištiesiamos priešais krūtinę, delnais į 
išorę. Trečiasis mokinys stovi tiesiai tarp kitų dviejų. Kūnui įsitempus, viduryje esantysis 
krenta pirmyn ir atgal, o partneriai jį sugauna už pečių ir švelniai nustumia į kitą pusę. Jei 
viduryje esantysis įgijo pasitikėjimą partneriais, švytavimo metu gali užmerkti akis. 
Kiekviena(s) trijulės dalyvė(-is) turėtų pabūvoti švytuoklės viduryje po vieną kartą. 
 

3 etapas: imtynės 
Prieš prasidedant imtynėms, visi mokiniai susirenka ratu ir aptaria imtynių taisykles. 

• Pirmoji taisyklė – „tabu zonos“ – jau įvardinta, bet reikėtų nustatyti dar kelias.  

• "Stop taisyklė" yra labai svarbi. Jei vienas sušunka „stop“, kova nutraukiama ir 
partneris klausia kito, kaip jam sekasi.  

• Reikia „starto komandos taisyklės“, kad kiekvienas kovai prasidėjus būtų 
pasirengęs ir apie tai praneštų partneriui. Mokiniai gali patys nuspręsti, kaip jie nori 
apibrėžti vienodą pradžios komandą. 

• Svarbu susitarti dėl „pabaigos“, pavyzdžiui, po kovos partneriai paklausia vienas 
kito, kaip sekėsi, paplekšnoja vienas kitam arba parodo draugišką gestą, dėl kurio 
buvo sutarta.  

• Reikėtų nuspręsti, kokios puolimo ir (arba) gynybos formos yra leidžiamos 
(pavyzdžiui, stūmimas, traukimas, spaudimas, apsimetinėjimas, sakymas „stop“ ir 
t. t.), o kokios draudžiamos (pavyzdžiui, įžeidinėjimas, dusinimas, spardymas, 
smūgiavimas, draskymas, kandžiojimas, plaukų traukimas, smaugimas, 
spjaudymas ir t. t.). Pradėjus  imtynes jos turėtų vykti atsiklaupus ant kelių arba 
pritūpus, o ne stovint – tai padeda išvengti kritimų.  

• Dėl nuobaudų už taisyklių pažeidimą sprendžiama kartu, pavyzdžiui, 
diskvalifikacija, laikinas sustabdymas, taškų atėmimas ar panašiai. Turėtų būti 
paskirtas teisėja(s), kuri(s) priimtų sprendimą dėl nuobaudos. 

Jei mokiniams reikia papildomų taisyklių, aptarti ir apibrėžti jas reikėtų kartu. Taisykles 
patariama užrašyti plakate, kad būtų galima perskaityti. Imtynes pradėti galima tik aptarus 
ir bendrai nusprendus dėl taisyklių ir nuobaudų, taip pat paskyrus teisėjus. 
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Imtynėms naudojami minkšti ir paprasti gimnastikos kilimėliai. Minkštasis šiame 
scenarijuje yra ringas, o aplinkiniai – ribojantis gaudymo paviršius. Priklausomai nuo to, 
kiek yra kilimėlių, vienu metu galima įrengti kelias ringo zonas. Mokiniai išsirenka ringo 
porą, aptaria asmenines tabu zonas, kuriose nenori būti liečiami, ir pasiskirsto ringo zonas. 
Prie kiekvieno ringo turėtų būti po teisėją. 
  
Ringo pora stojasi ant minkšto kilimėlio ir, kai pasiruošta, duoda starto ženklą. Stumiant 
traukiant stengiamasi išstumti partnerį(ę) iš ringo. Pirmasis iškritęs ringo (atsidūręs 
gaudymo zonoje) pralaimi raundą. Kai tik partneris yra už ringo ribų arba sušunka „stop“, 
kova baigiasi. Partneriai(ės) paklausia viena(s) kito(s), ar viskas gerai, ir parodo pabaigos 
ženklą. Kad kova būtų atkakli, iš anksto reikėtų nuspręsti, kad bus trys raundai, o kiekviena 
pergalė reiškia vieną tašką. Po trijų raundų nugali surinkęs daugiausiai taškų. 
  
Po imtynių visi turėtų susirinkti ratu ir pasikalbėti apie tai, kas pavyko, o kas ne, ar pažeidė 
kokias nors taisykles, ar buvo smagu. 
 

4 etapas: tempimas ir nusiraminimas  
Ketvirtajame, nusiraminimo etape, galima atlikti įvairius tempimo pratimus, kuriuos vaikai 
jau žino iš ankstesnių fizinio lavinimo pamokų. Pravartu juos daryti kartu su ringo partneriu. 
Pavyzdžiui:  

• Sėdi viena(s) priešais kitą, suglaudę(usios) kojas ir liesdami(os) partnerių pėdas. 
Rankos ištiestos ir susikibusios su partnerio(ės) rankomis. Tada pakaitomis 
viena(s) iš lėto gula, o kita(s) šiuo judesiu švelniai traukiamas į priekį (taip 
sukeliamas vidinės šlaunų pusės raumenų tempimas).  

• Stovi greta ir paspaudžia vienas kitam ranką arba apglėbia per pečius. Tada abu(i) 
pakelia išorinę koją ir laisva ranka už nugaros siekia savo kulkšnies, traukia ją prie 
sėdmenų. Šlaunies priekinės dalies tempimu užtikrinamas sąnarių stabilumas ir 
pusiausvyra. Jei vienas asmuo šiek tiek svyruoja, kitas gali tai kompensuoti ir 
palaikyti per kūno kontaktą.  

• Stovima veidu viena(s) į kitą, rankos uždedamos ant kito žmogaus pečių. Abu 
žengia vieną ar du žingsnius atgal ir lenkia viršutinę kūno dalį vienas prie kito taip, 
kad abiejų šlaunys ir viršutinė kūno dalis sudarytų 90 laipsnių kampą, kojos lieka 
ištiestos. Atliekant pratimą ištempiami pečių ir nugaros, kojų užpakalinės dalies 
raumenys.  

Metodo tikslai 

Patirti savo ir kitų ribas, jas gerbti ir mokytis sutarimo per fizinį kontaktą. Saugoti kitų 
žmonių fizinę ir psichologinę gerovę, kurti pasitikėjimą. Atsakingai ir pagarbiai kovoti vieni 
su kitais. 

Variacijos 

Yra mokinių, kurie bijo ar abejoja dėl artimo kovinio fizinio kontakto net ir po 
bendradarbiavimo, pasitikėjimo pratimų. Jų nereikėtų versti eiti imtynių. Tegu tęsia 
parengiamuosius pratimus, kol pasijaus labiau pasitikintys savimi, arba apskritai gali prie 
jų ir likti. Pirmasis iš čia siūlomų ringo pratimų „Delnų kova“, pradedamas nuo to, kad abu 
partneriai(ės) stovi viena(s) priešais kitą suglaudę delnus arba abu(i) pakelia po vieną koją 
ir stumia viena(s) kitą rankomis, kad išvestų partnerį iš pusiausvyros, delnų kontaktas turi 
išlikti visą laiką. Pirmasis koją ant grindų pastatęs pralaimi raundą, bet vis dar gali atgauti 
taškus per kitus raundus. Atliekant antrąjį pratimą – „Linijinę kovą“ - partneriai atsistoja 
vienas priešais kitą ant pažymėtos linijos taip, kad priekinės kojos kulnas liestų 
užpakalinės kojos pirštų galą. Dabar abu paduoda vienas kitam rankas ir bando vienas 
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kitą patraukti nuo linijos. Rungtį laimi tas, kuriam pavyksta ilgiau išsilaikyti ant linijos abiem 
kojomis. Gali būti keli šios kovos raundai.  

Metodo šaltiniai 

Etapų struktūra ir kai kurie žaidimai paimti iš Reino žemių draudimo sąjungos 
(Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbands (RGUVV) vadovo "Kämpfen im 
Sportunterricht" (2000), https://docplayer.org/34276785-Kaempfen-im-
sportunterricht.html. 

https://docplayer.org/34276785-Kaempfen-im-sportunterricht.html
https://docplayer.org/34276785-Kaempfen-im-sportunterricht.html
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Su rūpinimusi 
susijusios profesijos 
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Atminties žaidimas: Profesijos 
 

Metodo temos 

Metodas skatina keisti stereotipinį požiūrį į „vyriškas“ ar „moteriškas“ profesijas, pabrėžia 
asmeninio pasirinkimo svarbą. 

Tikslinė grupė 

3-11 metų amžiaus vaikai  

Dalyvių skaičius 

Iki 15 dalyvių 

Situacija 

Specialių reikalavimų nėra 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Žaidimo kortelių kaladė, vaizduojanti su rūpinimusi susijusias profesijas. Jas galima 
nemokamai atsisiųsti iš ECaRoM svetainės (www.ecarom.eu). Kad kortelės ilgiau išliktų, 
rekomenduojame jas atspausdinti ant kartono ir laminuoti. 

Pasiruošimas 

Paruoškite kortelių rinkinį (reikia atlikti tik vieną kartą) 

Laikas 

Metodo trukmė priklauso nuo grupės dydžio. Vidutiniškai - apie 30 minučių arba tiek, kiek 
vaikai gali išlaikyti dėmesį. 

Patalpa  

30 kortelių išdėstymui reikia vietos (stalo, kilimo), aplink kurią vaikai galėtų susėsti. 

Žingsnis po žingsnio 

Kortelių rinkinys naudojamas taip, kaip įprastame atminties žaidime. Kortos išdėliojamos 
paveikslėliu žemyn. Žaidėjai atverčia po dvi kortas stengdamiesi rasti porą. Jei ši 
randama, kortos išimamos iš bendros krūvelės, jei ne, vėl dedamos į savo vietą, 
stengiantis prisiminti, kur yra kiekviena korta. Laimi tas, kuris surenka daugiausia porų. 
 
Atvertus visas korteles, svarbu skirti laiko jų turiniui aptarti: 

• Kokios profesijos vaizduojamos kortelėse?  

• Ar visas jas gali pasirinkti ir moterys*, ir vyrai*? 

• Ar vaikai kada nors gyvenime yra susitikę su šių profesijų atstovėmis ir atstovais? 

• Kuo norėtų būti užaugę? Kodėl? 

Metodo tikslai 

Dalyviai skatinami suprasti, kad profesijos neturi būti skirstomos pagal lytį. Svarbūs yra 
žmonių polinkiai ir siekiai. 

Konteksto savitumai 

Metodas padeda suprasti, kad vyrai* gali įgyvendinti savo profesinius lūkesčius su 
rūpinimusi susijusiose profesijose lygiai taip pat kaip ir moterys*. 

Variacijos 

Aptariant kortelių turinį, vaikų galima paprašyti įvardyti, kas jų vaizde kartojasi (profesija, 
aplinkos detalės) ir kas skiriasi (veikėjo lytis, išvaizdos detalės). Remiantis šiais 
atsakymais, toliau diskutuojama, ar žmogaus išoriniai bruožai (kūno forma, odos 
atspalviai, plaukų struktūra ar ilgis) gali turėti įtakos darbui ir profesijos pasirinkimui. 
 
Kortų kaladė taip pat gali būti naudojama kaip įrankis suburti dalyvius į poras: kortos 
sumaišomos, traukiama po vieną nemačiomis ir ieškoma dalyvio(ės) su kita poros korta. 
Kai poros suformuotos, galima paskelbti užduotį. 

Papildomai 
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Šį metodą labai papildytų susitikimai su įvairių profesijų atstovais, ypač tais, kuriuos vaikai 
mato rečiau (pavyzdžiui, pilotė ar slaugytojas). Į tokių susitikimų ar ekskursijų į darbovietę 
organizavimą įtraukite ir tėvus: galbūt sužinosite, kad jūsų darželio grupės ar klasės vaikų 
tėtis ir mama yra pasirinkę lyčiai nebūdingas profesijas arba turi tokių žmonių savo 
aplinkoje. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Patarimai: 
Ši kortelių kaladė ypatinga tuo, kad poros sudarytos ne iš vizualiai vienodų paveikslėlių, o 
iš vienodų profesijų (pavyzdžiui, kulinarai, veterinarai, mokytojai ir t. t.). Į tai prieš 
pradedant žaidimą reikėtų atkreipti dalyvių dėmesį. 
 
Kai kurie vaikai dėl savo patirties ribotumo gali gana stereotipiškai vertinti vyrų* ir moterų* 
karjeros pasirinkimus kategoriškai reikšdami nuomonę. Tokiu atveju svarbu paaiškinti, kad 
mūsų visuomenei (arba vaiko aplinkai) būdingi profesiniai pasirinkimai nebūtinai sutampa 
su profesiniais pasirinkimais kitose šalyse. Be to, vyrų* ir moterų* profesiniai pasirinkimai 
skiriasi keičiantis kartoms, pavyzdžiui, kai jų proseneliai buvo jauni, maisto gaminimas 
buvo laikomas moterišku užsiėmimu, o šiais laikais matome daug televizijos laidų, kuriose 
maistą gamina vyrai*, arba yra daug šeimų, kuriose maistą gamina tėtis). Svarbu švelniai 
plėsti vaiko suvokimą. 

Metodo šaltiniai 

Atminties žaidimą ir metodą parengė Lygių galimybių plėtros centro komanda. 

 

Kai užaugsiu 
 

Metodo temos 
Su rūpinimusi susijęs darbas 
Darbo užmokestis 

Tikslinė grupė 
4-11 metų amžiaus vaikai 
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 
5 - 15 dalyvių 

Situacija 
Мetodas tinka daugelyje situacijų, nes skatina susikaupimą, kūrybiškumą ir judėjimą. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Muzikos atkūrimo įrenginys (garsiakalbiai, radijas ir pan.) – nebūtinai. 

Pasiruošimas 

Paruoškite keletą pliušinių žaislų ir muziką, tinkamą garsiniam signalui. 

Laikas 

20 - 30 minučių 

Patalpa  

Taikant šį metodą reikia daug erdvės judėti. Tam idealiai tinka sporto salė, sodas arba 
didelė klasė. 

Žingsnis po žingsnio 

Metodas - tai „stop & go“ pratimai su žaislais. 
Pradeda skambėti muzika, o vaikai judėti po kambarį, mesdami pliušinį žaisliuką arba 
perduodami kitam vaikui. Kai muzika nutyla pliušinį žaisliuką laikantis vaikas pasako, ką 
norėtų daryti kai užaugs. Taip pat gali pridurti, kokie įgūdžiai reikalingi norint užsiimti šia 
profesija. Kiti šiam norui pritariantys vaikai atsistoja greta. Kiti lieka stovėti nuošaly. 
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Šį procesą galima kartoti tol, kol visi vaikai vieną kartą paims pliušinį žaislą arba kol pajėgs 
išlaikyti dėmesį. Jei kuri nors profesija vaikams nežinoma, tai galima aptarti iš karto arba 
vėliau (po judriojo žaidimo) diskusijų grupėje. 

Metodo tikslai 

Keisti stereotipinį požiūrį į lyčių vaidmenis. Sudaryti sąlygas svajoti apie savo profesiją 
užaugus ir įsivaizduoti ją, o berniukus* priartinti prie profesijų, susijusių su rūpinimusi. 

Konteksto savitumai 

Taikant šį metodą daugiausia dėmesio skiriama profesijoms, susijusioms su rūpinimusi. 

Variacijos 

Be klausimo apie pageidaujamą profesiją, galima užduoti ir kitus: 

• Ką mėgstu veikti namuose, namų ūkyje? 

• Kuriame kambaryje globėjas (mama, tėvas, seneliai, dėdė, teta ir t. t.) praleidžia 
daugiausia laiko? 

Papildomai 

Galima toliau diskutuoti apie profesijas, susijusias su rūpinimusi. Vaikams darželyje tiktų 
atminties žaidimas „Profesijos“. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Patarimai: 

• Kai minimos profesijos, visada turėtų būti nurodoma vyriška ir moteriška jos 
pavadinimo versija.  

• Berniukai* gali sužinoti apie karjeros galimybes iš tėvų, dėdžių, senelių arba vyrų* 
mokytojų profesinės patirties. 

• Metodas tinka vaikų savirefleksijai, taip pat pedagogams. 
Rizika: 

• Gali būti sustiprinti lyčių stereotipai, todėl šį metodą reikia gerai valdyti ir aptarti. 

• Kiti žmonės gali įskaudinti vaikus dėl turimų svajonių. 

• Žmonės su negalia gali būti neįtraukti. 

• Pedagogui būtina didelė empatija, atidus stebėjimas ir klausymasis. 

Metodo šaltiniai 

Metodą sukūrė Josua Russmannas 

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis - simbolių kortelės 
 

Metodo temos 

Vyrų* ir moterų* darbo užmokesčio skirtumai, jo ištakos ir pasekmės, situacijos keitimo 
galimybės. 

Tikslinė grupė 

6-11 metų amžiaus vaikai 
Pedagogai 
Tėvai, kurie apie šią problemą sužino iš savo vaikų. 

Dalyvių skaičius 

2 - 10 dalyvių 
Maksimalaus dalyvių skaičiaus nėra. Gali būti sudarytos kelios grupelės arba personažo 
kortelės neturintys vaikai gali imtis stebėtojo vaidmens. 

Situacija 

Metodas gali būti naudojamas kaip įvadas į diskusiją apie vyrų* ir moterų* darbo 
užmokesčio skirtumus, kaip papildomas metodas diskutuoti apie profesijas, susijusias su 
rūpinimusi, arba po diskusijos apie socialinį neteisingumą, skurdą ir pan. 
 
Metodui reikia vidutinės koncentracijos. Dėl būdingo aktyvo jis sukuria daug smagumo. 
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Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

Atspausdintos 10 skirtingų ECaRoM personažų kortelių su informacija, pavyzdžiui, vyro* ir 
moters*, dirbančių, pavyzdžiui, slaugytoju, vaikų darželio mokytoju, geriatriniu slaugytoju, 
logopedu, paramediku, vardas, pavardė, lytis, profesija, mėnesio atlygis. 

Pasiruošimas 

Pedagogas turi būti susipažinęs su lyčių darbo užmokesčio skirtumu, „Vienodo darbo 
užmokesčio dienomis“ ir penkių minėtų, su rūpinimusi susijusių profesijų temomis. Šiuo 
tikslu galima pasinaudoti dalomąja medžiaga tinklalapyje www.ecarom.eu.  

Laikas 

20 - 30 minučių 

Patalpa  

Gerai tinka bet kokia pakankamai didelė patalpa, kad dalyviai galėtų patogiai sėdėti. 
Klasėje vaikai gali likti sėdėti įprastai arba suformuoti ratą. 

Žingsnis po žingsnio 

Įvadas 
Paaiškinkite, kad šiandienos tema – skirtingi darbai ir kiek atliekant juos uždirbama per 
mėnesį.  
 

Metodas 
Atrenkama dešimt vaikų, kurie gauna po vieną personažo kortelę. Kiekvienoje kortelėje 
parašytas personažo vardas, lytis, profesija, mėnesio pajamos. Vaikai, kurie negauna 
kortelės, atlieka stebėtojo vaidmenį. 
 
Vaikų turi perskaityti, kas parašyta jų kortelėse. Pedagogas pasitikslina, ar vaikai žino 
paminėtas profesijas, jei reikia atsako į klausimus. Paaiškina mėnesio pajamų sąvoką (jei 
reikia, galima palyginti su kišenpinigiais). 
Kitas vaikas (ar du) paprašomas suskirstyti juos pagal pajamas. Jei tai atliekama teisingai, 
trys vyriškosios ir trys moteriškosios lyties veikėjai atsidurs vienas šalia kito (vyriškosios 
lyties veikėjai uždirba daugiau pinigų). 
 
Pedagogas paklausia vaikų, ar jie pastebėjo ką nors, kas susiję su kortelių tvarka? Kas 
uždirba daugiau, o kas mažiau? Vaikų dėmesys atkreipiamas į tai, kad visi vyrai* uždirba 
daugiau nei moterys*. 
 

Diskusija 

• Ką manote apie tai, kad už tą patį darbą vieniems mokama daugiau nei kitiems? 

• Ar tai sąžininga? 

• Kokios pasekmės kyla dėl to, kad moterys* uždirba mažiau nei vyrai*? 

• Ką būtų galima padaryti, kad tai pasikeistų? 
 

Išsamūs klausimai: 

• Kaip manote, kodėl moterys* uždirba mažiau nei vyrai*? (pedagogas paaiškina 
istorines vyrų* ir moterų* profesijų raidos tendencijas) 

• O kaip dėl kitų lyčių žmonių (nebinarinių, nepriskiriančių savęs jokiai lyčiai)? 
(pedagogas aiškina apie statistiką ir tai, kad trūksta duomenų apie tokius žmones) 

Metodo tikslai 

Supažindinti vaikus su vyrų* ir moterų* darbo užmokesčio skirtumais ir to pasekmėmis - 
Kas yra vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas? Kaip jis atsirado ir kodėl vis dar yra? 
Kokios yra šio skirtumo pasekmės? Ką galima padaryti, kad padėtis keistųsi? 
Išmokyti vaikai vertinti ir branginti priežiūros profesijas. 

http://www.ecarom.eu/
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Konteksto savitumai 

Kortelėse pavaizduoti vyrai*, įvairių su rūpinimusi susijusių profesijų atstovai, todėl vaikai 
sužino, kad žmonės gali dirbti bet kokį darbą. Jis yra vienodai vertingas ir vertintinas. 

Variacijos 

1. Jei vaikai yra vyresni ir (arba) labiau pažengę, „profesija“ arba „mėnesio pajamos“ gali 
būti užlenktos ar užrašytos ant atskiro lapelio, kad vaikai spėtų šiuos bruožus. 
 
2. Jaunesniems vaikams patariama berniukams* duoti vyriškų, o mergaitėms* - moteriškų 
personažų korteles, nes šiame amžiuje dar sunku prisiimti kitos lyties personažų 
vaidmenis. Nors šiaip vaikai personažų korteles gali gauti atsitiktine tvarka. 

Papildomai 

Toliau galima atlikti ECaRoM metodą „Pirkinių krepšelis“. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Rizika: 
Vaikus, ypač mergaites*, ši veikla gali nuliūdinti. Svarbu pabrėžti, kad suaugusieji gali 
derėtis dėl savo atlyginimų ir kad visi gali kalbėti apie pajamas ir pinigus. Pedagogai turėtų 
būti atsargūs, kad nesustiprintų stereotipo, jog vyrai* uždirba daugiau pinigų ir todėl turi 
apmokėti bendras išlaidas. 
Susirūpinimą kelia tai, kad vaikus šis metodas gali atbaidyti, nes... rinkdamasi(s) su 
rūpinimusi susijusią profesiją daug neuždirbsi, lygiai kaip moterys* uždirba mažiau nei 
vyrai*. 
 
Patirtis: 
Vaikai gali klausti tėvų ar mokytojų, kiek jie uždirba. Pedagogai turi turėti atsakymą. 

Metodo šaltiniai 

Parengta pagal Veronikos Suppan ir Lisos Wagner projektą ECaRoM. 

Tolesnis skaitymas 

Vaizdo įrašai anglų kalba: https://www.youtube.com/watch?v=AJnmzNxB_Ec 
Vaizdo įrašai vokiečių kalba: https://www.facebook.com/ORF1/videos/gender-pay-gap-ist-
doch-kinderleicht/757379761469082/ 
https://www.spiegel.de/panorama/gender-pay-gap-dieses-video-zeigt-was-kinder-sofort-
verstehen-und-erwachsene-noch-kapieren-muessen-a-00000000-0003-0001-0000-
000002233449 
Informacija apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą Austrijoje: 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-
arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html 

 

Pirkinių krepšelis 
 

Metodo temos 

Moterų* ir vyrų* darbo užmokesčio skirtumo pasekmės 

Tikslinė grupė 

Pradinių klasių moksleiviai (galintys atlikti aritmetinius veiksmus iki 20-ties). 
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 

4 - 20 dalyvių 
Galima atlikti su visa, nesvarbu, kokio dydžio klase. 

Situacija  

Metodas gali būti naudojamas kaip papildomas užsiėmimas po veiklos „Lyčių darbo 
užmokesčio skirtumas - personažų kortelės“. Arba naudojamas kaip pratimą matematikos 
pamokose. Jam atlikti reikia susikaupimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=AJnmzNxB_Ec
https://www.facebook.com/ORF1/videos/gender-pay-gap-ist-doch-kinderleicht/757379761469082/
https://www.facebook.com/ORF1/videos/gender-pay-gap-ist-doch-kinderleicht/757379761469082/
https://www.spiegel.de/panorama/gender-pay-gap-dieses-video-zeigt-was-kinder-sofort-verstehen-und-erwachsene-noch-kapieren-muessen-a-00000000-0003-0001-0000-000002233449
https://www.spiegel.de/panorama/gender-pay-gap-dieses-video-zeigt-was-kinder-sofort-verstehen-und-erwachsene-noch-kapieren-muessen-a-00000000-0003-0001-0000-000002233449
https://www.spiegel.de/panorama/gender-pay-gap-dieses-video-zeigt-was-kinder-sofort-verstehen-und-erwachsene-noch-kapieren-muessen-a-00000000-0003-0001-0000-000002233449
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Struktūra 

Reikalinga medžiaga 

ECaRoM simbolių kortelės 
Maisto produktų nuotraukos ir kainų etiketės 
Žaidimo pinigai: 1 € ir 2 € monetos, taip pat 5 €, 10 € ir 20 € kupiūros. 

Pasiruošimas 

Pedagogas turėtų būti susipažinęs su lyčių darbo užmokesčio skirtumo, Vienodo darbo 
užmokesčio dienomis ir su rūpinimusi susijusių profesijų temomis. Galima pasinaudoti 
dalomąja medžiaga.  

Laikas 

30 minučių 

Patalpa  

Tinka bet kokia pakankamai didelė patalpa, kad dalyviai galėtų patogiai sėdėti. Klasėje 
vaikai gali likti sėdėti kaip įprasta arba suformuoti ratą. 

Žingsnis po žingsnio 

Įvadas 
Paaiškinama, kad šiandien mėginsime išsiaiškinti, kiek maisto produktų galima nusipirkti 
už savo pajamas. 
 

Metodas 
Vaidmenų žaidimas. 
 
Lentoje, išmaniojoje lentoje ar ant sienos pakabinami įvairių maisto produktų paveikslėlius 
(pavyzdžiui, obuolių, duonos, pieno, sūrio, kiaušinių, makaronų, saldumynų ir pan.). 
Kiekvienas maisto produktas kainuoja 1 €.  
 
Toliau naudojamos ECaRoM metodo „Lyčių darbo užmokesčio atotrūkis“ simbolių kortelės. 
Pavyzdžiui, vienas vaikas gauna darželio auklėtojos Anos kortelę, o kitas - darželio 
auklėtojo Jokūbo kortelę. Ana gauna 10 €, o Jokūbas - 20 € pirkiniams. Kiekvienas vaikas 
turi nueiti į parduotuvę ir nupirkti kuo daugiau maisto produktų (tai galima pavaizduoti 
išdėliojant maisto produktų paveikslėlius priešais vaiką).  
 
Vaikai parodo, ką nusipirko. Ana turės daug mažiau maisto nei Jokūbas. 
 

Diskusija 

• Kas turi daugiau maisto? Kodėl? 

• Kiek laiko išsilaikys maistas? Kieno pirkinių užteks ilgiau? 

• Kodėl Jokūbas turi daugiau maisto? 

• Kodėl Jokūbas uždirba daugiau pinigų? 

• Kas nutinka, kai moterys* uždirba mažiau pinigų nei vyrai*? - finansiškai priklauso 
nuo vyrų* ir turi mažiau pinigų šeimai, draugams, sau, nenumatytiems atvejams ir 
santaupoms 

• Kokie yra to trūkumai? - didesnis spaudimas dirbti, mažiau laiko šeimai, draugams 
ir rūpinimuisi savimi 

• Ar tai sąžininga? Kokia situacija būtų teisinga? 

Metodo tikslai 

Supažindinti vaikus su vyrų* ir moterų* darbo užmokesčio skirtumais ir to pasekmėmis. 

Konteksto savitumai 

Metodas leidžia nagrinėti tiesioginės diskriminacijos (tas pats darbas, bet skirtingas 
užmokestis) apraiškas, kurios pasitaiko rečiau nei netiesioginė diskriminacija (tas pats 
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darbo aprašymas, bet skirtingos užduotys, paaukštinimo galimybės, vertikalioji 
segregacija). 
 
Jei vyrai* ir moterys* uždirba tiek pat pinigų, jie gali vienodai pasidalyti priežiūros darbus. 
Tai, pavyzdžiui, suteikia galimybę vyrams* daugiau laiko praleisti su šeima (būti 
aktyvesniais tėvais / dėdėmis / seneliais ir užmegzti stipresnį ryšį su vaikais) ir pagerinti 
socialinio gyvenimo kokybę (daugiau laiko draugams ir savo reikmėms).  
 
Metodas padeda aptarti šeimos ir darbo derinimo klausimus. Pavyzdžiui, jei asmuo uždirba 
mažiau pinigų už tą patį apmokamą darbą, ji(s) turi arba daugiau dirbti, arba mažiau išleisti. 
Taigi, jei vyras* turi dirbti daugiau, kad išlaikytų šeimą, jam lieka mažiau laiko šeimai ir 
draugams. Tai didelė atsakomybė vyrams*. Kartu dėl to moterys* tampa priklausomos nuo 
jų. 

Variacijos 

Vyresniems vaikams galima pasiūlyti daugiau piniginių simbolių arba maisto produktus 
įvertinti pagal jų vertę realiame gyvenime. 
 
Be maisto pirkimo galima aptarti ir kitas gyvenimo sritis, kurias veikia nevienodos pajamos. 

Papildomai 

Galima kalbėti apie vyrų* ir moterų* darbo užmokesčio atotrūkio įtaką karjerai, sprendimui 
rinktis su rūpinimusi susijusią profesiją ir darbo rinkos segregacijai.  
 
Su vyresniais vaikais galima tęsti pokalbį apie apmokamą, neapmokamą darbą ir  
vidutiniškai didesnę neapmokamo darbo dalį, tenkančią moterims* nei vyrams* (namų 
ruoša, vaikų priežiūra ir pan.), kurios uždirbdamos mažiau apmokamame darbe turi atlikti 
daugiau neapmokamo darbo. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika 

Vaikus, ypač mergaites*, ši veikla gali nuliūdinti. Svarbu pabrėžti, kad suaugusieji gali 
derėtis dėl savo atlyginimo ir visi gali kalbėti apie pajamas ir pinigus. Vyriausybės taip pat 
turi pareigą numatyti priemones, padedančias užtikrinti vienodas pajamas. 
 
Svarbu nesustiprinti stereotipo, jog vyrai* turi mokėti už bendras išlaidas, nes uždirba 
daugiau pinigų. Esama padėtis nepalanki visoms lytims. 

Metodo šaltiniai 

Metodą parengė Veronikos Suppan ir Lisos Wagner projekte ECaRoM. 

Tolesnis skaitymas 

Vokiečių kalba:  
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-
arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html 
https://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/318555/gender-pay-gap 

 

Rūpestingieji Lilė ir Nikas: Kas mums padeda? 
 

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijęs darbas 
Su rūpinimusi susijusios profesijos ir lyčių stereotipai 
Vaidmenų žaidimas, padedantis suvoki rūpinimąsi ir su juo susijusias bei kitas profesijas. 

Tikslinė grupė 

4-5 metų amžiaus vaikai. 
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/frauen-und-gleichstellung/gleichstellung-am-arbeitsmarkt/einkommen-und-der-gender-pay-gap.html
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Minimalaus ir maksimalaus dalyvių skaičiaus nėra. 
Vaikai dirba savarankiškai arba mažose grupelėse po 2 ar 4 asmenis, priklausomai nuo 
užduoties ir grupės dydžio. 

Situacija  

Metodą galima taikyti pedagogo nuožiūra. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Popieriaus ir spalvotų pieštukų. 

Pasiruošimas 

Naudojami herojų - Lilės ir Niko ir aštuonias skirtingas profesijas pristatančių berniukų* ir 
mergaičių* paveikslėliai. 

Laikas 

60 minučių 

Patalpa  

Reikia pakankamai erdvios patalpos, kurioje vaikai galėtų dirbti mažose grupelėse po du ar 
keturis prie stalų, pavyzdžiui, klasės. 

Žingsnis po žingsnio 

Vaikams parodomi berniukų* ir mergaičių*, reprezentuojančių aštuonias profesijas - 
vairuotojo, policininko, dainininko, gydytojo padėjėjo, veterinarijos gydytojo, ūkininko, 
virėjo, mokytojo - paveikslėliai. 
 
Vaikai atsako į klausimus: 

• Ar atpažįstate šias profesijas, ar galite jas įvardyti? Ar galite išvardyti kitas tos pačios 
srities profesijas? Pavyzdžiui, gydytojas, slaugytojas, paramedikas, vaistininkas ir 
pan. 

• Ar galite apibūdinti, ką veikia šias profesijas dirbantys žmonės? Pavyzdžiui, 
gydytojas gydo vaikus, paramedikas matuoja močiutės kraujospūdį, vaistininkas 
duoda vaistus ir t. t. Mokytojas moko vaikus ir t. t. 

• Ar galite nustatyti, kokias savybes, įgūdžius ir gebėjimus turi turėti asmuo, norintis 
užsiimti tam tikra iš pateiktų profesijų? Pavyzdžiui, veterinaras myli gyvūnus, 
policininkas yra drąsus, dainininkas gerai dainuoja ir t. t.  

 
Vaikais aptaria, kaip šie aštuoni skirtingų profesijų žmonės padeda Lilės ir Niko šeimai, jų 
augintiniams. Vaikai skatinami atsakyti į klausimą, kuo naudinga kiekviena profesija, kuo ji 
svarbi žmonėms? 
 
Svarbu pabrėžti, kad visoms profesijoms atstovauja ir berniukas*, ir mergaitė*. Pažymėti, 
kad kiekviena(s) gali pasirinkti patinkančią profesiją. Pavyzdžiui, yra policijos pareigūnių ir 
vairuotojų mergaičių*, vaikų darželio auklėtojų ir slaugytojų berniukų*. Vaikai skatinami 
pateikti panašių pavyzdžių iš savo patirties. Tuo tarpu mokytojo vaidmuo - užtikrinti, kad 
vaizdiniuose ar reakcijose nebūtų atgaivinami lyčių stereotipai. 
 
Su vaikais, galima sukurti istoriją, įtraukiančią visas pristatytas profesijas ir pabrėžiančią jų 
svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime: Gydytoja(s) rūpinasi Lilės, Niko ir jų šeimos sveikata. 
Darželyje mokytoja(s) moko, o virėja(s) gamina maistą. Dainininkė(as) atlieka kūrinius, 
linksmina vaikus. Veterinarijos gydytoja(s) rūpinasi augintiniais, jei šie suserga. 
Ūkininkė(as) augina žolę karvei šerti ir daržoves bei vaisius. Vairuotoja(s) atvažiuoja su 
pieno cisterna paimti pieno ir nuvežti jį į pieno ūkį. Policininkė(as) rūpinasi, kad vairuotojai 
saugiai važiuotų kelyje. 
 
Pabaigoje vaikai paraginami nupiešti paveikslėlį, vaizduojantį istoriją. Už pastangas jie gali 
gauti po mažą raudoną popierinę širdelę. 
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Metodo tikslai 

Siekiama padėti vaikams suprasti ir vertinti darbą ir profesijas. Kurdami istoriją arba 
dirbdami su Lile ir Niku, vaikai gali išreikšti savo požiūrį į tam tikrus užsiėmimus.  
 
Metodas leidžia aptarti, kokių įgūdžių reikia tam tikroms profesijoms, suprasti, kurios 
profesijos siejasi su rūpinimusi ir kodėl yra naudingos, svarbios. Metodas padeda įvertinti 
vaiko gyvenime esančius žmones, kurie dirba tam, kad padėtų augti ir mokytis. Metodu 
siekiama formuoti požiūrį, kad tiek mergaitės*, tiek berniukai* gali rinktis ir užsiimti visomis 
profesijomis. 

Konteksto savitumai 

Su rūpinimusi susijusios profesijos pristatomos kaip tinkančios berniukams*. 
 

Variacijos 

Galima pridėti daugiau su rūpinimusi susijusių profesijų, ypač tokių, kuriose yra vyrų*. 

Papildomai 

Darbą su profesijos pasirinkimu galima tęsti naudojant kitą žaidimo dėžėje esančių priedų 
dalį. 
Galima surengti vaikų piešinių parodą ir pristatyti ją tėvams. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Kalbėdamas apie profesijas, pedagogas turėtų vengti lyčių stereotipų ir pabrėžti, kad visas 
profesijas vienodai gali rinktis berniukai* ir mergaitės*. 

Metodo šaltiniai 

Metodą parengė CWSP komanda projekte ECaRoM.  

 

Rūpestingieji Lilė ir Nikas: renkuosi profesiją 
 

Metodo temos 

Su rūpinimusi susijęs darbas 
Lytis ir jos įtaka su rūpinimusi susijusioms ir kitoms profesijoms. 

Tikslinė grupė  

4-5 metų amžiaus vaikai 
Pedagogai 

Dalyvių skaičius 

Minimalaus ir maksimalaus dalyvių skaičiaus nėra. 
Vaikai dirba savarankiškai arba mažose grupelėse po 2 ar 4 asmenis, priklausomai nuo 
užduoties ir grupės dydžio. 

Situacija  

Metodą galima taikyti įvairiose situacijose pedagogo nuožiūra. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Popierius ir spalvoti pieštukai. 

Pasiruošimas 

Herojų - Lilės ir Niko - atvaizdai ir aštuoni skirtingų profesijų drabužių komplektai, kuriais 
gali apsirengti Lilė ir Nikas. 

Laikas 

60 minučių  
Galima padalyti metodą į du užsiėmimus. 

Patalpa  

Pakankamai erdvi patalpa, kurioje vaikai galėtų dirbti mažose grupelėse po du ar keturis 
prie stalų, pavyzdžiui, klasė. 

Žingsnis po žingsnio 
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1 dalis 
Vaikai susėda po keturis prie atskirų stalų. Kiekvienai grupei duodama užduotis išrinkti Lilei 
ir Nikui profesiją, tai yra aprengti lėles Lilę ir Niką atitinkamais kostiumais, kurie yra 
dėžutėje. Baigę užduotį, vaikai paaiškina, kodėl kiekvienai iš dviejų lėlių pasirinko tam tikrą 
profesiją. Kuo jos pasitarnaus kitiems tuo, ką darys? 
 
Atkreipiamas vaikų dėmesys, kad visos profesijos svarbios ir teikia pasitenkinimą 
žmonėms. Aptaria, ką vaikai parašytų laiške žmogui, kuriam norėtų padėkoti už tai, kad 
padeda ir rūpinasi kitais savo bendruomenėje. 
 

2 dalis 
Po diskusijų skiriama užduotis savarankiškam darbui. Kiekvienas vaikas raginamas 
pasirinkti profesiją, kuri patinka ir galėtų tapti jo(s), kai užaugs. Kiekvienas vaikas aprengia 
atitinkamą lėlę pasirinktu kostiumu ir paaiškina, kodėl pasirinko šią profesiją. Jei lėlės 
dėžutėje neužtenka, vaikai gali nupiešti pasirinktą profesiją ir paaiškinti savo pasirinkimą 
kitiems. 

Metodo tikslai 

Padėti vaikai išreikšti profesinius pageidavimus, šio pasirinkimo motyvus ir padėką įvairių 
profesijų žmonėms už jų pastangas rūpinantis kitais. 

Konteksto savitumai 

Berniukai* skatinami rinktis profesijas, susijusias su rūpinimusi. 

Variacijos 

Priklausomai nuo mokytojų pasirengimo, su vaikais galima aptarti ir kitas, su rūpinimusi 
susijusias profesijas. 

Papildomai 

Dėžutę ir herojus (Lilė ir Nikas) galima panaudoti kuriant įvairias kitas istorijas, susijusias 
su rūpinimusi. 

Komentarai, patirtis, patarimai, rizika  

Svarbu įtraukti visus vaikus, ir tuos, kurie yra drovūs, vienodai berniukus* ir mergaites*. 

Metodo šaltiniai 

Metodą parengė CWSP komanda projekte ECaRoM. 

 

Profesijos ne pagal lyčių stereotipus  
 

Metodo temos 

Rūpestingi vyriškumai 
Lyčių lygybė 
Naujas vyriškumo modelis 
Lyčių stereotipų dekonstravimas 

Tikslinė grupė 

4-7 metų amžiaus vaikai. 
Pedagogai, tėvai. 

Dalyvių skaičius 

Grupė, klasės grupė. Ne daugiau 25-27 dalyvių. 

Situacija  

Įprasta struktūrizuotos veiklos situacija. 

Struktūra 

Reikalinga medžiaga  

Spalvoti žymekliai, pieštukai, spalvoto kartono gabalėliai, balti plakatinio popieriaus lakštai. 

Pasiruošimas 
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Iš anksto svarbu pasirengti ne tik vaizdinei veiklai (turėti medžiagas), bet surengti ir 
susitikimus su savanoriais apie nestereotipines profesijas. 

Laikas 

3 valandos visai veiklai 

Patalpa  

Aplinka, kurioje dalyviams(ėms) būtų patogu klausytis. 

Žingsnis po žingsnio 

Pakabinami plakatai su nupieštais lyčiai neutraliais žmonių siluetais. Po kiekvienu iš jų 
užrašyta profesija. 
 
Dalyviai gauna spalvotų žymeklių, pieštukų, kartono gabalėlių, medžiagų rankdarbiams, 
kurias reikia suklijuoti taip užbaigiant siluetų drabužius remiantis ne tik savo suvokimu apie 
profesiją (ugniagesys, kosmetologas, policininkas, gydytojas, slaugytojas), bet ir suvokiant, 
kokia lyties konotacija suteikiama figūroms. 
 
Galima susitikimui pakviesti tėvus ar savanorius, kurių profesijos stereotipiniu lyčiu požiūriu 
laikomos nestandartinėmis (policininkė, ugniagesė, kosmetologas). 

Metodo tikslai 

Dekonstruoti lyčių profesinio pasirinkimo stereotipus pasitelkiant menines priemones. 
Piešimas mažiems vaikams yra maloni ir džiaugsminga bendravimo priemonė, paprastas 
žinių kaupimo būdas, leidžiantis įgyti suvokimo patirties ir formuoti profesijų santykio su 
lytimi vaizdinius. Metode jis derinamas su vaikų ir suaugusiųjų, kurie atstovauja lyčių 
požiūriu nestandartinį profesinį pasirinkimą, susitikimu. Pavyzdžiui, pakviečiant policijos 
pareigūnę arba kosmetologą. Geriausia kai, pirmoje ir antroje veiklos dalyje vaikams 
siūlomos profesijos sutampa.  

Konteksto savitumai 

Vyrų*, kurių profesinis pasirinkimas neatitinka stereotipų, nes yra susijęs su rūpinimusi, 
įtraukimas svarbus plečiant rūpinimosi sampratą ir atsiejant ją nuo moteriškumo. 

Variacijos 

Taikant grafinio vaizdavimo metodą, dėmesį galima sutelkti į tradicinių pasakų personažus 
ir jų santykius žvelgiant iš lyties perspektyvos. 

Papildomai 

Galima organizuoti diskusiją pasikviečiant ir tėvus apie profesijas ir lyčių stereotipus. 

Metodo šaltiniai 

Metodo kūrėjus įkvėpė BBC dokumentinio filmo „Daugiau jokių berniukų ir mergaičių - ar 
mūsų vaikai gali būti laisvi nuo lyties?“ epizodas 
 https://www.youtube.com/watch?v=wN5R2LWhTrY.  
Freedman K. (1994). „Lyčių ir vizualinės kultūros interpretacija dailės pamokose“. Studies 
in Art Education, (35)3: 157-170. 
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Priedai 
 

Metodo „Superherojai“ priedas 

Superherojai ir superherojės turi įkvėpti kaip visuomenės, kurioje žmonės laikomi lygiais, 
gerbiama laisvė ir orumas, pavyzdžiai. Jų nuotykiai yra didžiulė popkultūros dalis. Galima 
būtų manyti, kad pirmieji superherojai atsirado XX a. trečiojo dešimtmečio pabaigoje 
Šiaurės Amerikoje, tačiau šiuolaikinius superherojus pagimdė senovinės legendos. 
Pavyzdžiui, Heraklis, populiariausia senovės graikų mitologijos figūra. Jis – Dzeuso sūnus, 
stipriausias iš visų mirtingųjų – atrodo kaip dažnas šiuolaikinis superherojus tik nedėvi 
ryškios aptemptos aprangos. „Marvel“ ir „DC“ įsitvirtino kaip superherojų žanro lyderiai. Nuo 
2000-ųjų pradžios filmų apie superherojus populiarumas smarkiai išaugo.  
 
Superherojus apibrėžiamas kaip herojaus tipo veikėjas, paprastai turintis antgamtinių ar 
antžmogiškų galių, atsidavęs kovai su blogiu savo visatoje. Superherojai yra nuostabūs, 
stiprūs, įkvepiantys ir savo talentus naudoja tam, kad darytų gera pasauliui. 
 
Šio metodo ypatybė yra ta, kad į pirmą planą iškeliamos su rūpinimusi, globa, empatija ir 
pagalba susijusios jų savybės, o į daugelį kitų žmonių vaikų gyvenime pažvelgiama kaip į 
herojus ar herojes.  

Keletas pavyzdžių 

Supermenas - išgalvotas, antgamtinių galių turintis, bet žmogiško kūno sudėjimo ateivis. 
Šis personažas pasirodė „DC Comics“ leidyklos komiksų knygose. Metams bėgant kūrėjai 
šiek tiek keitė kilmės istoriją, tačiau esmė išliko. Tolimoje Kriptono planetoje gyveno 
mokslininkas Jor-Elis, sužinojęs, kad netolimoje ateityje jų raudonoji saulė sprogs. Todėl 
norėdamas išgelbėti savo trejų metų sūnų išsiuntė jį į Žemę raketa, kuri nusileidžia JAV 
Kanzaso valstijoje. Ten jį randa bevaikė pora (Marta ir Džonatanas Kentai). Jie pavadina 
berniuką Klarku Kentu ir augina kaip savo sūnų, mokydami tvirtų moralės principų. Užaugęs 
Supermenas įgyja Klarko Kento alter ego. Skiriamasis jo bruožas - akiniai, kurie viešumoje 
slepia tikrąją tapatybę. 
 
„Daktaras Streindžas“ nutraukė ankstesniems komiksams būdingas magų scenas ir 
burtininkų įvaizdžius sujungė su superherojų energija, tapdamas kažkuo unikaliu. Kilmės 
istorija pasakoja, kad egoistiškas neurochirurgas Stephenas Strange‘as automobilio 
avarijoje susižeidžia rankas. Bandymai išgyti pasitelkus mokslą ir mediciną baigiasi 
nesėkmingai, todėl desperatiškai nusiteikęs jis keliauja į Tibetą ieškoti legendinio „Senolio“, 
kuris, kaip tikisi, sugrąžins sveikatą. 
 
„Betmene“ pagrindinė tema yra socialinė nelygybė ir vaizduojamas klasių konfliktas. 2022 
m. amerikiečių filmas „Betmenas“ (angl. The Batman) sukurtas pagal DC komiksų 
personažą Betmeną. Jame sutinkame tris pagrindinius veikėjus - Betmeną, Riddlerį ir 
Moterį katę - našlaičius iš skirtingų ekonominių sluoksnių. Betmenas užaugo privilegijuotoje 
aplinkoje, Riddleris pažino tik kančias, o Moteris katė patyrė sunkumų. Riddlerio 
nusivylimas vaikyste skatina jį pulti turtinguosius, kas rodo, kad nusikaltimus gimdo neviltis. 
Brandonas Zachary iš „Comic Book Resources“ teigė, kad Riddleris „iš esmės klysta“, 
manydamas, kad pokyčių galima pasiekti smurtu, net jei motyvai suprantami. B. Zachary 
rašė, kad Betmeno, Moters-katės ir Riddler auklėjimas lemia skirtingą kiekvieno veikėjo 
pasaulėžiūrą. Betmeno pasaulėžiūra yra siaura ir dvilypė, Riddleris, kovodamas su 
korupcija, kuri kenkia žmonėms, renkasi „rūstų ir žiaurų“ kovos būdą, o Moteris katė 
pripažįsta, kad turtai turi žlugdančią galią, bet smurtauja tik tada, kai nukenčia jos draugai. 
Moteris katė ir Riddleris priverčia Betmeną suvokti, kad skurdas ir nelygybė yra Gotamo 
bėdų šaknys, ir įkvepia jį tapti vilties agentu – panaudoti savo turtus, kad užkirstų kelią 
socialinei nelygybei.          
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Metodo „Daina apie draugystę“ priedas 
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Tekstas lietuvių kalba: 

1. Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, nes jis rūpinas manim. Jis 
guodžia mane, jis guodžia mane, nes jis mano draugas, kuris rūpinas manim. 

2. Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, nes jis rūpinas manim. Jis 
padeda man, jis padeda man, nes jis mano draugas, kuris rūpinas manim. 

3. Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, nes jis rūpinas manim. Jis 
žaidžia su manim, jis žaidžia su manim, nes jis mano draugas, kuris rūpinas manim. 

4. Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, nes jis rūpinas manim. Jis 
išklauso mane, jis išklauso mane, nes jis mano draugas, kuris rūpinas manim. 

5. Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, Paulius mano draugas, nes jis rūpinas manim. Jis 
dalinas su manim, jis dalinas su manim, nes jis mano draugas, kuris rūpinas manim. 

 

 

Metodo „Lyčių darbo užmokesčio atotrūkis - simbolių kortelės“ priedas  

  

Jokūbas - vyras Ona - moteris 

Vaikų darželio auklėtojas Vaikų darželio auklėtoja 

1526 € per mėnesį 1238 € per mėnesį 

  

Jonas - vyras Laura - moteris 

Slaugytojas Slaugytoja 

1570 € per mėnesį 1273 € per mėnesį 
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Aleksas - vyras Sara - moteris 

Logopedas Logopedė 

1570 € per mėnesį 1273 € per mėnesį 

  

Oliveris - vyras Olivija - moteris 

Paramedikas Paramedikė 

1480 € per mėnesį 1200 € per mėnesį 

  

Robertas - vyras Marija - moteris 

Geriatrijos slaugytojas Geriatrijos slaugytoja 

1760 € per mėnesį 1427 € per mėnesį 



 

 

69 

 

 

 

 

 

  



 

 

70 

 

 

 

Metodo „Apsipirkimo kortelės“ priedas 

 

 

 

price: _____ €
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