
 
 

Metodas  

Rūpestingumo detektyvai (C1 ir C2) 

Plėtojamos temos 

Laiko matavimas, su rūpinimusi susijęs darbas, namų ūkio pareigos  

Tikslinė grupė   

Pradinio mokyklinio amžiaus vaikai 

Dalyvių skaičius  

Bent viena 4 mokinių grupė arba visa klasė. 

Situacija 

Pasirengimas mokykloje 
Matavimas: namuose, po pietų ir vakare 

Pasiruošimas 

Reikalingos priemonės: 

 Po lapą ir „darbo užduoties“ lapą kiekvienam asmeniui, namų ūkio veiklos paveikslėlių kopijos, 
kurias reikia iškirpti. Žirklės, klijai, chronometras. 

Pasirengimas 

Reikia pasirinkti vieną iš metodo versijų ir atitinkamai jai pasiruošti.  
Darbalapius, lenteles ir buities paveikslėlius reikia atsispausdinti iš anksto. 

Trukmė 

2 užsiėmimai (vienas parengiamasis, o kitas, skirtas rezultatams aptarti po matavimo). 
Bent viena popietė / vakaras namuose, skirtas matavimui. (Kai kuriuos metodo variantus galima 
atlikti ir mokykloje, nors tai bus ne taip veiksminga). 

Patalpa  

Klasė, skirta pasiruošimui ir rezultatų aptarimui. 

Eiga 

1 etapas: pasiruošimas pamokoje 
Metodas ir jo procedūra pristatoma visai klasei. 
Mokiniai suskirstomi į grupes. Jos neturėtų būti per didelės, maždaug 4 mokiniai vienoje grupėje. 
Kiekviena grupė gauna piktogramas su rūpinimosi veikla keliais egzemplioriais. 
Grupėse mokiniai apgalvoja, kas galėtų stebėti kiekvieną iš veiklų. Jie (jos) gali pasirinkti, nori 
stebėti skirtingus žmones, atliekančius skirtingas veiklas, tik vieną žmogų, ar skirtingus žmones, 
atliekančius tą pačią veiklą. 
Mokiniai iškerpa piktogramas ir įklijuoja jas į lentelę. (Norėdami sutaupyti popieriaus, gali 
pasakyti mokytojui, kiek kartų kopijuoti kiekvieną piktogramą. Žinoma, jei turi pakankamai 
rašymo įgūdžių, jie taip pat gali įrašyti veiklas į lentelę). 
 
2 etapas: duomenų matavimas 
Mokiniai paruoštą lentelę parsineša namo ir stebi joje esančius asmenis. Šiuos, žinoma, reikėtų 
informuoti prieš stebėjimą, kad nesusipainiotų ir prireikus galėtų padėti mokiniams įvesti 
duomenis. Rezultatai įrašomi į lentelę.  
 
3 etapas: vertinimas ir rezultatų pristatymas 
Kitą pamoką mokiniai atneša užpildytus darbo lapus. Pirmiausia susiburia į mažas grupeles ir 
aptaria gautus rezultatus. Padėti grupėms galima užduodant šiuos klausimus: 

• Ar atsakymai stipriai skiriasi? 



• Kurios veiklos rūšys buvo pastebėtos dažniausiai? 

• Kokie žmonės buvo stebimi? Kodėl būtent šie, o ne kiti? 

Tada mokiniai parengia parodą, kurioje pristato savo rezultatus. Tam reikia pakabinti grupių 
lenteles įvairiose klasės vietose. Tada kiekviena grupė apeina patalpą ir apžiūri kitų grupių 
lenteles. (Jei dėl kokių nors priežasčių atskiriems mokiniams neįmanoma arba nepatogu 
pakabinti savo diagramų viešai, kad visi matytų, grupės taip pat gali pristatyti savo diskusijų 
rezultatus bendrai arba tik atskiri mokiniai gali parodyti savo lenteles klasei).  
Pačioje pabaigoje rezultatai aptariami su visa klase. Kaip paskata čia irgi gali pasitarnauti aukščiau 
pateikti klausimai. 
DĖMESIO: svarbu užtikrinti, kad aptarimo metu dėmesys būtų sutelktas ne į atskirus mokinius 
(pvz., „Tas asmuo nevalo …!“), o aptariami bendri pastebėjimai (pvz., „Nebūčiau pagalvojęs, kad 
indų plovimas užtruks taip ilgai! “ arba „Visi stebėjome savo …!“). 

Metodo tikslai  

Rūpinimosi veiklos matomumas vaikų kasdieniame gyvenime 
Mokinių susidomėjimo dalyvauti rūpinimosi veikloje skatinimas 
Konkretus požiūris į laiko sąvoką ir jos matavimo būdus. 

Turinio ypatybės 

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

Šį metodą galima taikyti tiek eskaluojant, tiek ir deeskaluojant lyties aspektą, ar tik 
neeskaluojant, priklausomai nuo mokytojo(s) tikslo ir pačių rezultatų. Jei šie rodo akivaizdžius 
rūpinimosi darbų pasiskirstymo namuose skirtumus, galima paskatinti diskusiją šių rezultatų 
pagrindu (eskaluoti), kritiškai keliant klausimą, kodėl egzistuoja toks netolygus priežiūros darbų 
pasiskirstymas ir kaip jį būtų galima padaryti teisingesnį (deeskaluoti). Jei rezultatai nerodo 
reikšmingų, su lytimi susijusių skirtumų priežiūros darbų pasiskirstyme vaikų namų aplinkoje, į 
diskusiją lyties aspekto galima aktyviai ir neįtraukti (neeskaluoti) daugiau dėmesio skiriant 
kitiems aspektams, pavyzdžiui, kokias veiklas buvo smagiausia atlikti arba kokios veiklos 
atliekamos dažniau, nei tikėtasi.  
Turėkite omenyje: Jei mokytoja(s) nusprendžia eskaluoti lyties aspektą, labai svarbu po to jį 
deeskaluoti, kritiškai vertinant lyčių stereotipus arba rengiant alternatyvius, lyčių lygybės 
principus atitinkančius variantus. Deeskalacijos nebuvimas gali lemti lyčių stereotipų įtvirtinimą, 
užuot juos dekonstravus, ir nusivylimą neteisinga situacija be alternatyvų ar sprendimų. 

Variacijos   

Konkrečių metodų aprašymuose pateikiamos kelios versijos ir modifikavimo galimybės. 

Pastabos, patarimai, rizika 

Po išvadų pristatymo vykstančioje diskusijoje svarbu vengti, kad dėmesys būtų sutelktas į atskirus 
mokinius, pavyzdžiui, „mokinio A šeima nepakankamai dažnai valo virtuvę“. Vietoj to, diskusijoje 
reikėtų sutelkti dėmesį į bendras išvadas, pvz: „Kokie žmonės buvo apklausti ir (arba) stebimi ir 
kodėl būtent jie? Kokia veikla buvo įdomi? Kas jus nustebino tyrimo metu? “. 

Metodo šaltiniai 

Parengta ECaRoM projekte. 

 

Metodo aprašymas C 
 
Galimi variantai: 
C2 yra sudėtingesnė metodo taikymo galimybė, nes šiuo atveju prieš matuojant reikia 



įvertinti pačios veiklos trukmę. Tam jau reikia aiškesnio laiko supratimo. 
Be to, C1 ir C2 rezultatus galima pateikti grafiškai. Pavyzdžiui, grupės gali dirbti su 
stulpelinėmis diagramomis arba sukurti plakatą. Dėl didesnio sudėtingumo, ypač kuriant 
diagramas, šis pakeitimas labiau tiktų vyresnėms klasėms. 
Be to, su matavimo rezultatais galima atlikti tolesnius matematinius veiksmus. Pavyzdžiui, 
klausimus galima formuluoti taip: 
Papildymas 

• Pasirinkite 5 veiklas, kurios buvo matuojamos jūsų grupėje. Kiek laiko prireiktų visoms šioms 

penkioms užduotims atlikti kartu? 

Atimtis 
• Koks skirtumas tarp greičiausios ir daugiausiai laiko reikalaujančios veiklos? 

• Susumuokite laiką, skirtą 5 svarbiausioms veikloms. Kiek laiko turėtumėte per dieną, jei visas 

šias penkias veiklas vykdytumėte iš eilės?  

• (C2) Koks apskaičiuoto ir išmatuoto laiko skirtumas? 

Daugyba 
• Įsivaizduokite, kad veiklą x reikia atlikti kartą per savaitę / dieną. Kiek laiko ši veikla užtruktų 

per mėnesį / metus? 

Aukštesnėse klasėse, turint gerų matematinių įgūdžių, galima apskaičiuoti ir palyginti 
sudėtingesnius matematinius veiksmus, pavyzdžiui, vidurkius (pvz., skirtingų mokinių 
stebėtos veiklos vertės vidurkį). 



 

Veikla Stebimas asmuo Išmatuotas laikas 
 

Tėtis 30 sekundžių 

   

   

   

   



 

 


