
 

 

Metodas 

Kas ką dėvi? 

Plėtojamos temos 

Sužinoti, kokią įtaką lytis daro drabužių pasirinkimui ir vertinimui. 

Tikslinė grupė 

Vaikai nuo 4 metų amžiaus 

Dalyvių skaičius 

Nuo 6 iki 20 dalyvių. 

Situacija 

Šis metodas gali būti naudojamas bet kokioje situacijoje. 

Pasiruošimas 

Reikalingos priemonės:  

ECaRoM metodui skirti darbo lapai ir žirklės. Kiekis atitinkantis dalyvaujančių vaikų skaičių. 

Trukmė  

30 min. 

Patalpa 

Patalpa, kurioje yra pakankamai vietos ir, pageidautina, stalai, prie kurių vaikai galėtų karpyti 
detales. 

Eiga 

1 žingsnis: Paraginkite vaikus iš duotų lapų iškirpti žmogų ir drabužius. Iš detalių jie gali sudėlioti 
labiausiai patinkantį žmogų. Galiausiai, jei darbo lapas vis dar nespalvotas, žmogų ir drabužius 
galima nuspalvinti. 
 
2 žingsnis: Tegul vaikai pavadina savo sukurtus asmenis. Paklauskite, asmuo turi moterišką, 
vyrišką vardą ar vardą, kuris negali būti priskirtas nei vienai lyčiai? 
Sekantis klausimas - ar asmuo gali dėvėti drabužius, kurie neatitinka lyties, pavyzdžiui, mergaitė 
dėvi džinsus, o berniukas – sijoną? Arba paklauskite, ar vaikų sukurti asmenys taip pat gali turėti 
vardą, kuris nurodytų kitą lytį, pavydžiui berniukas vardu Agnė?  Ar tai tiktų? Jei ne, kodėl? 
 
3 žingsnis: Papildomi klausimai diskusijai: 
Kas nurodo, ką dėvėti? 
O gal kiekvienas gali dėvėti tai, kas patinka ir nesulaukti už tai pastabų? 
 

Metodo tikslas 

Parodyti, kaip drabužiai priskiriami tam tikrai lyčiai. Vaikai nuo mažens mokosi, kokie drabužiai ir 
spalvos tinka konkrečiai lyčiai. Reikėtų parodyti vaikams, kad jie gali dėvėti tai, kas patinka. 

Turinio ypatybės 

Kokią reikšmę šiame metode turi rūpestingas vyriškumas? Kaip šis metodas atveria lyčiai jautrią 
perspektyvą? 

Lyčių stereotipai yra pagridinė su rūpinimusi susijusių darbų paskirstymo tarp lyčių netolygumo 
priežastis. Metodas tai iliustruoja per drabužius. 

Kas toliau? 

Metodas leidžia pristatyti idėjas pasitelkiant vizualų pasakojimą. Vėliau galima pradėti diskusiją 



 

 

apie rūpestingumo pasiskirstymą tarp lyčių naudojant, pavyzdžiui, kitus ECaRoM projekto 
metodus. 

Pastabos, patarimai, galimos rizikos 

Lyčiai nepriskirti vardai turėtų būti paminėti (pvz. Saša, Miša…) paryškinant, kad yra ne tik dvi 
lytys. 

Metodo šaltiniai 

Sukurta Danieliaus Holtermanno ECaRoM projektui. 

  


