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Kviečiame susipažinti su projekto ECaRoM – „Rūpintis yra vyriška: vyriškumo normų 
kaita ankstyvajame ugdyme“ (angl. Early Care and the Role of Men) vadovu „Rūpestingo 
vyriškumo puoselėjimas ankstyvajame ir pradiniame ugdyme“. Šiame vadove pateikiame 
praktinių patarimų pedagogams, kaip įgyvendinti lyčių aspektą integruojančius ugdymo 
metodus ankstyvajame ir pradiniame vaikų ugdyme. Siekiame pagerinti supratimą apie 
berniukų*1 ir vyrų* vaidmenį socialinėje srityje Europos visuomenėse. Mūsų atlikta 
poreikių ankstyvajame ugdyme analizė parodė, kad pedagoginės iniciatyvos ir koncepcijos 
šioje srityje retai siejamos su rūpestingo vyriškumo stiprinimu.2

Vadovas parengtas įgyvendinant Europinį projektą ECaRoM, kurio tikslas – remti 
rūpinimuisi ir priežiūrai palankią, lyčių lygybę skatinančią aplinką ankstyvojo vaikų 
ugdymo sistemoje – darželiuose ir pradinėse mokyklose. Remiantis poreikių analizės 
rezultatais, sukurta lyčių klausimus integruojanti medžiaga ir parengti berniukų* 
įsitraukimą į kasdienę globą ir rūpinimąsi skatinantys metodai, padedantys siekti saugios 
aplinkos, kurioje berniukai* ir vyrai* gali būti rūpestingi nesibaimindami neigiamos 
reakcijos. Pradėjus nuo ankstyvojo ugdymo, atsiranda daugiau tolesnio mokymosi 
galimybių.

Europos ir nacionaliniu lygmeniu finansuojamo projekto ECaRoM vadovas parengtas 
remiantis įvairialype ir stipria partneryste, grįsta įvairias Europos perspektyvas apimančia 
geografine pusiausvyra. Šiame darbe dalyvavo partneriai iš Vidurio Europos (Vokietijos, 
Austrijos, Slovėnijos), pietinių (Italijos) ir rytinių Europos šalių (Bulgarijos, Lietuvos). 

Čia pateikta tarpvalstybinė Europos perspektyva, taip pat kiekvienos šalies partnerės 
nacionalinių poreikių analizės perspektyvos, todėl šio vadovo versija kiekvienos šalies 
partnerės kalba šiek tiek skiriasi.

Bendra informacija
Apmokamas ir neapmokamas darbas socialinėje srityje Europos visuomenėse tarp 

lyčių pasiskirstęs nevienodai: jį dažniausiai atlieka moterys* ir jis yra mažai apmokamas. 
Kaip būtų galima pasiekti lyčių lygybę ir vienodai paskirstyti socialinės srities darbus? 
Siekiant lyčių lygybės, ypač svarbu keisti lyčių stereotipus. Sąmonėje jie įsitvirtina labai 
anksti, ypač jei yra skiepijami ugdant. ECaRoM vadove daugiausia dėmesio skiriama darbui 
su lyčių stereotipais ir rūpestingo vyriškumo temai ankstyvajame amžiuje. Tai ilgainiui 

1 Šiame vadove kalbant apie berniukus*, mergaites*, vyrus*, moteris* ar transseksualus* 
naudojama žvaigždutė, norint pabrėžti konstruktyvistinį lyties ir lyčių tapatumo pobūdį, taip 
pat parodyti, kad egzistuoja daugiau nei dvi lyties tapatumo galimybės. Ne visi asmenys, kurie 
suvokiami kaip berniukai*, vyrai*, moterys* ar merginos*, tapatina save būtent su tokiais lyties 
apibrėžimais. Žvaigždutė taip pat nurodo lyties tapatumo atvirumą ir tai, kad šis procesas tęstinis 
ir niekada nesibaigiantis. Išimtys yra fiksuoti terminai (pvz., Berniukų diena).
2 Visas ataskaitas ir medžiagą visomis šalių partnerių kalbomis ir anglų kalba galima rasti 
ECaRoM svetainėje https://ecarom.eu.

https://ecarom.eu
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gali pakeisti vyrų*, pasirenkančių socialinės srities profesijas, procentą ir darbo socialinėje 
srityje vertę.

ECaRoM projektas, kurio nariai dalyvavo ir kituose konsorciumuose kaip nacionaliniai 
ekspertai, tęsia darbą, paremtą ES finansuojamų projektų – „Z kartos vaikinai renkasi 
socialinės srities profesijas“ (angl. Boys in Care) ir „Lyties aspekto refleksija“ (angl. Gender 
Loops) bei „Vyrų vaidmens Europoje siekiant lyčių lygybės tyrimas“ (angl. Study of the 
Role of Men in Gender Equality in Europe (Scambor et al., 2013) – rezultatais. Projekto „Z 
kartos vaikinai renkasi socialinės srities profesijas“ rezultatai parodė, kad jau ankstyvuoju 
laikotarpiu ugdyme reikia diegti į rūpestingą vyriškumą nukreiptus lyčių aspektą 
integruojančius metodus. Šis projektas aiškiai parodė, kad apskritai stokojame lyčiai 
jautrios medžiagos, o ypač jos trūksta jaunesniems nei 12 metų amžiaus vaikams (Gärtner, 
Scambor ir Bernacchi, 2018).

ECaRoM vadove remiamasi projekto „Z kartos vaikinai renkasi socialinės srities 
profesijas“ įžvalga, kad tvarius pokyčius visuomenėje gali paskatinti būtent ankstyvajame 
amžiuje pradėtas darbas su vaikais. Lyčių stereotipai kuriami ir atkuriami nuo pat gimimo, 
tad norint jų atsikratyti reikia pradėti kuo anksčiau. ECaRoM – trūkstama grandis siekiant 
visapusiško lyčių aspekto ir rūpestingo vyriškumo integravimo į švietimą. Lyčių lygybės 
skatinimas švietimo srityje ES lygmeniu laikomas prioritetu. ECaRoM vadove daugiausia 
dėmesio skiriama pedagoginei praktikai ir medžiagai darbui su vaikais ankstyvojo ugdymo 
įstaigose ir pradinėse mokyklose.

Vadovo kontekstas
Jūsų rankose vadovas, apibendrinantis ECaRoM projekto rezultatus. Čia pateikiama 

pradinių klasių mokytojų, vaikų globos ir priežiūros pedagogų, vaikystės pedagogikos ir 
susijusių studijų programų studentų savišvietai bei darbui svarbi informacija. Specialistams 
ji padės tobulinti kasdienes ugdymo praktikas.

Vadove rasite apibrėžimus ir pagrindines žinias apie lytims keliamus lūkesčius, vyrų* 
vaidmenį socialinės srities profesijose bei ugdymo ir savirefleksijos būdus, padedančius 
keisti tradicines vyrų* galios sampratas, taip pat gausite rekomendacijų, kaip ankstyvajame 
ugdyme sukurti rūpinimosi kultūrą. Pateikiami ir įvairūs lyties aspektui jautrios ECaRoM 
ugdymo medžiagos naudojimą paaiškinantys aprašai, daugiausia dėmesio skiriant 
berniukų* ir vyrų* įtraukimui į socialinę sritį.

Penki teminiai vadovo moduliai atliepia rūpestingo vyriškumo koncepciją, paremtą 
Nancy Fraser (1996) rūpesčio kaip žmogiškosios normos, taigi įpareigojančios visas lytis, 
samprata. Europos visuomenėse vyrų įsitraukimas į rūpinimąsi dažnai apsiriboja tėvyste 
(Fernández-Lozano & Jurado-Guerrero, 2021), tačiau toks požiūris turėtų būti išplėstas. 
Rūpestis taip pat reiškia didesnį dėmesį kitų žmonių – vaikų, globos reikalaujančių asmenų, 
draugų, kaimynų, kolegų – poreikiams, lyčių lygybės svarbos suvokimą, vyrų dominavimo 
ir smurto atgrasymą bei gebėjimą pasirūpinti savimi pačiu.
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Kiekvieną modulį sudaro trumpa pagrindines teorines įžvalgas perteikianti įžanga, 
ECaRoM metodų aprašymai ir nuorodos į medžiagą darbui su vaikais:

  Individualus aspektas: savipagalba dirbant su vaikais, įskaitant ribų nustatymą, 
pažeidžiamumą, smurto dėl lyties prevenciją

 Bendravimo aspektas: empatija, draugystė ir emocijų valdymas

 Socialinio tinklo aspektas: rūpinimasis šeima ir socialine aplinka

 Profesinis aspektas: lytis ir profesijos

 Socialinio solidarumo ir ekologijos aspektas: rūpinimasis bendruomene

Antrame skyriuje aprašomas lyčių ir į rūpestį orientuoto vyriškumo aspektų 
integravimo ankstyvajame ugdyme kontekstas. 

Trečiame – penki moduliai. Juose pateikiami ne tik priemonių, medžiagų aprašai, bet 
nagrinėjamos ir kompleksinės temos:

 Darbas socialinėje srityje

 Lyčių stereotipai

 Vyriškumas

Aptariami ir pedagogų savirefleksijos aspektai (3 skyrius), rekomendacijos darbui su 
tėvais (5 skyrius), rūpesčio kultūros puoselėjimo ankstyvajame vaikų ugdyme klausimai (6 
skyrius). Nagrinėjama, kaip pakeisti savo nuostatas, atsikratyti lyčių stereotipų ir sukurti 
saugią, drąsinančią erdvę rūpestingam vyriškumui. Jei tėvai ne palaiko, o trukdo procesui, 
dirbant su šeimomis galima tikėtis dinamikos, apibūdinamos kaip „žingsnis pirmyn, du 
atgal“.
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02.1  Lyčių normos, stereotipai, lūkesčiai ir rūpestingas vyriškumas 
Socialinėje srityje daugiausia dirba moterys*, o jų darbas mažai arba visai 

neapmokamas. Tai aiškus lyčių nelygybės pavyzdys, o lyčių normos – viena pagrindinių 
skirtingo teisių ir išteklių pasiskirstymo priežasčių. „Lyčių normos“ yra sociologinis 
terminas, reiškiantis kasdienę praktiką. Visos galimos savybės, bruožai, profesijos ir t. t. 
visuomenėje įprastai skirstomos į dvi kategorijas ir priskiriamos vyrui* arba moteriai*; 
kiekvienas gimęs asmuo (atsižvelgus vien į reprodukcinius organus) priskiriamas vienai 
iš dviejų lyčių. Tradiciniai su lytimi siejami lūkesčiai nurodo, kad vyrai* turi būti stiprūs 
ir drąsūs, o moterys* – gražios ir rūpestingos. Šio dvinario santykio hierarchija lemia, kad 
su moterimis* siejami bruožai ir veiklos barai (pvz., slaugymas) laikomi mažiau svarbiais 
nei priskirtieji vyrams* (pvz., techninis aptarnavimas). Tai, be kita ko, rodo ir atlyginimai.

Lyčių normos ir stereotipai yra žmonėms kasdieniame gyvenime keliamų, su lytimi 
siejamų lūkesčių pagrindas. Jie veikia elgesį ir vien tik pagal žmogui priskirtą ar faktinę 
lytį nustato, kas turi patikti ar kaip reikia atrodyti. Šie lūkesčiai varžo vaikus, jaunimą, 
suaugusiuosius, neleisdami plėtoti savo interesų, galimybių ir gebėjimų. Tie, kurie 
neįsitenka į vieną iš dviejų kategorijų, paprastai ignoruojami, išjuokiami, agresyviai 
protinami arba gniuždomi. Su lytimi siejamų lūkesčių poveikis labai stiprus, nors tai nieko 
bendro su prigimtimi neturintis kultūrinis konstruktas. Todėl kalbėdami apie lūkesčius 
lyčiai pripažįstame: mūsų supratimas apie vyrus*, moteris* ir nebinarinius* žmones gali 
pasikeisti.

Vyriškumui keliami lūkesčiai neapima viso to, kuo užsiima berniukai*, vyrai* ar kas 
jie yra. Šie lūkesčiai reiškia reikalavimą, su kuriuo turi taikstytis visi, kurie suvokiami 
ar jaučiasi kaip berniukai* / vyrai* (Stuve ir Debus, 2012). Elgtis kaip „tikram vyrui“ yra 
vyriškumui keliamas lūkestis. Tai reiškia, kad turi būti sėkmingas, kontroliuojantis, ne per 
daug empatiškas, turi gebėti įsitvirtinti, nuvertinti moteriškumą, o socialinę sritį laikyti 
pirmiausia skirta moterims*. Toliau aprašyta koncepcija, kuria šiuos lūkesčius bandoma 
keisti, yra rūpestingi vyriškumai.

Rūpestingi vyriškumai

Joan Tronto siūlo platų globos ir rūpinimosi apibrėžimą: 

Bendriausiu lygmeniu į globą ir rūpinimąsi siūlome žiūrėti kaip į rūšies veiklą, kuri apima 
viską, kuo užsiimame norėdami išlaikyti, tęsti ir pataisyti savo „pasaulį“, kad galėtume jame 
gyventi kuo geriau. Tas pasaulis apima mūsų kūnus, mus pačius ir mūsų aplinką – visa tai 
siekiame įpinti į sudėtingą, gyvybę palaikantį tinklą.                                                             

              (Tronto, 1993: 103)

ECaRoM projekte atsižvelgiama į kompleksišką J. Tronto apibrėžimą, kuris išplečiamas 
įtraukiant vyriškumo aspektą. Šiam tikslui naudojama samprata „rūpestingi vyriškumai“ 
(angl. Caring Masculinities), kuriai pastaraisiais metais skiriama vis daugiau dėmesio 
moksliniuose tyrimuose ir Europos politikoje (Hanlon, 2012; Scambor ir kt., 2014; 
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2015; 2016; Elliott, 2016). Karla Elliott (2016) pasiūlė nebesitaikstyti su dominavimu ir 
globos / rūpinimosi vertybes (teigiamas emocijas, tarpusavio palaikymą ir bendravimą) 
integruoti kaip pagrindinius rūpestingo vyriškumo bruožus. Atsižvelgiant į šį 
daugiamatiškumą, ECaRoM projekte naudojama globos ir rūpestingumo samprata apima 
šiuos aspektus:

  Individual aspect of self-care: maintaining personal health and well-being.

  Individualus rūpinimosi savimi aspektas: asmeninės sveikatos ir gerovės 
palaikymas.

  Šeimos aspektas arba socialinis tinklas: darbas, reikalingas kasdienei šeimos 
narių (taip pat draugų, kaimynų, kitų giminaičių ir artimųjų), ypač išlaikomų 
asmenų (vaikų, pagyvenusių, sergančių ir žmonių su negalia), fizinei, socialinei ir 
emocinei gerovei užtikrinti. Tai apima namų ruošos darbus (valymą, apsipirkimą, 
maisto gaminimą ir kt.).

  Profesinis aspektas: profesinis darbas švietimo, sveikatos ir socialinės priežiūros 
srityse (darželių ir pradinių klasių mokytojai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai).3

  Socialinis aspektas: bendruomeninis darbas ir bendras socialinis įsitraukimas 
(savanoriškas darbas, socialinis ir politinis aktyvumas, empatija ir solidarumas su 
atskirtomis ir marginalizuotomis grupėmis).

 Lygybės aspektas: visų lyčių lygybės siekio kasdieniame gyvenime pripažinimas.

 Ekologinis aspektas: rūpinimasis gamta ir planeta, kurioje gyvename.

  Požiūrio aspektas: nesitaikstymas su smurtu ir visuomenėje įsitvirtinusiomis vyrų 
privilegijomis.

  Požiūrio aspektas: nesitaikstymas su smurtu ir visuomenėje įsitvirtinusiomis 
vyrų privilegijomis.

3 Socialinei sričiai priskiriamos švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos sričių profesijos. 
Šis apibrėžimas sutampa su Europos lyčių lygybės instituto (EIGE, 2017) profesijų kategorija EHW 
(Education, Health, Welfare). Socialinių, švietimo ir slaugytojų profesijų atveju svarbu pažymėti, 
kad rūpinimasis pirmiausia susijęs su žmonėmis.

Rūpinimasis

Smurto 
atmetimas

Rūpinimasis 
šeima

Rūpinimasis 
gamta

Rūpybos 
profesijos

Rūpestis dėl 
lyčių lygybės ir 

teisingumo

Rūpinimasis 
kolegomis

Socialinis 
solidarumas

Rūpinimasis 
savimi

Empatija

Rūpinimasis 
bendruomene 

ir draugais
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Svarbu pabrėžti du rūpestingo vyriškumo ypatumus. Viena vertus, jo puoselėjimas 
padeda užtikrinti smurto lyties pagrindu prevenciją, kita vertus – gamtos apsaugą. Galimo 
smurtinio, ypač vyrų*, elgesio užuomazgos ankstyvame amžiuje stabdomos didinant 
sąmoningumą, skatinant emocinį raštingumą, lygiaverčius santykius ir išlaisvinant 
nuo tradiciniam vyriškumui būdingų reikalavimų. Taip ugdomi gebėjimai įveikti 
vidines krizes, kurios kitu atveju gali sukelti smurtą. Stiprinamas socialinės aplinkos ir 
savo veiksmų pasekmių suvokimas. Kai berniukams* nebereikia vadovautis tradicine 
vyriškumo samprata, atsiranda daugiau vietos alternatyviems, nesmurtiniams konfliktų 
sprendimo būdams. Be to, atsižvelgiant į dabartinius ekologinius iššūkius, svarbus 
vaidmuo tenka planetos apsaugai. Didinant vyrų* atsakomybę ir įsipareigojimą tvarumui 
galima suformuoti kitokį požiūrį į gamtą, pagrįstą ne išnaudojimu ir pelno siekimu, o jos 
svarbos pripažinimu.

Projekte pagrindinis dėmesys skiriamas ankstyvajam vaikų ugdymui, todėl svarbu 
įvardyti, kaip reiškiasi vaikų rūpestis kitais. Tokio elgesio pavyzdžiai: žaislų tvarkymas, 
valgio ruošimas ir susitvarkymas po valgio, draugų guodimas, sodininkystė, gyvūnų 
priežiūra, pagalbos siūlymas / teikimas, konfliktų sprendimas neprievartos būdu, kitų, 
ne tik savo, nuomonės vertinimas, „nepritampančiųjų“ integravimas, kitiems vaikams 
teikiama pagalba atliekant kasdienius praktinius veiksmus (pvz., užsirišant batus). 
Projekto partneriai įsitikinę, kad, nepriklausomai nuo lyties, vaikams būdingas gebėjimas 
rūpintis (Fraser, 1994). ECaRoM projektu siekiama stiprinti rūpestingumo aspektus 
ankstyvajame ugdyme, ypač telkiant dėmesį į berniukus* ir atskleidžiant būdus šį bruožą 
puoselėti kasdieniame bendravime ir veikloje.

02.2  Lytį reflektuojantis ugdymas, orientuotas į rūpestingą vyriškumą
Visi vaikai ir paaugliai patiria spaudimą elgtis taip, kad bendraamžiai, auklėtojai ir 

tėvai juos priimtų kaip „tinkamą“ / „normalų“ berniuką* arba „tinkamą“ / „normalią“ 
mergaitę*. Nesidomintys sportu ar mėgstantys dėvėti „mergaitiškus“ drabužius 
berniukai* rizikuoja būti nuvertinti. Garsiai kalbančios ar nesidominčios savo išvaizda 
mergaitės* dažnai laikomos nemoteriškomis. Nebinariniai vaikai dažniausiai nepastebimi 
arba į juos nežiūrima rimtai. Lyties aspektą atliepiančiu ugdymu siekiama užkirsti kelią 
šiems suvaržymams ir iš jų kylančiam nuvertinimui, diskriminacijai. Lytį reflektuojantis 
ugdymas reiškia, kad jame tiesiogiai ir netiesiogiai atsižvelgiama į lyties aspektą, 
inicijuojami pokyčiai – tiek iš pedagoginio personalo, tiek iš vaikų, tėvų pusės. To imantis 
svarbu žinoti, kad net ir lyties aspektą apmąstantys pedagogai gali atkartoti lyčių normas. 
Todėl savistaba yra nenutrūkstamas procesas. Pagrindiniai lytį reflektuojančio ugdymo 
tikslai yra tokie:

1)  įvairių interesų, kompetencijų ir elgesio skatinimas be lytims paprastai taikomų 
ribojimų;

2) su lytimi siejamų lūkesčių mažinimas;



Kontekstas0214

3) įsikišimas pasireiškus diskriminacijos, smurto apraiškoms ir jų mažinimas.

Lytį reflektuojančiame ugdyme lyčių socializacijos, lūkesčių vyriškumui ir 
moteriškumui, seksizmo, lyties ir seksualinės įvairovės temas galima nagrinėti dėmesį 
telkiant į lyčių nelygybės struktūras visuomenėse. Kita vertus, lytį galima pasitelkti kaip 
analitinį rėmą, kuriuo remiantis įvairovės ir asmens apsisprendimo klausimai sprendžiami 
tiesiogiai nenaudojant lyties žymenų. Siekiant pokyčių svarbų vaidmenį atlieka lytį 
reflektuojantis ugdymas. Tam pedagogams reikalingos žinios (apie lyčių dinamiką ir 
socializacijos procesus), analitinės kompetencijos, atsižvelgiant į pedagoginių veiksmų 
situacijas ir pedagoginius poreikius, tinkama metodika ir priemonių įvairovė bei geros 
darbo sąlygos.

Lytį reflektuojantis ugdymas, orientuotas į rūpestingą vyriškumą

Lyčių aspektą reflektuojančiame ir į rūpestingą vyriškumą nukreiptame ugdyme 
susiejamos dvi prieigos: Könnecke išplėtoti trys darbo su berniukais* lygiai (2012) ir 
Bogerio įtraukimo trilema (2017). Lytį reflektuojantis darbas su berniukais* išlaisvina juos 
nuo vyriškumo reikalavimų, skatina kurti įvairesnius gyvenimo planus ir griežtai apriboja 
diskriminacinius ar smurtinius veiksmus (Könnecke, 2012). Dėl vyriškumui keliamų 
reikalavimų moteriškomis laikomos savybės nuvertinamos ir mažiau demonstruojamos 
gyvenime, todėl reikalavimus sumažinus berniukai* atranda daugiau galimybių būti 
rūpestingi. Jie savitai laikosi vyriškumo reikalavimų ir skirtingai išreiškia rūpestingumą. 

Klasikinis trijų žingsnių darbo su berniukais* modelis šiame vadove susietas su 
trimis Bogerio (2017) „įtraukimo trilemos“ dėmenimis: įgalinimu, normalizavimu ir 
dekonstravimu. Tai padeda susisteminti ir susieti teorines įtraukimo paradigmas. Mūsų 
aptariamame kontekste šie dėmenys iliustruoja rūpestingą vyriškumą skatinančių 
veiksnių – rūpestingumo įgalinimo, daugialypio vyriškumo normalizavimo ir tradicinių 
vyriškumo modelių dekonstravimo – įveiklinimo vienalaikiškumo svarbą pradiniame 
ugdyme. Antra vertus, dėmenų prigimties kontrastingumas gali atsispindėti ugdymo 
procese. Įgalinimas, normalizavimas ir dekonstravimas negali būti nagrinėjami vienu 
metu taikant vieną ir tą patį metodą. Kiekvienam jų turi būti skirtas specialus dėmesys, 
pasitelkiant atskirą ugdymo turinio vienetą.

Įgalinimas rūpintis

Įvairių vyriškumo formų 
normalizavimas

Tradicinių vyriškumo modelių 
dekonstrukcija
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Įgalinimas rūpintis

Įgalinimo rūpintis turinys apima mokymąsi empatijos, klausymosi, ribų suvokimo ir 
rūpinimosi savimi. Be to, svarbu aptarti emocijų pripažinimo ir valdymo, krizių įveikimo, 
vyriškumui keliamų reikalavimų nepagrįstumo, savo poreikių pripažinimo, rūpinimosi 
kitais ir savo elgesio pasekmėmis klausimus. Reikėtų sukurti sistemą, kurioje berniukams* 
nebebūtų taikomi vyriškumo reikalavimai, daugiau dėmesio skiriama rūpestingumui, 
išaiškintas teigiamas jo poveikis. Ugdymo kontekste tai reiškia susitelkimą į emocijas, 
vaikų skatinimą padėti kitiems, rūpintis ir globoti jaunesnius.

Įvairių vyriškumo formų normalizavimas

Normalizavimo temos apima lygiaverčius santykius, pažeidžiamumą, (lyčių) įvairovės 
priėmimą, nežinomybės suvaldymą ir formuojamas erdves, kuriose vyriškumo reikalavimų 
nevaržomi berniukai* gali dalintis savo patirtimis. Be to, turėtų būti aiškiai pabrėžta 
socialinio darbo vertė ir didinamas jo matomumas. Taip pat įvertinama rūpyba ir priežiūra, 
kurią daugiausia teikia moterys*. Ugdymo kontekste tai būtų galima padaryti pateikiant 
įvairią medžiagą (knygų iliustracijas, filmų ištraukas ar teatralizuotas improvizacijas), 
kurioje vyriškumas atskleidžiamas skirtingais vaidmenimis.

Tradicinių vyriškumo modelių dekonstravimas

Dekonstravimas apima visuomenei būdingų įpročių ir prielaidų keitimą, dominavimo, 
rizikos, konkurencijos, smurto, diskriminacijos, moteriškumo bei rūpestingumo 
nuvertinimo ir išskirtinai į veiksmą ar rezultatų siekį orientuotos paradigmos 
kvestionavimą. 

Tyrime dalyvavęs ankstyvojo ugdymo ekspertas požiūrį į berniukų* rūpestingumo 
stiprinimą apibūdino taip:

Turime kalbėti apie tai, kas nematoma: berniukai* nesirenka socialinės srities profesijų, nes 
labai anksti išmoksta, kad tai nevyriška, ten jų nematome, nes berniukai* tuo neužsiima… 
Tai pasikeis tik tuomet, kai jiems bus atviri visi įmanomi pasirinkimai ir berniukas* jaus 
turintis teisę būti rūpestingas baleto šokėjas.

       (Holtermann, 2022: 91)

02.3  Vyrai* ankstyvojo ugdymo įstaigose ir pradinėse mokyklose
EIGE lyčių lygybės indeksas (2020) rodo, kad ES šalys susiduria su didele lyčių 

atskirtimi socialinės srities profesijose (švietimo ir ugdymo, sveikatos ir socialinės rūpybos 
sektoriuje), kurioseame dirba 30 proc. visų dirbančių moterų* ir tik 8 proc. vyrų*.

Tarptautinio ECaRoM tyrimo ataskaitos išvados aiškiai rodo: visose tyrime 
dalyvavusiose šalyse vyrų pedagogų yra mažuma, todėl svarbu didinti jų dalyvavimą 
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pedagoginiame darbe su vaikais. Tačiau nuomonės šiuo klausimu prieštaringos. Vieni 
pedagogai teigia, jog didėjantis vyrų* ugdytojų skaičius perteikia vaikams žinią, kad vyrai* 
gali dirbti šį darbą ir būti rūpestingi. Kita vertus, tai nebūtinai reiškia, kad tokiu būdu bus 
užtikrinta didesnė lyčių lygybė. Priešingai, tradiciniai lyčių vaidmenys gali būti netgi 
sustiprinti, jeigu, pavyzdžiui, kaip tikimasi, vyrai* žais futbolą su berniukais* arba skatins 
juos užsiimti nuotykių kupina veikla. Be to, patys vyrai* pedagogai nebūtinai pritaria 
rūpestingo vyriškumo koncepcijai, kuri atmeta dominavimą ir smurtą bei įpareigoja skatinti 
lygybę. Kita problema – gajūs socialiniai stereotipai, kuriais remiantis vyrai* pedagogai 
laikomi potencialiais smurtautojais. Tai siejama su perdėtu vyrų* seksualizavimu ugdymo 
ir priežiūros srityje, taip atgrasant juos nuo šios profesijos pasirinkimo (Cremers ir Krabel, 
2012).

Mokymuose ir ekspertų diskusijose dažnai susiduriame su vyrų* nerimu dėl galimų 
kaltinimų seksualiniu smurtu. Įstaigose ir kitose vietose, kur dirbama su vaikais, vyrai* 
dažnai laikomi potencialiais seksualinio smurto prieš vaikus vykdytojais. Dažnai 
tėvai, darbuotojai ir institucijos reprodukuoja šią išankstinę nuostatą, kuri grindžiama 
heteronormatyvine smurto (vyrai smurtautojai, moterys aukos) ir tradicine lyčių samprata, 
pagal kurią moterys* suprantamos kaip globėjos iš prigimties. Vadovaujantis šiuo požiūriu, 
vyrai* laikomi negalintys rūpintis mažais vaikais, o jei ir rūpinasi, tai neva tik tam, kad 
prie jų priartėtų. Ši samprata plačiai paplitusi, tačiau yra labai problemiška ir stokoja 
argumentų. Jai būdingos dvi aklosios zonos: pirma, reikia atsižvelgti į tai, kad tėvai šeimose 
paprastai rūpinasi savo mažais vaikais ir visuomenė automatiškai jų grėsme nelaiko. Antra, 
seksualinis smurtas gali apimti labai įvairias lyčių konsteliacijas, t. y. smurtauti gali tiek 
moterys*, tiek kitų lyčių atstovai.

Seksualinio smurto, deja, pasitaiko dirbant ir su mažais vaikais. Visoms institucijoms ir 
asmenims, dirbantiems su mažamečiais vaikais, patartina įsigilinti į visuotinio įtarinėjimo 
ir seksualizuoto smurto temas. Seksualumo ir seksualizuoto smurto problemas reikia 
spręsti prevenciškai ir kiekvienoje įstaigoje sudaryti vaiko apsaugos planą su protokolais, 
kaip elgtis kilus įtarimams. Toks planas turėtų apimti profesinio švietimo praktiką, gaires 
ir procedūras įstaigose, ypač kalbant apie kūno kontaktą, numatančias požiūrį į vaikų 
seksualumą ir apsaugą nuo seksualizuoto smurto. Svarbus šios praktikos pagrindas – vaiko 
apsaugos politika, būtent tokia politika, kokios vis dažniau reikalauja Europos Sąjunga, 
Europos Taryba ir Jungtinių Tautų institucijos, sprendžiančios vaiko teisių klausimus. 
Aptariamą politiką turėtų sudaryti šie elementai: vaikų apsaugos priemonės ir taisyklės, 
kaip elgtis tiesiogiai dirbant su vaikais, kaip apsaugoti vaikus nuo prievartos ir žalos, kam 
pranešti iškilus problemoms ir kaip tinkamai reaguoti į situaciją.4

Bendras įtarimas dažnai nėra aiškiai išreikštas, tačiau daro ilgalaikį poveikį visiems 
dalyviams. Jaunus, su mažamečiais dirbti norinčius vyrus* veikia visuotinis įtarinėjimas, 

4 https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/666497
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neva vyrai* linkę seksualiai išnaudoti vaikus. Tai daro įtaką profesijos pasirinkimui ir 
dirbančiųjų su mažais vaikais vertinimui. Todėl šią temą svarbu aptarti su darbuotojais 
vyrais*, institucijomis ir tėvais.

02.4  Rūpestingi vyriškumai Europoje: tarptautinio tyrimo rezultatai
Tarptautinio ECaRoM tyrimo ataskaitoje apibendrinami atskirų projekte dalyvaujančių 

šalių partnerių tyrimų rezultatai. Jie rodo, kad nei vienoje šalyje nėra sistemingai vykdoma 
lyčių lygybės nuostatomis grįsta pedagogika. Dar rečiau skiriamas dėmesys rūpestingam 
vyriškumui. Teisės aktuose ir politiniuose dokumentuose tam tikru mastu aptariami 
lyčių lygybės, įvairovės ir rūpestingumo klausimai, tačiau dažnai jie minimi tik bendrais 
bruožais, nepateikiant konkrečių gairių.

Kai kurios šalys pabrėžia, kad pastaraisiais metais vaikų darželiuose pastebimas 
didesnis jautrumas lyčių lygybės aspektui. Pavyzdžiui, kalbant apie žaislus ir užsiėmimus 
(visiems vaikams, nepriklausomai nuo lyties, suteikiama galimybė užsiimti ta pačia 
veikla), žaidimų erdvės tampa įtraukesnės. Taip pat naudojamos lyčiai neutralios spalvos, o 
mokytojai turi daugiau savirefleksijos įgūdžių ir gebėjimų, leidžiančių kritiškai apmąstyti 
tiek paslėptą ugdymo turinį (angl. hidden curriculum), tiek šališkumą lyčių atžvilgiu. Be 
to, esama metodinės medžiagos, kuria puoselėjama lyčių lygybė. Nepaisant to, vis dar 
pastebima ir trūkumų. Pirmiausia, dėmesys lyčių lygybės ugdymui labai priklauso nuo 
atskirų ikimokyklinio ugdymo pedagogų suinteresuotumo ir įsitraukimo sprendžiant lyčių 
lygybės ir lyčių stereotipų klausimus darbe su vaikais. Antra, apskritai trūksta dėmesio 
rūpestingumui ir vyriškumui.

Mokymai apie lyčiai jautrią pedagogiką projekte dalyvaujančiose šalyse nėra 
formalizuoti. Akademinė lyčių lygybės pedagogikos pasiūla yra įvairi: vienuose 
universitetuose sistemingai siūlomi kursai su lytimi susijusiais švietimo ir ugdymo 
klausimais, kituose lyčių lygybės tema tik paliečiama arba laikoma pernelyg sudėtinga ir 
jos vengiama. Todėl bendra pasiūla nėra nuosekli ir priklauso nuo individualaus dėstytojų 
susidomėjimo ar įsitraukimo.

Trūksta sistemingų nacionalinių tyrimų apie lyčių lygybės ugdymą. Vietoj to 
asociacijos ar universitetai atlieka fragmentiškus, nedidelės apimties tyrimus įvairiuose, 
dažnai ES finansuojamuose taikomojo pobūdžio projektuose, taip pat rašomuose bakalauro, 
magistro baigiamuosiuose darbuose ir daktaro disertacijose. Tyrimų apie ankstyvąjį 
ugdymą, palyginti su pradiniu ir (arba) viduriniu ugdymu, yra mažiau dėl šališkumo, 
susijusio su „per jaunu“ dalyvių amžiumi.5 Tačiau pradinėse ir vidurinėse mokyklose 

5 Toks šališkumas yra glaudžiai susijęs su diskriminacinėmis suaugusiųjų nuostatomis 
vaikų atžvilgiu. Šiame kontekste šališkumas reiškia, kad kuo jaunesni vaikai, tuo mažiau svarbia 
laikoma jų pedagogikos sritis, taip pat ir tokios pedagogikos tyrimai bei jų finansavimas.

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf
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lytis sutapatinama su seksualumu ir taip pat tampa tabu tema, baiminantis, kad vaikai 
bus „seksualizuojami“. Moksliniuose tyrimuose trūksta tarpdiscipliniškumo (paplitusio 
sociologijoje) ir lyčių ekspertizės ugdymo mokslų disciplinoje. Daugumoje tyrimų dėmesys 
skiriamas mergaitėms* ir STEM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos) 
įgūdžiams, o vyriškumo ir švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos sektorių analizė 
atsilieka. Nė vienas tyrimas nebuvo skirtas vyriškumui ir lyčių stereotipams, susijusiems 
su vyriškumu bei rūpinimusi ankstyvajame ugdyme. Vis dėlto atlikti tyrimai, skirti 
rūpestingam vyriškumui, atskleidžia, kad berniukai* yra rūpestingi nuo labai ankstyvo 
amžiaus. Toks elgesys prieštarauja vyriškumo reikalavimams, tad patiriamas spaudimas 
atitikti lyties normas. Šis spaudimas stiprėja berniukams* augant ir yra stipresnis pradinėje 
mokykloje nei darželyje.

Didžioji dalis medžiagos, kurioje atsižvelgiama į lyčių lygybės klausimą, yra skirta 
pradinėms mokykloms, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tokios 
medžiagos trūksta. Ji dažniau rengiama konkrečius projektus vykdančių nevyriausybinių 
organizacijų ir išskaidyta į skirtingus šaltinius, todėl vėliau sunkiai randama. Į lyčių 
lygybę orientuota medžiaga dažniausiai yra grįsta binarine lyties samprata ir skirta 
mergaitėms*. Labai mažai dėmesio skiriama vyriškumui, vyriškumo ir rūpestingumo 
santykiui. Profesinio orientavimo medžiagoje paprastai daugiausia dėmesio skiriama 
mergaitėms* ir STEM dalykų propagavimui, o medžiagos, supažindinančios berniukus* su 
švietimo, sveikatos ir socialinės rūpybos profesijomis, pasitaiko retai. Didžioji dalis lyčių 
stereotipams skirtų didaktinių priemonių yra kortelių rinkiniai ir atminties žaidimai, 
kuriuose skirtingos profesijos ir veiklos rūšys vaizduojamos pasitelkus įvairius lyčių 
pavyzdžius. Taip pat su vyriškumu ir priežiūra susiję lyčių stereotipai dekonstruojami 
paveikslėlių knygose ir pasakose, paremtose stereotipo apvertimo logika.

Į ankstyvąjį ugdymą įtraukiamos rūpestingumo temos, susijusios su dėmesingumu 
sau, įvairiomis profesijomis ir veikla, reikalaujančia darbo pasidalijimo šeimoje. Tyrimai 
rodo, kad vyrų* ir rūpestingumo klausimai beveik visiškai nenagrinėjami ankstyvojo 
ugdymo politikos kontekste ir lyčių pedagogikoje. Išimčių pasitaiko Austrijos ir Vokietijos 
vidurinio ugdymo sistemoje (Bavarijos mokyklų įstatymas Vokietijoje ir Refleksyvioji lyčių 
pedagogika ir lyčių lygybė Austrijoje).
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03  Ugdytojų savirefleksija
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Ruošiantis lyčiai jautriam pedagogikos darbui, svarbus paties žmogaus požiūris ir lyčių 
socializacijos suvokimas. Pasirengti padės pateikiami savirefleksijos metodai: „Kokias 
žinutes gavau?“ ir „Lyčių dienoraštis“.

03.1  Kokias žinutes gavau?
Šis savirefleksijos metodas6 skirtas pedagogams apmąstyti savo lyties formavimąsi. 

Metodą sudaro klausimai – iš jų galima pasirinkti, į kuriuos atsakyti. Į šiuos klausimus 
nereikėtų žiūrėti kaip į anketą. Tai tik pasiūlymai refleksijos kryptims. Nesistenkite 
atsakyti į visus klausimus iš eilės. Įvertinkite savo galimybes ir dirbkite tik su tais, kuriems 
jaučiatės pasirengę.

 Kada pirmą kartą suvokėte, kad esate mergaitė* ar berniukas*, trans* ar inter* asmuo?

  Ar jums buvo svarbi jūsų lytinė tapatybė? Ar ji buvo svarbi kitiems, kai su jumis 
bendravo?

  Ar buvo situacijų, kai save ypač stipriai suvokėte kaip mergaitę*, berniuką*, trans* ar 
inter* asmenį? Ar kada nors norėjote būti kitos lyties? Ar jums buvo pasakyta, kad 
negalite būti berniukas* arba mergaitė*? Ar kada nors jus palaikė kitos lyties atstovu 
(-e), nei save suvokėte, kaip į tai reagavote?

  Ar jums kada nors sakė, kad esate „tikra mergaitė“ / „tikras berniukas“ (arba princesė, 
dama, džentelmenas, kalė, šunsnukis ir t. t.)? Ar buvote pavadinta(s) ypač „moterišku 
(-a)“ arba „vyrišku (-a)“? Kokiose situacijose ir kas tai padarė? Ar tai buvo suvokiama 
kaip vertybė? Kaip jautėtės, kaip į tai reagavote?

 Ar jums kada nors buvo pasakyta, kad nesate „tikra mergaitė“ / „tikras berniukas“?

  Ar buvote ypač skatinamas rinktis tam tikrus elgesio būdus / žaislus / drabužius? Ar 
jums buvo pasakyta (daugiau ar mažiau subtiliai), kad tam tikras elgesys / žaislai / 
drabužiai nėra tinkami jūsų lyčiai?

 Už ką jus girdavo?

  Kokie buvo jūsų mėgstamiausi žaislai? Kuriuos ir iš ko gavote dovanų? Ar teko kovoti, 
kad juos gautumėte, ar buvo tokių, kurių negavote, nors norėjote? Ką veikdavote 
laisvalaikiu?

  Kokio santykio su savo kūnu išmokė jūsų ir kitų lyčių žmonės? Kaip tos pačios ir kitos 
lyties žmonės jūsų aplinkoje kalbėjo apie savo ir kitų žmonių kūnus? Kokį santykį 
su savo kūnu išsiugdėte (kalbant apie elgseną, grožį, malonumą, gerą savijautą, 
treniruotes, ribų įveikimą, savikritiką)?

6 Šaltinis: redaguota ištrauka iš Welche Botschaften habe ich bekommen? Selbstreflexion 
[Kokias žinutes gavau? Savirefleksija]. Parengė Katharina Debus. Ankstesnę originalaus metodo 
versiją galima rasti adresu:
https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_
ich_bekommen.pdf.

https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_ich_bekomm
https://vms.dissens.de/fileadmin/VMS/redakteure/Selbstreflexion_-_welche_Botschaften_habe_ich_bekomm
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  Kaip jūsų aplinkoje savo jausmus reiškė skirtingos lyties ar seksualinės orientacijos 
žmonės? Kokiais klausimais jus palaikydavo, už ką kritikuodavo? Kokias tvarkymosi 
su emocijomis praktikas esate išsiugdę, pavyzdžiui, kalbant apie jėgą ir silpnumą, 
viršenybę ir bejėgiškumą?

03.2  Lyčių dienoraštis
Lyčių dienoraštis – tai būdas apmąstyti lytį ir lyčių konstrukcijas kasdieniame 

gyvenime. Užrašų knygelėje galite pasižymėti asmeninio ar profesinio gyvenimo patirtis, 
kuriose lytis įgyja svarbų vaidmenį. 

Galimos temos:

 Santykiai su kitais

 Žmonių vaizdavimas žiniasklaidoje

 Stebinančios ar erzinančios kasdienybės detalės

 Įžvalgos apie save

 Aš esu moteris* / vyras*

 Esu matęs gražių lyčių įvairovės pavyzdžių

 Pastebima lyčių įvairovė profesijose, segreguotose pagal lytį

Pastabos neturi būti ilgos, užtenka trumpų komentarų. Pavyzdžiui:

 Išgirdau seksistinį juokelį (užrašykite jį)

 Buvau (ne)pripažinta(s) dėl savo lytinės tapatybės

 Jie visada ateina pas mane, kad paguosčiau – gal ir dėl to, kad esu moteris* / vyras*?

Po mėnesio būtų gerai apmąstyti rezultatus ir pažiūrėti, ko išmokta per šį laikotarpį. 
Mokymosi dienoraštį galima tęsti tiek, kiek norisi. Išsamų metodo aprašymą galima rasti 
projekto „Boys in Care“ metodų rinkinyje.

03.3  Pedagoginio darbo refleksija
Savirefleksija mokytojams svarbi ne tik asmeniškai, bet ir pedagoginio darbo kontekste. 

Be kita ko, svarbu išsiaiškinti, remiamasi tik oficialiu ar ir paslėptu ugdymo turiniu. Paprastai 
oficialus ugdymo turinys apima lygių galimybių visoms lytims idėją. O paslėptas turinys 
pilnas netiesioginių pranešimų (pavyzdžiui, moterų* / mergaičių* ir vyrų* / berniukų* 
vaizdavimas mokykliniuose tekstuose), kurie nepalaiko oficialiai deklaruojamos idėjos 
arba jai prieštarauja, skatindami stereotipinius lyčių vaidmenis. Nustatant tiesioginius ir 
netiesioginius lyčių stereotipus berniukų* atžvilgiu gali padėti toliau pateiktas klausimų 

https://www.boys-in-care.eu/fileadmin/BIC/General/BIC_Toolkit_English.pdf
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sąrašas7. Jame taip pat galite rasti idėjų veiklai su vaikais, lavinant rūpestingumo įgūdžius.

1)  Ar berniukams* siūlomi tie patys žaislai, žaidimai, knygos ir užsiėmimai, kaip 
mergaitėms*? 

2)  Ar naudojate knygas, kuriose žmonės vaizduojami dirbantys kartu ir siekiantys 
pokyčių (o ne veikiantys kaip atskiri herojai)?

3) Ar skatinate berniukus* susitvarkyti žaislus? 

4) Ar skatinate berniukus* padengti stalus valgiui ir sutvarkyti po valgio?

5) Ar skatinate berniukus* prireikus paguosti draugą?

6)  Ar raginate berniukus* padėti draugui apsirengti ar nusirengti (užsirišti batus, 
užsisegti striukę)?

7) Ar skatinate vaikus žaisti mišriomis grupėmis?

8) Ar kviečiate mergaites* žaisti futbolą, o berniukus* su lėlėmis?

9) Ar skirtingai reaguojate į berniukų* ir mergaičių* elgesį? 

10)  Ar skirtingai vertinate berniukų* ir mergaičių* jausmus (liūdesį, pyktį, džiaugsmą, 
baimę)? 

11)  Ar bendraujant su berniukais* ir mergaitėmis* skiriasi jūsų manieros (pvz., balso 
tonas, stiprumas, kūno kalba, vartojami žodžiai)?

12)  Ar rūpinatės tuo, kad visi vaikai vienodai dalyvautų veiklose ir sulauktų jūsų 
dėmesio?

13)  Ar į veiklas su vaikais įtraukiate pagalbinį mokyklos ir (arba) darželio personalą, 
pvz., virėjus, valytojus, sargus? 

14)  Ar pasitelkiate vyrų, atliekančių rūpinimosi vaidmenis (tarkim, aktyvaus tėvo, 
slaugytojo, ekologijos aktyvisto), pavyzdžius?

15)  Ar su vaikais aptariate ir (arba) žaidžiate su rūpinimusi susijusias profesijas?

16)  Ar pateikiate vyrus* kaip slaugytojų, vaikų darželių auklėtojų, socialinių 
darbuotojų, vyresnio amžiaus žmonių slaugų pavyzdžius, rodydami knygas, 
vaizdo įrašus ar kitus šaltinius?

17) Ar pakviečiate globos srityje dirbančius vyrus* aptarti jų profesijos su vaikais?

18) Ar su vaikais lankotės netoliese esančiuose senelių globos namuose? 

19) Ar kviečiate žmones su negalia kalbėtis su vaikais?

20) Ar pateikiate pavyzdžių, kaip vaikai gali rūpintis savo seneliais? 

21) Ar dirbdami su šeimomis taip pat įtraukiate tėvus, senelius, brolius?

22) Kam paprastai skambinate, jei vaikas suserga?

23) Ar atkreipiate dėmesį į lyčių lygybę klasėje?

7 Antrą išsamesnį kontrolinį sąrašą galima rasti ECaRoM interneto svetainėje. 

http://ecarom.eu/
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24)  Ar aptariate filmus, vaizdo įrašus, knygas, animacinius filmus lyčių lygybės 
požiūriu?

25) Ar skatinate empatiją ir solidarumą žmonių grupėms ir apskritai visuomenėje?

26)  Ar su vaikais aptariate marginalizuotų grupių (nedominuojančios rasės žmonių, 
romų, pabėgėlių, migrantų, mažas pajamas gaunančių šeimų) padėtį?

27)  Ar aptariate įvairias šeimų formas (LGBT, vienišų tėvų, daugiavaikes, tarptautines) 
ir priežiūros veiklų pasiskirstymą jose? 

28) Ar esate dalyvavę mokymuose apie lyčių lygybę?

29) Ar esate dalyvavę mokymuose apie vyrus ir vyriškumą?

Apsvarstę klausimą, galite pažymėti, kur ir kokie, jūsų manymu, reikalingi pokyčiai, 
kad įstaigoje būtų stiprinamas rūpestingas vyriškumas. Po kurio laiko naudinga įvertinti 
pažangą ir dar kartą peržiūrėti sąrašą, kad pamatytumėte, ką pavyko pakeisti, o kur dar 
reikia imtis veiksmų.
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04  Moduliai



25

04.1  Kertinės temos
Prieš pereidami prie atskirų modulių, skirtų lyčių lygybės principo įgyvendinimui 

pedagoginiame darbe su vaikais, trumpai aptarsime jiems bendras temas. Moduliuose 
stengiamės atverti galimybes veiksmui, motyvuotam rūpinimuisi, ypač vyrams*, 
dirbantiems ankstyvajame ugdyme. Kalbame apie lyčių lygybės aspektą atspindinčią 
medžiagą ir priemones, kurios turėtų būti naudojamos ankstyvajame vaikų ugdyme, 
siekiant skatinti vyrus* užsiimti rūpinimosi veikla ir stiprinti jų vaidmenį užtikrinant 
lyčių lygybę. Mus ypač domina teorinių sąvokų, susijusių su rūpinimusi, lyčiai jautria 
pedagogika ir rūpestingais vyriškumais, perkėlimas į praktinį ankstyvojo ugdymo 
kontekstą, todėl pristatysime konkrečias darbo su vaikais priemones, kurios buvo sukurtos 
vykdant ECaRoM projektą.

04.1.1  Pakalbėkime apie rūpinimąsi
Rūpinimasis yra esminis visuotinis poreikis, be kurio žmogus negali augti, o mūsų 

visuomenė ir ekonomika negali funkcionuoti. Nancy Fraser (2016) pabrėžia, kad rūpinimasis 
susijęs su socialinių ryšių kūrimu ir palaikymu. Iš vienos pusės tai vertikalūs ryšiai tarp 
kartų, t. y. vaikų auklėjimas ir pagyvenusių žmonių priežiūra. Iš kitos pusės – horizontalių 
ryšių tarp draugų, šeimos ir bendruomenės palaikymas. Tokia veikla visuomenei būtina. 
Kartu su emocinėmis nuostatomis ir praktiniais veiksmais rūpinimasis yra socialiniai 
klijai, kuriais grindžiamas bendradarbiavimas. Be jo, teigia Fraser, nebūtų visuomenės kaip 
organizacijos – nei ekonomikos, nei politikos, nei kultūros. Toks požiūris į rūpestį susijęs 
su švietimo sistemos (įskaitant ankstyvąjį ugdymą) tikslais ir uždaviniais, t. y. jos pagalba 
ugdant rūpestingus ir atsakingus piliečius, palaikant egalitarinius santykius, kuriant 
bendruomenes ir puoselėjant socialinę organizaciją. 

Kalbant apie rūpestį ir priežiūrą svarbu nepamiršti, kad tai yra darbas. Priežiūros 
darbas dažnai atskiriamas nuo kitų darbo formų, nes yra grindžiamas vidine motyvacija. 
Priežiūros darbas laikomas atliekamu iš meilės, atsakomybės už kitus žmones, nesitikint 
tiesioginio atlygio. Nepaisant to, jis reikalauja laiko, pastangų, išteklių ir koordinavimo, 
dėmesio ir investicijų, jis yra sudėtingas, saistantis, kasdienis, būtinas ir sunkus. Priežiūros 
darbas atliekamas formaliu ir neformaliu būdais, viešojoje ir privačioje sferose, kaip 
apmokamas ir neapmokamas. Asmeniniuose santykiuose ir šeimoje priežiūros darbas 
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atliekamas neatlygintinai. Jis apima daugybę namų ruošos darbų, kurių neproporcingai 
didelė dalis dažnai tenka moterims*. Lėti pokyčiai, siekiant tolygesnio priežiūros darbų 
pasidalijimo tarp lyčių, trukdo moterims* lygiomis teisėmis dalyvauti darbo rinkoje, 
naudotis ekonominiais ištekliais ir siekti prasmingos karjeros.

Viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose atliekami priežiūros darbai visuomenei 
labai svarbūs dėl to, kad apima paslaugas, padedančias žmonėms ugdyti gebėjimus, t. y. 
plėtoti jiems svarbius gyvenimo aspektus. Tokių profesijų pavyzdžiai: vaikų, pagyvenusių 
žmonių, sveikatos priežiūra, valymas, visų lygių ugdymas ir mokymas, socialinis darbas 
ir kt. Be to, rūpybos profesijos grindžiamos lyčių stereotipais, neva tai „moterų* darbas“. 
Jis dažnai siejamas su žema socialine ir ekonomine padėtimi, jį atlieka etninės mažumos 
ir migrantai. Tai galima laikyti pagrindinėmis priežastimis, kodėl berniukai* šių profesijų 
vengia (Dill et al., 2016). 

Ne mažiau svarbu tai, kad rūpinimasis siejamas su emocijomis: rūpinantis ir būnant 
globojamam kyla ir būna reiškiami jausmai. Jie apima meilę, dėkingumą, abipusiškumą, 
įsipareigojimą, ryšį ir solidarumą, taip pat skausmą, nerimą ir baimę. Turime gebėti 
atpažinti ir užkardyti paternalizuojantį ir smurtinį elgesį abipusiais saitais ir rūpinimusi 
grįstuose santykiuose, dažnai pasižyminčiuose nelygiaverte galia, kad galėtume juos 
nutraukti. 

Wendy Luttrell (2020: 206) sukūrė terminą „rūpesčio choreografijos“ (angl. 
choreographies of care), apibūdinantį daugybę rūpinimosi sudedamųjų dalių. Rūpestis 
– sąmoningų pastangų rezultatas socialiniuose santykiuose (intymiuose, artimuose ir 
tolimuose), o šios pastangos koordinuojamos ir įgyvendinamos atsižvelgiant į šeimos 
gyvenimo, įstaigų, darželių ir mokyklų darbo ritmą bei reikalavimus, taip pat privačių ir 
viešųjų paslaugų pasiūlą. Socialiniai vienetai ir erdvės, tokios kaip šeima, vaikų darželis, 
draugų ratas, darbo vietos ir bendruomenės, dalyvauja rūpesčio choreografijoje. Luttrell 
(ibid.) teigia, kad būtent ši nematoma priežiūros choreografija praktiškai užtikrina „5 būk“ 
(5B): būk čia, būk sąmoningas, būk saugus, būk pagarbus, būk atsakingas.

Siekiant (lyčių) lygybės, prioritetu laikomas vienodas pasidalijimas priežiūra, 
pavyzdžiui, vaikų, pagyvenusių žmonių, ligonių, ir kasdieniais namų ruošos darbais, taip 
pat berniukų* skatinimas rinktis rūpybos profesijas. Tronto pateikia viziją visuomenės, 
kurioje skatinama lygybė priežiūros darbe ir suvokiama ekonominė bei socialinė tokio 
darbo vertė:

Tikrai laisva visuomenė suteikia žmonėms laisvę rūpintis vieniems kitais. Tikros lygybės 
visuomenė suteikia visiems lygias galimybes prireikus būti rūpesčio gavėjais ir būti rūpesčiu 
grįstuose santykiuose. Tikrai teisinga visuomenė neslepia nelygybės po laisvo pasirinkimo 
rinkoje mitologija.  

        (Tronto, 2015: 38)

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1090
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ECaRoM tyrimas atskleidžia, kokios retos yra lyčių lygybės klausimams skirtos 
metodinės priemonės, pavyzdžiui, žaislai, žaidimai, paveikslėliai, kuriuose dėmesys būtų 
skiriamas lyčių lygybei priežiūros darbe, rūpestingo vyriškumo įvaizdžiams bei vyriškumo 
ir rūpestingumo santykiui. Siekdami užpildyti šią spragą, sukūrėme paveikslėlių rinkinį ir 
užduočių sąsiuvinį su žaismingomis užduotimis, kuriose priežiūros darbas vaizduojamas 
kaip žmogiškasis ryšys, empatija ir solidarumas.8 Vaikai, ypač berniukai*, skatinami 
priežiūros darbą suvokti kaip lyčiai neutralią ir socialiai svarbią sritį, taip atveriant erdvę 
įsivaizduoti egalitarinius ir nehegemoninius vyriškumo modelius. Galiausiai rūpinimasis 
vaikams yra naudingas tuo, kad padeda stiprinti savigarbą, empatiją, visuomeninį 
solidarumą ir aktyvų pilietiškumą.

04.1.2  Lyčių stereotipai
Nors lyčių stereotipai turi neigiamą atspalvį, iš tikrųjų jie atspindi natūralų kognityvinį 

suvokimo procesą. Neturime pakankamai duomenų apdorojimo išteklių, kad galėtume 
priimti visą gaunamą informaciją, todėl naudojame šiek tiek apibendrintas kategorijas 
ir remdamiesi plačiais skirtumais, pavyzdžiui, rase, lytimi ar seksualine orientacija, 
skirstome į jas sutiktus žmones. Siekdamos mažinti pažinimo krūvį ir paprastinti 
sprendimų priėmimo procesą, smegenys daro prielaidą, kad vienos kategorijos elementai 
yra panašūs, todėl konkretaus asmens savybes galima priskirti visai kategorijai ir sukurti 
stereotipus. Tačiau blogą reputaciją stereotipai turi ne veltui. Neigiami stereotipai skatina 
išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją bei tiesiogiai veikia žmonių savęs identifikavimą 
(Torino ir Sue, 2010). Eksperimente, kurio metu dalyviams buvo pateiktas vienodai 
sunkus matematikos uždavinys, moterys* surinko mažiau taškų nei vyrai* tuo atveju, kai 
buvo sudarytas įspūdis, kad teste yra lyčių skirtumų; kai lyčių skirtumų nebuvo tikėtasi, 
moterys* surinko tiek pat taškų kaip ir vyrai* (Spencer et al., 1999). Tai rodo, kad stereotipai 
gali ne tik sukelti išorinę diskriminaciją, bet iš esmės paveikti savęs suvokimą, dėl kurio 
vėliau nuvertiname savo gebėjimus. 

Naujausi neuromokslų ir socialinių mokslų tyrimai rodo, kad lyčių skirtumai daugiausia 
yra nulemti visuomenės, o ne biologijos. Tai reiškia, kad moterų* ir vyrų* elgesį lemia 
visuomenės, kurioje jie gyvena, nustatyti lyčių elgesio modeliai (Fine, 2010). Vaikų lytinė 
tapatybė formuojasi labai anksti ir dažnai kartu su lyčių stereotipais. Pirmosios lyties idėjos 
suvokiamos maždaug 24 mėnesių amžiaus, o dauguma 3 metų amžiaus vaikų žino esantys 
berniukas* arba mergaitė*. Kai tik suvokia savo lytį, vaikai pradeda kurti stereotipus, 
kuriuos taiko sau ir kitiems, kad geriau suprastų savo tapatybę. Šie procesai vyksta nuo 3 
iki 5 metų amžiaus. Penktaisiais gyvenimo metais stereotipai būna gana gerai išvystyti, o 
iki septintųjų tampa griežtai apibrėžti (Martin ir Ruble, 2004). Todėl ankstyvasis ugdymas 
itin svarbus kovojant su lyčių stereotipais ir skatinant ugdymo praktikas, leidžiančias 
formuotis mažiau stereotipinei vaikų lytinei tapatybei. 

8 https://ecarom.eu/materials-for-children.

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf
https://ecarom.eu/materials-for-children
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Berniukų* ir mergaičių* saviraišką ribojančias lyčių normas įtvirtinantys griežti 
stereotipai sukelia gilių pasekmių. Stereotipinis vyriškumas siejamas su ribotu berniukams* 
ir vyrams* leidžiamų emocijų spektru: pyktis atrodo priimtinesnis nei liūdesys, skausmas 
ar meilė (priešingai, mergaičių* pyktis mažiau toleruojamas, iš jų dažniau tikimasi 
švelnaus elgesio ir paklusnumo). Dėl to vyrams* sunku išreikšti pažeidžiamumą, skausmą 
ar sielvartą. Paprastai šias emocijas jie slopina, o griežtų lyčių normų leidžiamos emocijos 
kraštutinėmis formomis pasireiškia kaip žodinė ir fizinė agresija. Empatija ir rūpestis 
stereotipiškai suprantami kaip moteriški, todėl vyrams* sunku užmegzti gilius ir 
prasmingus santykius, ypač su kitais vyrais*. Visa tai lemia prastą jų psichikos sveikatos 
būklę ir didesnį vyrų* savižudybių skaičių (EIGE, 2021). 

Kaip minėjome, priežiūros darbas stereotipiškai laikomas išskirtinai moterišku. 
Dėl to jis nuvertinamas, rūpybos profesijų specialistai gauna mažus atlyginimus, 
didėja ankstyvojo ugdymo sferos feminizacija. Kai priežiūros darbas laikomas „moters 
pašaukimu“, vyrai* nuo priežiūros atgrasomi net ir tapę tėvais. Tikimasi, kad moterys* 
imsis didžiosios dalies tokio pobūdžio darbų, o vyrai* dažnai susiduria su darbdavių 
ar bendradarbių pasipriešinimu, jei sutrumpina darbo valandas, kad galėtų prisiimti 
daugiau priežiūros pareigų namuose (EIGE, 2021). 

Giliai įsišaknijusių stereotipų sunku atsikratyti. Todėl svarbus švietimas, padedantis 
siekti pokyčių. Atliekant ECaRoM projekto tyrimą, ankstyvojo ugdymo pedagogai teigė, 
kad veikloje su vaikais neskatina ir nereprodukuoja lyčių stereotipų. Bet tyrimai rodo, kad 
net ir tuomet, kai suaugusieji teigia kitaip, vaikai pastebi subtilias, dažnai pasąmonines 
užuominas ir suvokia, kad suaugusieji yra mažiau tolerantiški stereotipų neatitinkančiam 
lyčių elgesiui (Freeman, 2007). Tai neturėtų stebinti – visus mus veikia visuomenė, kurioje 
gyvename, nesame atsparūs joje įsigalėjusiems stereotipams. Todėl pedagogų vaidmuo yra 
dvejopas. Pirma, turime aktyviai įtraukti vaikus į laisvą įvairių jų tapatybės aspektų, taip 
pat ir lyties, raišką ir kovoti su stereotipinėmis normomis, kurios gali riboti jų suvokimą 
apie tai, kas priimtina ir ko tikimasi iš berniukų* ir mergaičių*. Antra, turime reflektuoti 
savo mąstymo ir elgesio procesus, kad atskleistume internalizuotus stereotipus, kurie gali 
daryti įtaką mūsų darbui su vaikais. Šiame vadove siekiama aprėpti abu aspektus. Siūlome 
savirefleksijos priemones, padedančias dirbti su mūsų, kaip pedagogų, nuostatomis ir 
elgesiu, taip pat metodus, kurie atitinka lyčiai jautrios pedagogikos reikalavimus ir leidžia 
integruoti rūpinimosi sąvoką. 

04.1.3  Atkreipkite dėmesį į rūpestingus vyriškumus
Pastaraisiais metais rūpestingo vyriškumo tema vis dažniau nagrinėjama Europos 

šalių politikoje, mokslinėse studijose, taip pat švietimo srityje (Hanlon, 2012; Scambor 
et al., 2014; Elliott, 2016) – daugiausia orientuojamasi į lyčių lygybę, kritišką tradicinių 
lūkesčių vyrams permąstymą ir jau dabar besikeičiančias vyrų* gyvenimo praktikas. Kai 
kurie tyrėjai rūpestingo vyriškumo koncepciją grindžia Nancy Fraser (1996) lyčių lygybės 
ir rūpinimosi, kaip žmogiškosios normos, modeliu, paversdami jį iš „prigimtinės“ moterų 

https://ecarom.eu/wp-content/uploads/2022/03/Transnational-report-EcaRom-final.pdf
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užduoties visų lyčių pareiga. Atsižvelgiant į sudėtingus gyvenimo reikalavimus, rūpestingo 
vyriškumo sąvoka turėtų būti suprantama plačiąja prasme:

 ...vyrai yra ne tik tėvai, o rūpinimasis neturėtų apsiriboti vien tik vaikų priežiūros užduotimis 
(pavyzdžiui, maitinti ir guldyti miegoti kūdikius, padėti vaikams ruošti namų darbus). 
Rūpinimasis apima daugiau: emocinę paramą, meilės raišką. Tai yra kitoks, nei esame 
įpratę, gilesnis dėmesys vaikų ir kitų žmonių, pavyzdžiui, draugų, pagyvenusių žmonių, 
kaimynų, kolegų ir šeimos narių poreikiams. 

       (Scambor et al., 2013: 151)

Elliott (2016) taip pat pasiūlė įtraukti tam tikras rūpinimosi vertybes kaip pagrindinius 
rūpestingo vyriškumo aspektus, pavyzdžiui, emocijas, buvimą santykyje ar tarpusavio 
priklausymą. Elliott (2016: 249) išskyrė du dėmenis: rūpinimasis dėl (angl. care for), 
kuris apima vyrų*rūpinimosi pareigas ir užduotis, ir rūpinimasis apie (angl. care about), 
nurodantis emocinius rūpinimosi aspektus. Gebėjimas atsisakyti rizikingo elgesio ir 
rūpintis savimi, atsiribojimas nuo smurto ir ryšio su kitais mezgimas yra svarbūs klausimai, 
kuriais vyrai* gali rūpintis. 

Augimas mūsų visuomenėje reiškia vaidmenų kūrimą (Mead, 1987), tad turime nuolat 
paisyti socialinių normų. Dėl to gali tekti vis iš naujo įtvirtinti tradicines vyriškas savybes: 
simbolinės „tikro berniuko* / tikro vyro*“ (Kimmel, 2008) vietos užėmimas vyksta kartu 
atsiribojant nuo „mergaitiškų dalykų“ (angl. sissy stuff ) (Brannon, 1976), t. y. labiausiai 
feminizuotų gyvenimo sričių (įskaitant priežiūrą). Taip patvirtinamas „berniuko 
kodas“ (Pollack, 1998), kuriam būdingas nepažeidžiamumas, raumenų išaukštinimas 
ir nepasiekiami azartiškų, bebaimių ir drąsių, stiprių vyrų* idealai. Šie hegemoninio 
vyriškumo idealai (Connell, 2000) nepasiekiamai aukštai iškelia kartelę, kuri berniukams* 
stiprina nesaugumo jausmą, nes verčia jaustis „nepakankamai vyriškiems“.

Tokį nesaugumą kelianti vyriška tapatybė gali virsti užburtu nepasitikėjimo savimi ratu, dėl 
kurio vyrai jaučia nuolatinį poreikį vis iš naujo patvirtinti savo vyriškumą, kartais keldami 
pavojų sau ir savo gyvenimui. Kitiems, ir ypač jų santykių partneriams, šis ciklas pradeda 
kelti grėsmę, jei suabejojama šia iš esmės trapia ir menkai teigiamai apibrėžta vyriška 
savivoka... 

       (Scambor et al., 2019: 68)

Tradicinių vyriškų lūkesčių rėmuose nedrįstama patenkinti savo poreikių ar parodyti 
pažeidžiamumą. Spaudimas atitikti lūkesčius gali trukdyti išmokti rūpintis savimi ir 
kitais. Kai kurie berniukai* nesugeba paprašyti pagalbos ir užmegzti tvarių santykių.

Integruojant rūpestingo vyriškumo koncepciją į ankstyvąjį ugdymą, berniukams* 
gali atsiverti „drąsi erdvė“ (Ali, 2017; daugiau apie tai skaitykite 6 skyriuje), kurioje jie 
galės atsižvelgti į savo poreikius, interesus ir atvirai, drąsiai žvelgti į savo ateitį. Darbo su 
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berniukais* poveikio tyrimai parodė, kad išmokę gyventi įsiklausydami į savo rūpinimosi 
poreikius berniukai* nekelia grėsmės savo ir kitų žmonių saugumui (Bissuti ir Wölfl, 2011)

Šio vadovo moduliuose rūpestingo vyriškumo sąvoka nagrinėjama kaip kompleksinis 
klausimas – visi moduliai ir priemonės praktiškai sukuria erdvę, kurioje rūpestingumo ir 
vyriškumo klausimas įvairiapusiškai konceptualizuojamas. Toliau pateikiamų modulių 
aprašymuose pristatomos priemonės, susijusios su vyriškumo normomis, įvaizdžiais 
ir kasdienio gyvenimo patirtimis. Jomis siekiama neutralizuoti socializacijos poveikį, 
atsirandantį atmetus rūpesčio elementus, ir teikti pirmenybę emocinėms tapatybės 
dalims, kurios tradicinėse vyriškumo sampratose nustumiamos į šalį.

04.2  1 modulis. Rūpinimasis savimi – ribų nustatymas, pažeidžiamumas ir 
smurto lyties pagrindu prevencija

Vadovaujantis tradicine vyriškumo vizija berniukai* mokomi būti stiprūs, 
nepriklausomi, dominuojantys ir kontroliuojantys. Joje nėra vietos emocijoms, 
pažeidžiamumui, jautrumui ir įsiklausymui į savo poreikius. Kitaip tariant, nėra vietos 
rūpinimuisi savimi. Tačiau būtent tai skatina nehegemonines vyriškumo formas, be to, 
rūpestingo vyriškumo koncepcija rūpinimąsi savimi supranta kaip atspirties tašką rūpintis 
kitais ir aplinka. 

Vyriškumo ir rūpinimosi savimi santykis – tai tema, kurią pastaruoju metu nagrinėja 
kritinės vyrų ir vyriškumo studijos (Critical Studies of Men and Masculinities). 
„Promundo“ atlikto tyrimo metu nustatyta, kad didelė dalis vyrų* nuo 18 iki 30 metų 
gyvena vadinamojoje „vyro dėžėje“ (Heilman et al., 2017). Tai ekstremalūs lūkesčiai, 
verčiantys vyrus nustumti į šalį emocijas, rodyti save kaip „stiprų“, „drąsų“ ir nuo ankstyvo 
amžiaus būti „tikru vyru“. Tačiau kaip ugdytojai turime savęs paklausti, kokia kaina 
kultūrinio modelio, kuris berniukų* ir vyrų* lytinės tapatybės socializaciją kreipia tokia 
linkme. 2018 m. Amerikos psichologų asociacija (2019) parengė tyrimą „Psichologinio 
darbo praktikos su berniukais ir vyrais gairės“, kuriame pabrėžė neigiamą hegemoninių 
ir heteronormatyvinių normų poveikį berniukams*, nurodydama smurto (smurto lyties 
pagrindu, homotransfobinio smurto) ir toksiško vyriškumo ryšį.

Pastaraisiais metais daug dėmesio skiriama lyčių lygybės nuostatas integruojančio 
ugdymo modeliams, kuriuose berniukai* ir jauni vyrai* atlieka pagrindinį vaidmenį 
sprendžiant diskriminacijos, smurto lyties pagrindu, homo- ir transfobijos problemas. 
Pasirodo nemažai publikacijų apie emocinį slopinimą, kuris pastebimas hegemoniškoje 
vyriškumo sampratoje, ypač apie berniukų* emocinį atsiribojimą ankstyvojoje paauglystėje 
(Way, 2011; Way ir kt., 2018). Kokias ugdymo strategijas turėtume skatinti siekdami užkirsti 
kelią toksiškų vyriškų vaidmenų formavimuisi, jeigu atsižvelgsime į tarptautinius tyrimus 
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ir mokslinę literatūrą, pabrėžiančią vyriškumo kodų (angl. male code ir ypač bro code)9 
poveikį vyrams paauglystėje? Siekiant, kad berniukai* vėliau netaptų smurtautojais, labai 
svarbu nuo mažens stiprinti jų emocines kompetencijas: kai nereikia vaidinti „tikrų vyrų“ ir 
išmokstama rūpintis savimi bei savo emocijomis, atsiranda daugiau galimybių konfliktus 
spręsti be smurto.

Jei normatyvinis vyriškumas nuo pat vaikystės daro įtaką vyrų* emociniam pasauliui, 
ugdytojų atliekamos rūpinimosi savimi ir kitais veiklos tampa esminės ugdant berniukus* ir 
vyrus*, padedant jiems išsilaisvinti nuo stereotipų ir vyriškumo normų naštos. Rūpinimosi 
savimi sąvoka kildinama iš senovės graikų ir romėnų kultūros ir suprantama kaip „etinis 
santykis“ – būdas subjektui konstruoti save per savęs pažinimą, kuris neapsiriboja vien 
savimi, bet įtraukia ir kitą bei visą pasaulį (Cambi, 2010). Foucault šį aspektą vadina 
esminiu santykyje tarp ugdytojo ir besimokančiojo, siekiant išlaisvinti ugdytinį nuo jo 
kūno ir valios kontrolės (1978).

Besiformuojančiai tapatybei didelę įtaką daro visuomenė ir jos konstruojamos normos, 
tampančios kliūtimis kuriant „tikrąjį“ (vyriškąjį) aš. Šis aš lieka užgniaužtas dėl kitų 
žmonių primetamų lūkesčių veikti tam tikru būdu. 

Rūpestingo vyriškumo modelyje rūpinimosi savimi ypatybės aptariamos iš lyčių 
perspektyvos, laikant šį rūpinimąsi esminiu savikūros komponentu. Kaip teigia Elliott 
(2016), lyčių stereotipai susieja moterų ir vyrų elgesį su dviem priešpriešiniais modeliais, 
antrajam suteikdami galimybę nesirūpinti kitais ir pasauliu, siekiant dominuoti prieš 
kitus, o rūpestingi vyriškumai įpareigoja keisti berniukų* santykį ne tik su kitais, bet ir su 
savimi.

Pedagogams čia tenka svarbus ir sudėtingas vaidmuo ieškant lyčiai jautrių ugdymo 
strategijų. Šiuo atžvilgiu gali būti naudinga remtis Bogerio įtraukties trilemos modeliu10. 
Taikant lyčiai jautrios pedagogikos koncepciją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama 
rūpestingiems vyriškumams, trikampio kampais turėtume laikyti įgalinimą rūpintis, 
tradicinių vyriškumo modelių dekonstravimą ir įvairių vyriškumų normalizavimą. Kalbant 
apie rūpinimąsi savimi, ypač svarbus pirmasis aspektas, kuris apima empatijos mokymąsi, 
emocijų atpažinimą ir valdymą, klausymąsi, įsikūnijimą ir ribų suvokimą. Šis aspektas taip 
pat grindžiamas savo poreikių ir pažeidžiamumo pripažinimu, o tai tiesiogiai prieštarauja 
tradiciniam vyriškumo suvokimui, pagrįstam jėga, nepriklausomybe ir savarankiškumu.

Norint keisti hegemoniško vyriškumo požiūrį į santykius, būtina ugdyti rūpinimosi 
savimi gebėjimus. Tai pirmasis subjekto formavimosi žingsnis, skatinantis savirefleksiją 
apie dominuojamą ir dominuojantį aš. Ugdymu, skatinančiu rūpinimąsi savimi, siekiama 

9 Sąvokos „male code“ arba „bro code“ yra sinonimai, nurodantys kultūrinių kodų rinkinį, 
kuriuo grindžiama vyrų draugystės socializacija. Konkrečiai bro code kildinamas iš bros tarpusavio 
kodų, reguliuojančių berniukų* elgesį. Kritinėse vyrų ir vyriškumo studijose bro code įvardijamas 
kaip elementas, darantis įtaką homosocialiniams ryšiams ir erdvėms.
10 Žr. skyrių „Kontekstas“.



Moduliai0432

dirbti su berniukais*, stiprinant jų emocinį intelektą, empatiją ir normalizuojant elgesį, 
kuris kultūriškai nepriskiriamas berniukams*. Pavyzdžiui, mokoma parodyti džiaugsmą, 
skausmą ir vidines emocijas. Savirefleksija tampa esminiu gebėjimu, kurį galima 
apibendrinti Sokrato principu „pažink save“.

Bendravimas su kitais, pradedant išorine savo būsenų išraiška, yra vyriškumo ugdymo 
aspektas. Į jį paprastai neatsižvelgiama, nes dėl lūkesčių lytims ugdymo specialistai 
vertina su veiksmu (pvz., veiklų organizavimu, žaidimų ir žaislų pasirinkimu) susijusius 
vyriškumo aspektus ir mažai dėmesio skiria savirefleksijai. Remiantis Bogerio modeliu, 
atspirties taškas formuojant saviugdą yra tikslinga pedagogų edukacija, kuria siekiama 
dekonstruoti tradicinius vyriškumo modelius. Ankstyvuoju ugdymo laikotarpiu ir juo 
labiau pradinėse mokyklose šį auklėjamojo santykio intencionalumą trikdo „Pigmaliono 
efektas“, arba „save išpildanti pranašystė“11. Naudinga skatinti skaitymą ir veiklą, kurioje 
pabrėžiami alternatyvūs buvimo vyru* būdai ir stiprinama idėja, kad berniukai* taip 
pat yra jautrūs kitiems ir pasauliui. Atsakingas ir etiškas berniukų* ugdymas pirmiausia 
reiškia berniukų* palaikymą nuolatiniame „majeutikos“ pratime, kurio metu jie leidžia 
pasireikšti savo emocijoms. Tai apima emocijų atpažinimą ir apdorojimą. Tokio proceso 
tikslas –- išlaisvinti berniukus* nuo tradicinio hegemoninio vyriškumo spaudimo.

Toliau pateikiami du ECaRoM sukurti metodai, kurie gali būti naudingi savišvietai, 
skatinančiai rūpestingus vyriškumus. Pirmasis metodas padeda vaikams apmąstyti, kaip 
galima pagerinti savo savijautą, dalijantis jausmais su bendraamžiais. Antrojo pagrindas 
– simbolinis žaidimas, ugdantis vaikų kūrybiškumą formuojant rūpestingus vyriškumus.

11 XX a. 7 dešimtmetyje psichologas Robertas Rosenthalis suformulavo sąvoką „Pigmaliono 
efektas“, arba save išpildanti pranašystė, kuri reiškia, kad mokytojų ir suaugusiųjų lūkesčiai 
(išankstinės nuostatos ir stereotipai) berniukų ir mergaičių atžvilgiu gali daryti įtaką jų elgesiui 
arba užduoties rezultatams, remiantis tomis „pranašystėmis“. Iš tikrųjų poveikį gali daryti 
išankstiniai vertinimai. Išsamiau: R. Rosenthal, L. Jacobson (1968). Pigmalionas klasėje. Mokytojo 
lūkesčiai ir mokinių intelektinė raida. New York: Holt, Rinehart and Winston.
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04.2.1  Metodas. Norai
Metodas 

Norai

Plėtojamos temos

Rūpinimasis savimi kaip rūpestingo vyriškumo dalis.

Tikslinė grupė

  Darželinukai;

  Pradinės mokyklos mokiniai.

Dalyvių skaičius 

Neribojamas.

Situacija 

Tai daugeliui situacijų tinkantis metodas, ypač emociškai įtemptomis dienomis.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

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

Trukmė

30–40 minučių. 

Kambariai 

Gali būti mažesnis kambarys. Turėtų būti galimybė išeiti į lauką.

Metodo eiga

Vaikai sustoja ratu ir paeiliui (arba pasirinkta tvarka) atsako į klausimą „Kokie dalykai 
(veiklos) ir žmonės man padeda, kai blogai jaučiuosi?“ Jei vaikai nenori to sakyti garsiai, 
gali pašnabždėti pedagogui į ausį. Šie „pagalbininkai“ užrašomi ant popieriaus lapelių 
ir pririšami prie balionų. Grupė gali sugalvoti bendrų norų, kurie jiems visiems padėtų 
sunkiomis akimirkomis. Balionai kieme paleidžiami į orą.

Metodo tikslai

Metodas tinka mažų vaikų savirefleksijai.

Turinio ypatybės

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

Taikant šį metodą dėmesys sutelkiamas į rūpinimąsi savimi, emocijų raišką kaip rūpestingo 
vyriškumo dalį.
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Variacijos 

Užuot rašius, norus galima piešti. 

Pastabos, patarimai, galimos rizikos

Patarimas: dirbkite su lyties požiūriu homogeniškomis grupėmis.

Rizika:

 Vaikai gali emociškai įskaudinti vieni kitus.

 Vaikai gali iškelti labai sunkias šeimynines problemas, pvz., globėjo netektį, smurtą.

Metodo šaltiniai 

Parengta remiantis metodu, pateikiamu Selbstlaut-Verein zur Prävention von sexuellen 
Kindesmissbrauch (o.J.): Identität, Rollenbilder, Persönlichkeit. Modul 2.
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04.2.2  Metodas. Pasakojimo dėžutė
Metodas 

Pasakojimo dėžutė 

Metodo temos 

Rūpestingas vyriškumas, lyčių lygybė.

Tikslinė grupė 

Metodas leidžia pasakoti istorijas visų amžiaus grupių žmonėms. Šiuo atveju pasakojimas 
skirtas berniukams* ir mergaitėms* nuo 2 iki 6 metų amžiaus. Jį taip pat galima naudoti 
mokymuose ir susitikimuose, skirtuose šeimoms, auklėtojams, mokytojams.

Dalyvių skaičius 

Idealus dalyvių skaičius yra klasė / grupė. Ne daugiau kaip 25–27 vaikai.

Situacija 

Metodui reikalingas susikaupimas, todėl reikėtų, kad vaikai būtų pasiruošę klausytis 
pasakojimo ir diskutuoti pasakojimo pabaigoje.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės 

Siūloma istorija vadinasi „Titas Lupotis“ (red. Giralangolo). Tai pasakojimas apie vilko 
sūnų, kuris nori tapti gėlininku, tačiau šiam pasirinkimui nepritaria tėvas ponas Lupotis, 
kuris nori, kad sūnus sektų jo pėdomis ir taptų medžiotoju. Ponas Lupotis visais būdais 
bandys pakeisti sūnaus nuomonę, kurdamas strategijas, kurios pasirodys nesėkmingos, 
nes Titas vis tiek norės būti gėlininku.

Pasakojimo dėžutei pagaminti reikės: vidutinio dydžio dėžės (pvz., batų dėžės ar kitos, 
kurią galima rasti namuose) ir audinio atraižos dėžutei uždengti. 

Personažams pagaminti:  

 Titui Lupočiui – mažo vilnos pompono; 

 tėčiui Lupočiui – kelių standžių veltinio skiaučių;

 triušiui – pušies žievės.

Likusioms istorijos iliustracijoms paprastai naudojamos antrinės žaliavos, natūralūs dažai 
(anilinas) ir vanduo.

Pasirengimas 

Ruošiant pasakojimo dėžutę, rekomenduojama atlikti šiuos veiksmus: perskaityti knygą, 
parinkti pagrindines sąvokas ir žinutę, kurią norite perteikti arba apie kurią norite 
pradėti dialogą su dalyviais, sukonstruoti pasakojimui reikalingus personažus, daiktus, 
priemones, dėžutę.
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Trukmė 

Pagaminti pasakojimo dėžutę, jau apgalvojus ir suradus medžiagas, užtrunka apie 2 
valandas. Istorijos pasakojimo trukmė priklauso nuo pasakojimo siužeto (apie 10–15 min.).

Kambariai 

Klasė / kambarys arba jo dalis, kurioje dalyviams būtų patogu klausytis.

Metodo eiga 

Pasakotojas stovi už dėžės ir žiūri į klausytojus, prašydamas dėmesio ir nusiteikimo 
klausytis. Dėžutė atidaroma, paskelbiamas istorijos pavadinimas ir pasakojimas prasideda. 
Istorija pasakojama iš dėžutės imant daiktus ir veikėjus. Svarbūs dalykai iškeliami žiūrint 
į klausytojus. Tarp vienos ir kitos scenos pravartu padaryti kelių sekundžių pauzę. 
Pasibaigus pasakojimui, sudėkite medžiagas atgal į dėžutę, atsisveikinkite su veikėjais ir 
sudėję viską pasakykite: „Iki pasimatymo, pasaka.“ Šią akimirką per daug nežiūrėkite į 
dalyvius. Palaukite, kol kas nors prabils ir pradėkite dialogą.

Metodo tikslai 

Ši pasakojimo technika leidžia sužadinti stiprias emocijas, pasitelkiant istorijos veikėjus, 
vietas, įvykius, svarbiausius momentus. Dėžutė, iš kurios netikėtai, bet neatsitiktinai 
ištraukiami ir vėl atgal sudedami daiktai bei personažai, daro dvigubą poveikį. Viena 
vertus, leidžia sukurti magiškus momentus, kurie gali būti rituališkai kartojami ir beveik 
nepraranda išraiškingumo. Kita vertus, puikiai atspindi sutalpinimo idėją. Dėžutėje slypi 
tikros, daiktams ir medžiagoms skirtos emocijos. Jos saugomos ir įgauna pridėtinę vertę 
kaip brangenybės, , su jomis elgiamasi rūpestingai ir atidžiai.

Turinio ypatybės

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

Pasakojimo dėžutės naudojimas tampa lyčių lygybės perspektyvos ir ypač rūpestingo 
vyriškumo įvadu ugdyme.

„Tito Lupočio“ istorija puikiai tinka lyčių stereotipų, ypač tradicinio vyriškumo, kaip 
vienintelio vyrams* priimtino kanono, kvestionavimui, siūlant kitokį pasakojimą apie 
vyriškumo sąvokos reikšmę.

Ši istorija pasirinkta todėl, kad joje galima nustatyti keletą su projekto tikslu susijusių 
elementų:

 Tėvo ir sūnaus santykiai ir kartų derybos dėl vyriškumo sampratos;

  Vyriškumo ir rūpinimosi ryšys. Domėjimasis gėlėmis yra rūpinimosi aplinka sampratos 
dalis, kurią vyrai* dažnai atmeta, nes mėgti gėles neva yra nevyriška.

Teigiamą šio metodo poveikį lemia kelios priežastys:

1)  Įgyvendinimo paprastumas ir galimybė pakartoti. Priemonės gali būti gaminamos iš 
lengvai randamų perdirbamų medžiagų.

2)  Galimybė dirbti su berniukų* ir mergaičių* kūrybiniais gebėjimais, skatinant 
simbolinių įgūdžių ugdymą, taigi ryšio tarp vyriškumo ir rūpestingumo puoselėjimą.



37

3) Galimybė metodą naudoti ne tik pedagogams ir tėvams, bet ir patiems 
vaikams – vyresniems kartu su jaunesniais.

4)  Taip pat gali būti naudinga metodą sustiprinti pasitelkiant pasakojimo dėžutę, 
kurioje vyrai* (pedagogai, tėvai, seneliai, broliai ir t. t.) pasakoja istorijas, susijusias su 
rūpestingais vyriškumais ir jų raiška.

Pasakojime, naudojamame kuriant dėžutę, rūpestingo vyriškumo elementas išryškėja jau 
tada, kai iškyla vilko Tito Lupočio figūra. Tradiciškai vilkai suprantami kaip agresyvūs, o 
šiuolaikinėje vaizduotėje, keliant stereotipinius lūkesčius apie lytį, berniukams* sakoma, 
kad jie turi būti drąsūs kaip vilkai. 

Tokio personažo pasitelkimas „toksiško vyriškumo“ modeliui dekonstruoti, kad mažasis 
vilkas galėtų pasirinkti profesiją, kuri rodo domėjimąsi gėlėmis ir gamta (rūpinimąsi 
aplinka), skatina nestereotipinio vyriško identiteto klausimų nagrinėjimą ankstyvame 
amžiuje.

Pasakojant svarbu vengti poną Lupotį vaizduoti kaip auką (vartojant atitinkamus 
žodžius, balso toną, išraiškas).

Kas toliau? 

Šis metodas leidžia pristatyti idėjas per vizualų pasakojimą. Vėliau galima pradėti diskusiją 
pasakojimo tema arba klausytojai gali išsakyti mintis ir pastebėjimus. Pasakotojas gali 
atsispirti nuo šių pastebėjimų ir panaudoti juos pokalbiui apie vyriškumą, susiedamas jį su 
rūpinimusi savimi ir pagarba kito pasirinkimams. 

Pastabos, patarimai, rizika 

Tito Lupočio istorija buvo papasakota 7 mergaičių* ir 8 berniukų*, kurių amžius nuo 3 iki 
6 metų, grupei. Pasakojimą vaikai stebėjo susidomėję, humoro epizodai sukėlė šiek tiek 
juoko, tačiau iškart po to dėmesys grįžo prie istorijos apie vilkiuką ir jo tėvą. 

Istorijos pabaigoje berniukai* ir mergaitės* uždavė vieni kitiems klausimą: ar vilkas gali 
būti gėlininkas? Leidus diskutuoti, kilo kitas klausimas: o ar galėjo Titas būti šokėjas? 
Vaikų atsakymai leido toliau plėtoti diskusiją, įtraukiant klausimus apie rūpestingus 
vyriškumus, lyčių stereotipus, įvairovės priėmimą, kitų laisvę, kol ji nekenkia kitiems. 
Gali atsitikti taip, kad klausytojų grupė nepradės dialogo, tokiu atveju suaugusieji turėtų 
nurodyti diskusijos kryptis.

Metodo šaltiniai 

Pasakojimo dėžutės (angl. story box) idėja kilo anglų kalbos mokytojai Helen Bromley. Ji 
pradėjo nuo mažos dėžutės pagal knygą, su kuria tuo metu dirbo jos mokiniai. Dėžutė buvo 
laikoma klasėje, todėl vaikai galėjo prie jos grįžti per pertraukas ir žaisti, kiek panorėję. 

Mokiniai sugalvojo daug naujų idėjų, kurios viršijo mokytojos lūkesčius, – ji suprato, kiek 
daug vaikai turi žinių. Ši dalyvaujamoji metodika, pagrįsta transformuojančiu mokymusi 
su vaikais, labai paplitusi Toskanos (Italija) ankstyvojo ugdymo įstaigose.

Daugiau informacijos

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/

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf%20
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/
https://storyboxlibrary.com.au/
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Šiame modulyje pabrėžiama rūpinimosi savimi svarba. Daug dėmesio skiriama ryšiui 
tarp rūpinimosi savimi, emocijų ir vyriškumo, kaip priešnuodžiui kovojant su toksiško 
berniukų* elgesio plitimu nuo ankstyvos vaikystės. Teorinių pamąstymų ir siūlomų metodų 
tikslas – parodyti rūpestingo vyriškumo potencialą darbe su berniukais* ir jų emocijomis, 
mokant rūpintis savimi. Tik taip berniukai* vėliau galės rūpintis kitais ir pasauliu.

Elise Gravel plakatai Jessica Sanders medžiaga ir knygos 

http://elisegravel.com/en/livres/free-printable-stuff/
https://jesssanders.com.au/
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04.3  2 modulis. Draugystė, empatija ir emocijos
Raidos psichologija atskleidžia, kad bendraamžiai ir draugai atlieka svarbų vaidmenį 

vaikų raidoje. Bendraamžių įtaka ir draugų įtaka skiriasi (Siegler et al., 2016).

  Bendraamžiai – tai maždaug to paties amžiaus asmenys. Jų socialinis statusas ir 
galia santykinai vienodi, ypač palyginti su kitais vaikais, kurie nėra bendraamžiai. 
Bendraamžiai atviriau bendrauja tarpusavyje, kritiškiau vertina vieni kitus, taip 
kurdami bendras taisykles bei naujus būdus vienam kitą suprasti.

  Draugystė yra „artimas, abipusis, pozityvus dviejų žmonių ryšys“ (Siegler et 
al., 2016: 486). Skirtingai nei santykiui tarp bendraamžių, draugystei būdingas 
abipusiškumas. Jau trejų ar ketverių metų vaikai gali užmegzti ir palaikyti draugystę. 
Iš pradžių draugai išmoksta rūpintis vienas kito fiziniais ir materialiniais poreikiais, 
vienas kitą palaikyti. Vėliau vaikų draugystėje svarbiausia tampa abipusė ištikimybė, 
lygybė ir pasitikėjimas.

Draugystė yra svarbus vaikų socialinio, emocinio ir pažintinio vystymosi aspektas. 
Dažnai pirmenybę jie teikia draugystei su panašaus amžiaus, lyties, etninės priklausomybės 
ir socialinio elgesio vaikais. Mažų vaikų draugystei dažniausiai būdingi bendri žaidimai. 
Tačiau taip pat svarbus vaidmuo tenka rūpinimuisi ir buvimui šalia vienas kito. Toliau 
išvardyti aspektai ir ypatybės apibūdina teigiamus vaikų tarpusavio santykius ir (arba) 
draugystę:

  Gera savijauta. Draugai vienas kito akivaizdoje jaučiasi gerai. Jie nori sėdėti vienas 
šalia kito, būti vienoje grupėje ir kartu žaisti. Jaukumo būnant kartu jausmas išlieka, 
nepaisant ginčų ir nedidelių nesutarimų.

  Pasitikėjimas vienas kitu. Vaikų draugystei būdingas stiprus abipusiškumas. Jie 
saugo vieni kitų paslaptis ir tiki, kad draugai juos palaikys „ekstremaliose situacijose“.

  Jausmų rodymas. Paprastai maži vaikai savo jausmus rodo gana atvirai. Tarp 
draugų jie taip pat turi galimybę rodyti jausmus nejausdami poreikio juos pateisinti 
ar pagrįsti.

  Patirtys fantastiniuose pasauliuose. Kartu su draugais darželinukai ir pradinių 
klasių moksleiviai gali peržengti realybės ribas ir kartu patirti išgalvotų nuotykių bei 
išgyvenimų. Draugai įsivaizduojamoje ateityje ir išgalvotuose pasauliuose pranoksta 
save ir kartu įveikia iššūkius.

  Jokių suaugusiųjų. Atsitraukimas nuo suaugusiųjų skatina vaikų nepriklausomybę 
ir savarankiškumą. Kartu su draugais vaikai mokosi spręsti problemas, kurti 
strategijas, išreikšti ir patenkinti savo norus ir poreikius. Jie mokosi atpažinti savo 
stipriąsias puses ir nustatyti ribas.

  Nesibaigiantys konfliktai. Vaikai gali spręsti konfliktus padedami draugų ir 
mokosi patys spręsti su draugais kylančius konfliktus. Tai keičia vis dar egocentrišką 
darželinukų pasaulėžiūrą, jie išmoksta nusileisti, ieškoti kompromisų ir įsitvirtinti 
(Blank-Mathieu, 1999).
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Draugystės yra tokia pat svarbi vaiko vystymosi dalis, kaip fizinės ir psichinės sveikatos 
ugdymas bei palaikymas.

Raidos psichologija (Rose ir Asher, 2017) rodo, kad vaikai, ypač mažesni, daugiau žaidžia 
tos pačios lyties grupėse ir kad vaikų draugystė skiriasi priklausomai nuo lyties. Tačiau 
tyrimuose dažnai daugiausia dėmesio skiriama mergaičių* draugystei ir su ja susijusiems 
privalumams, tokiems kaip rūpesčio, susirūpinimo, susižavėjimo ir meilės reiškimas, 
pagalba, konfliktų valdymas. Berniukų* draugystės lieka nuošalyje.

Kartu netiesiogiai teigiama, kad berniukai* mažiau domisi draugyste arba nėra itin geri 
draugai. Tačiau berniukų* draugystės gali būti tokios pat stabilios, vertingos ir teikiančios 
pasitenkinimą, kaip ir mergaičių*. Pasak Rose ir Asher, dėl socializacijos berniukai* užsiima 
kitokia draugystės veikla, į kurią tyrimuose dažnai neatsižvelgiama.

Draugystėje esminiai trys aspektai, kuriuos berniukai* praktikuoja dažniau nei 
vidutiniškai: (1) būti linksmam, išradingam ir maloniam draugui – juokas ir linksmybės 
yra svarbūs draugystės aspektai, kurie nusipelno dėmesio ir yra ne mažiau brandūs 
draugystės aspektai nei, pvz., vienas kito guodimas; (2) atleisti draugams – nesutarimai 
ir nepatenkinti lūkesčiai draugystėje neišvengiami. Gebėjimas atleisti šiuos nusivylimus 
yra svarbus draugystės aspektas; (3) palaikyti ir dalytis draugyste – pasiūlymas draugauti, 
dalijimasis draugyste su kitais, taip pat naujų draugysčių užmezgimas ir priėmimas, 
nepuolant į pavydą, yra svarbūs pasitikėjimo kupinos draugystės aspektai (Rose ir Asher, 
2017).

Berniukų* ir mergaičių* draugystės gali būti skirtingos ir pasižymėti skirtingais 
aspektais. Tačiau draugystė nėra pagrįsta (binarine) lyties samprata. Vien dėl socializacijos 
ir kiekvieno žmogaus socialinės aplinkos draugystę dažnai lemia skirtingi lytiškumo 
lūkesčiai ir su jais susijusios normos, stereotipai. Aktyvus rūpestingo vyriškumo skatinimas 
ir modeliavimas svarbus tiek berniukams*, tiek mergaitėms*, siekiant, kad jų draugysčių 
nevaržytų lyčių stereotipai. Taip pat svarbu atsiminti, kad vienos draugystės formos nėra 
svarbesnės, labiau išvystytos ar primityvesnės už kitas. Vaikams gali būti naudingos 
įvairios draugystės formos ir veiklos. Užmegzdami draugystes su skirtingų lyčių atstovais, 
vaikai mokosi atpažinti ir tenkinti skirtingus poreikius, atsižvelgdami į skirtingus 
kontekstus ir aplinkybes. Tokiu būdu vaikai išreiškia draugystę skirtingomis veiklomis ir 
veiksmais. Svarbu palaikyti juos jau žinomose veiklose ir parodyti naujų draugiškumo bei 
emocijų raiškos būdų.
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04.3.1  Metodas. Paulius – mano draugas/ Alex is my friend
„Draugas, geras draugas. Tai geriausias dalykas pasaulyje“, – dainavo tarptautiniu 

mastu pripažintas Berlyno vokalinis ansamblis „Comedian Harmonists“, 1990-aisiais 
atidavęs duoklę draugystei.

Dainuoti smagu, o dainavimas žadina jausmus. Dainavimas kartu stiprina grupės 
bendrumo jausmą ir kviečia aptarti dainos žodžius bei susijusią temą. Dvikalbis metodas 
„Paulius – mano draugas/ Alex is my friend“ suteikia galimybę vaikams mokytis apie 
draugystę. Darželyje tinkamesnė lietuviška metodo versija, o dirbant su pradinių klasių 
vaikais, anglų kalbos pamokose galima naudoti anglišką metodo versiją.

Metodas 

Paulius – mano draugas/ Alex is my friend

Metodo temos

Kas yra draugystė? Kas yra gera draugystė? Kodėl draugystė yra svarbi?

Tikslinė grupė

Vaikų darželio ir pradinės mokyklos vaikai.

Dalyvių skaičius

Neribojamas.

Situacija

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

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

Akompanuojantis instrumentas arba kompiuteris ir garsiakalbiai muzikai groti.

Pasirengimas

Pedagogas turėtų jau žinoti dainą ir būti šiek tiek aptaręs draugystės temą su grupe.

Trukmė

 Dainos mokymasis: 20 minučių;

 Choreografijos mokymasis: 10 minučių;

 Dainuojame dainą: 2 minutės;

 Diskusijos apie draugystę: 30 minučių.

Kambariai

Viena patalpa (klasė), bet tinka ir laukas ar kiemas.
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Metodo eiga

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.

1 žingsnis: klausytis dainos, išmokti žodžius ir melodiją.

2 žingsnis: išmokti judesių pagal dainą (geresnis supratimas ateina per fizinį judesį): 
kiekviena priežiūros veikla gali būti pateikiama su judesiu:

 Guodžia: apkabinti vienas kitą arba save; 

 Žaidžia: judinti rankas, lyg žaistum su mažomis lėlėmis, „Lego“ ar kt.;

 Pagalba: ištiesti abi rankas į priekį;

 Išklausymas: pridėti ranką už ausies;

 Dalinimasis: vaizduoti, kad kažką rankomis dalini per pusę (pvz., sumuštinį).

3 žingsnis: refleksija ir diskusija – buvimo su kitais bendruomenėje (pvz., darželio klasėje) 
ir santykių su kitais vaikais apmąstymas, savo elgesio stebėjimas.

Pedagogas su vaikais gali aptarti šiuos klausimus:

 Ar manote, kad Paulius yra geras draugas?

 Ką mėgstate veikti su draugais?

 Kuo jums patinka jūsų draugai?

 Ar berniukų* ir mergaičių* draugystės skiriasi? Kodėl?

 Kas išklauso, kai jums liūdna? Kas jus paguodžia?

 Ar išklausote kitus žmones, kai jiems liūdna? Ar paguodžiate kitus?

Metodo tikslai 

Padedami Pauliaus iš dainelės „Paulius – mano draugas“ vaikai gali sužinoti apie draugystę 
ir draugiškų santykių su kitais žmonėmis ypatybes, privalumus ir svarbius bruožus. 
Vaikai skatinami apmąstyti savo pačių draugystes ir santykius su kitais. Jiems suteikiama 
galimybė atrasti, kuo, jų nuomone, yra svarbūs ryšiai su kitais ir kaip teigiami socialiniai 
ryšiai gali padėti įveikti sunkumus bei sudėtingas situacijas.
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Turinio ypatybės

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

  Vyrai* ir moterys* nuo mažens auklėjami laikytis skirtingų reikalavimų ir elgsenos. 
Dėl šių stereotipų berniukams* suteikiama mažiau arba beveik nesuteikiama erdvės 
rodyti emocijas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, berniukai* draugystėje ir santykiuose 
išmoksta slopinti jautrumą ir rūpestingumą. Rūpestingo vyriškumo koncepcija skatina 
atsitraukti nuo šių lyčių stereotipų, pasak kurių vyrai* yra tik stiprūs ir tvirti, ir pereiti 
prie vyro* kaip rūpestingo ir aktyvaus visuomenės nario įvaizdžio. 

  Vaikai kviečiami apmąstyti savo jausmus ir suprasti, kuo vertingi ir svarbūs jų santykiai 
su kitais žmonėmis. Tai vienodai taikoma dirbant ir su berniukais*, ir su kitais vaikais.

  Daug dėmesio skiriama berniukų* (vyrų*) ir mergaičių* (moterų*) nelygybei ir 
pasirinkimo galimybių apribojimams. Šių idėjų aptarimas atliepia vaikų teisingumo 
jausmą, moko apie pokyčių galimybę.

Variacijos 

1 variantas: vardo keitimas

Dainelę galima pritaikyti, vardą Paulius pakeičiant kitais grupės / klasės vaikų vardais. Tai 
leis apie vaikus dainuoti tiesiogiai ir susieti su konkrečiomis draugystei priskiriamomis 
ypatybėmis.

2 variantas: naujų eilėraščių kūrimas

Dainą sudaro penkios eilutės, kurių kiekvienoje minima konkreti, su rūpinimusi susijusi 
veikla, kurią atlieka Paulius (paguoda, žaidimas, pagalba, išklausymas ir dalijimasis). Su 
vaikais galima ieškoti naujų, draugystei svarbių rūpinimosi būdų ir jais papildyti dainelę.

3 variantas: diskusija ir pokalbis apie draugystę

Atlikę dainelę, vaikai gali pamąstyti ir aptarti gyvenimą bendruomenėje 
(darželio grupėje) / santykius su kitais vaikais ir draugystę. Tai padaryti padės klausimai:

Kaip jaučiatės, kai kas nors jus išklauso ar paguodžia?

 Ar manote, kad Paulius yra geras draugas?

 Ką mėgstate veikti su draugais?

 Kuo jums patinka jūsų draugai?

 Ar skiriasi draugystė su berniuku* ir su mergaite*?

 Ar berniukų* ir mergaičių* draugystės skiriasi? Kodėl?

 Kas išklauso, kai jums liūdna? Kas jus paguodžia?

 Ar išklausote kitus žmones, kai jiems liūdna? Ar guodžiate kitus?
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Kas toliau?

  Išmokus dainelę ir aptarus draugystės temą, kuri reikalauja vaikų susikaupimo, reikėtų 
padaryti pertraukėlę ir tik tada imtis kito ECaRoM metodo (pvz., „Atminties žaidimo“ 
ar „Kai aš užaugsiu“).

  Reikėtų atkreipti dėmesį į lyties požiūriu stereotipinį elgesį ir situacijas. O tai pastebėjus 
aptarti su vaikais.

Pastabos, patarimai, rizika 

Rūpestingo vyriškumo tema vaikams gali kelti klausimų, į kuriuos ugdytojai turėtų būti 
pasirengę atsakyti. Dėl šios priežasties 4.1 skyriuje „Kertinės temos“ pateikiama pagrindinė 
informacija.

Metodo šaltiniai 

Dainą parašė Veronika Suppan ir Lisa Wagner (Vyriškumo tyrimų ir lyčių studijų 
institutas / VMG, Austrija), įgyvendindamos projektą „Rūpintis yra vyriška: vyriškumo 
normų kaita ankstyvajame ugdyme“. Teksto lietuvių kalba autorė – Greta Kraujalytė (Lygių 
galimybių plėtros centras).

Daugiau informacijos

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

Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama draugystei, taip pat empatijos, emocijų 
supratimui ir raiškai ankstyvoje vaikystėje. Draugai – svarbi vaiko emocinės ir pažintinės 
raidos dalis. Dainelė „Paulius – mano draugas“ (Alex is my friend) atskleidžia vaikams 
draugų svarbą ir draugystės reikšmę. Dainoje pabrėžiamas rūpinimasis ir empatija, 
laužomos stereotipų kliūtys draugystei. Taikydami toliau aprašomą superherojų 
metodą, vaikai gali išlaisvinti vaizduotę. Daugiausia dėmesio skiriama empatiškam 
įsivaizduojamo superherojaus elgesiui. Padedami šių metodų vaikai mokosi interpretuoti 
ir suprasti savo bei kitų žmonių emocijas. Dėmesys čia skiriamas lyties refleksijai, kuri 
padeda įveikti lyčių barjerus ir skatina rūpestingą vyriškumą.

https://www.klischee-frei.de/de/klischeefrei_101987.php
https://www.boys-in-care.eu/tools
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04.3.2  Metodas. Superherojai
Emocijos yra daugiau nei jausmai. Jos apima ir sujungia vidinius pojūčius (šilumą, 

alkį, susinervinimą, susijaudinimą), mintis ir su jomis susijusias fizines reakcijas (juoką, 
pašiurpusią odą, veido išraišką). Paulas Ekmanas išskiria septynias pagrindines emocijas: 
džiaugsmą, nuostabą, baimę, pyktį, pasibjaurėjimą, liūdesį ir panieką (Frech, 2008).

Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikai mokosi kontroliuoti savo 
emocijas, ypač tada, kai jos galimai trukdo atlikti veiklą. Šio amžiaus vaikai gali išreikšti 
save žodžiais, todėl labiau kontroliuoja ir savo emocijų raišką. Su amžiumi keičiasi gebėjimas 
reguliuoti emocijas ir su jomis susijusį elgesį. Bręstant smegenims, vaikai išmoksta įvairių 
emocijų valdymo būdų: sutelkti dėmesį į ką nors kita, nukreipti jį į kitą veiklą arba kitaip 
nusiraminti. Kuo vyresni vaikai, tuo lengviau jiems naudotis kognityvinėmis įveikos 
strategijomis (pvz., atpažinti teigiamus aspektus neigiamose situacijose) ir pasirinkti 
situaciją atitinkančias savireguliacijos bei streso valdymo strategijas. Šie įgūdžiai padeda 
stresinėse situacijose (Siegler et al., 2016). 

Norint padėti vaikams emociškai vystytis, svarbu jau kuo anksčiau mokyti priimti ir 
suvokti verbalinius ir neverbalinius jausmus bei emocijas. Ką aš jaučiu? Kokia tai galėtų 
būti emocija? Kitas žingsnis – išsiaiškinti emocijų priežastis. Kodėl aš taip jaučiuosi? Kas 
nutiko? Kas man sukėlė šį jausmą? Tuomet galima ir reikia išsiaiškinti, kaip elgtis su 
atitinkamomis emocijomis. Kokios galimos sprendimo strategijos? Jeigu paskubėsime 
guosti, vaikai gali neišmokti tvarkytis su savo emocijomis, jų suprasti ir valdyti. Tačiau 
nepaisydami vaikų emocijų ar skubotai jas aiškindami suaugusieji taip pat riboja vaikų 
emocinę raidą (Frech, 2008).

Empatija apibūdina gebėjimą įsijausti į kito žmogaus emocinę būseną ar situaciją. 
Būtina sąlyga šio įgūdžio formavimuisi – gebėjimas atpažinti ir suprasti kitų žmonių 
emocijas (Siegler et al., 2016). Priešingai nei empatija, atjauta yra „užuojauta ir rūpinimasis 
kitu žmogumi (ar gyvūnu), reaguojant į jo būklę“ (Siegler et al., 2016: 543). 

Jau 8–14 mėnesių vaikai ima jaudintis dėl kitų žmonių, ypač vaikų, nepatogumų. Jie 
nebūtinai kenčia kartu su kitais, bet patiria stresą dėl kitų kančios. Sulaukę dvejų metų 
vaikai jau gali parodyti socialų elgesį, pavyzdžiui, atjautą, kai stengiasi paguosti kitus 
vaikus. Socialus elgesys stiprėja iki paauglystės (maždaug 11 metų), nors jo pasireiškimo 
laipsnis individualiai labai skiriasi. Svarbus vaidmuo tenka ir biologiniams veiksniams 
(genetiniam paveldėjimui), ir socializacijai (socialinės aplinkos įtakai) (Siegler ir kt., 2016).

Empatija ir emocijos atlieka reikšmingą vaidmenį apmokamame ir neapmokamame 
priežiūros darbe. Jos svarbios ir mokantis suprasti rūpestingo vyriškumo koncepciją. 
Toksiško vyriškumo, kaip ir rūpestingo vyriškumo, poveikį bei pasekmes kasdieniame 
gyvenime jaučia kiekvienas. Ką konkrečiai man reiškia, kai hegemoninį vyriškumą 
pakeičia vyriškumų įvairovė, kuriai nebūdingi lyčių stereotipai? Ką tai reiškia skirtingų 
lyčių žmonėms ar visuomenei? Supratimas ir įsijautimas į kito padėtį stiprina suvokimą 
apie rūpestingo vyriškumo ir rūpinimosi veiklos svarbą. 
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Toliau pateikiamas metodas – vaidmenų žaidimas su daugybe galimybių mąstyti 
ir diskutuoti apie jausmus ir empatiją, kurie skatina rūpinimosi veiklą. Pasitelkę pačių 
sugalvotus superherojus, vaikai sužino, kokios svarbios ir šaunios savybės yra empatija ir 
paslaugumas. Nesvarbu, esi superherojus, slaugytojas ar draugas, – rodyti jausmus, būti 
empatiškam, prašyti pagalbos ir ją suteikti yra nuo lyties nepriklausantys veiksmai, kurių 
gyvenime reikia kiekvienam.

Metodas

Superherojai

Metodo temos

Žmonių savybės, rūpestingumas, apsauga ir pagalba (o ne agresyvumas ir destruktyvumas), 
skirtingų emocijų supratimas, empatija.

Tikslinė grupė

Vaikai nuo 3 iki 6 metų amžiaus.

Dalyvių skaičius

Iki 25 dalyvių (priklauso nuo darželio patalpos dydžio).

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

Audinių gabalėliai, iš kurių galima susikurti kostiumus, taip pat tinka ir kiti jau pagaminti 
kostiumai (pavyzdžiui, gaisrininko, gelbėtojo, gydytojo, taip pat Supermeno, Supermoters, 
Betmeno, Moters-katės) arba tiesiog galimybė dėvėti apsiaustą ar ką nors panašaus.

Pasirengimas

Išankstinio pasirengimo nereikia. Galima paskatinti vaikus iš namų į darželį atsinešti 
superherojaus kostiumą, jei tokį turi. Svarbu tik tai, kad diskusijose su vaikais būtų 
pabrėžiamas superherojų rūpestingumas, empatija, globa ir pagalba kitam.

Trukmė

Mažiausiai 45 minutės, geriau 60 minučių, bet gali trukti ir ilgiau.

Kambariai

1 kambarys su stalu (ir su drabužiais, kostiumais, audiniais). Gali būti (bet nebūtinos) 
kėdės, ant kurių apsirengę vaikai galėtų atsisėsti.

Metodo eiga

1 žingsnis. Kokius superherojus žinote? Kodėl jie yra superherojai? Kokių galių, talentų ir 
savybių jie turi? Kviečiame pažvelgti į keletą pavyzdžių šio metodo priede. 
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2 žingsnis. Kas dar yra superherojai? Galbūt ugniagesiai, policijos pareigūnai, gelbėtojai, 
gydytojai, slaugytojai? Aptarkite jų savybes ir talentus (rūpintis į bėdą patekusiais žmonėmis, 
būti naudingiems, empatiškiems, saugoti, gydyti žmones, gelbėti gyvybes ir t. t.). 

3 žingsnis. Paskatinkite vaikus persirengti arba sukurti savo superherojų kostiumus.

4 žingsnis. Žaisdami su superherojų kostiumais atkreipkite dėmesį į vaikų elgesį (ar jie 
elgiasi agresyviau, ne taip kūrybingai kaip paprastai ir t. t., ar ne). Svarbu išryškinti visas 
rūpestingo, saugančio, padedančio, empatiško superherojaus savybes ir talentus.

5 žingsnis. Vėliau dėmesį reikėtų sutelkti į vaikus ir jų savybes, talentus. Paklauskite 
dalyvių: „Kokių savybių ir talentų turite jūs?“ Paskatinkite pagalvoti apie savo įgūdžius ir 
savybes. 

6 žingsnis. Galiausiai siūlome su vaikais aptarti šiuos klausimus:

 Ar žinojote, kad superherojai turi tiek daug skirtingų savybių ir talentų?

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

 Kaip jaučiatės, kai kam nors padedate?

Metodo tikslai

Vaikai suvoks rūpestingo, saugančio, padedančio, empatiško superherojaus (o ne tik 
agresyvaus ar destruktyvaus) savybes.

Turinio ypatybės

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

Taikant šį metodą daugiausia dėmesio skiriama superherojų rūpestingumui, gebėjimui 
globoti, padėti ir atjausti. Lyčiai jautri ugdymo prieiga atveriama atkreipiant dėmesį į 
rečiau minimas superherojų savybes.

Variacijos

Dalyviai gali kurti savo kostiumus poromis arba mažesnėmis grupelėmis. Kostiumų 
skaičių padidinus, galima išplėsti jų įvairovę.

Kas toliau?

Vaikai savo superherojams gali pridėti naujų supergalių arba pakeisti jų išvaizdą. Geriausia 
kitame žingsnyje pamėginti daugiau dirbti su tėvų požiūriu į lytiškumo normas.

Pastabos, patarimai, rizika

Mokytojai turėtų atkreipti dėmesį į grupės įvairovę ir sudaryti sąlygas lygiaverčiam 
dalyvavimui.

Metodo šaltiniai

Vadovas „Lyčių lygybė ankstyvajame mokyme ir vaikų priežiūroje“ (19 psl.), kurį galima rasti 
adresu https: https://hub.careinspectorate.com/media/3466/gender-equal-play-in-early-
learning-and-childcare.pdf 

Šį metodą pritaikė ECaRoM komandos nariai iš Mirovni inštitut Slovėnijoje.
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Šiame modulyje daugiausia dėmesio skiriama draugystei, empatijai ir emocijoms. 
Empatija ir emocijos – esminiai įgūdžiai stiprinant rūpestingą vyriškumą. Dėl 
sustabarėjusių vyriškumo normų berniukams* sunku išmokti reikšti emocijas, o šios 
yra empatijos pagrindas. Jei priimu savo emocijas, pavyzdžiui, liūdesį, lengviau pajuntu 
empatiją kitiems. Empatijos stiprinimas – lygiaverčių santykių pagrindas, kurio taip pat 
galima išmokti per draugystę.

04.4  3 modulis. Rūpinimasis socialine aplinka: šeima ir artimiausiu socialiniu ratu
Šiame modulyje kalbama apie rūpinimąsi pagrindiniu socialiniu ratu, pavyzdžiui, 

šeima, draugais ir artimaisiais. Žvelgiant iš suaugusiųjų perspektyvos, galima išskirti dvi 
rūpinimosi kryptis. Pirmoji – rūpinimasis artimu socialiniu ratu, kuriame žmonės dažnai 
panašaus amžiaus. Čia svarbiausia užmegzti santykius, spręsti konfliktus, išklausyti, 
pripažinti vienam kitą ar tiesiog palaikyti ryšį. Antroji kryptis susijusi su atsakomybe už 
kitą asmenį, pavyzdžiui, rūpinimasis pagyvenusiu žmogumi arba vaikais šeimoje. Tokio 
rūpinimosi pavyzdžiai: atostogų planavimas, teisiniai klausimai, maisto gaminimas. Šiuo 
atveju svarbus rūpinimasis santykiais, tačiau papildomai atsiranda ir atsakomybė už kitą 
asmenį. 

Rūpinimosi veiklos ir darbai dažnai lieka nepastebėti vyrų*, ypač artimuose 
santykiuose. Moterys* rūpinasi dažniau (National Alliance for Caregiving, 2020: 11). Namų 
ruošos darbai atrodo atliekami „laisvalaikiu“ arba išvis nėra pastebimi. Rūpinimasis kitais 
reikalauja daug pastangų. Toks nematomas rūpinimosi darbas apibūdinamas terminu 
„psichinis krūvis“ (angl. mental load). Tam tikras užduotis reikia ne tik suplanuoti, 
bet ir iš anksto joms pasiruošti, ypač jeigu jos susijusios su vaikais ar pagyvenusiais 
žmonėmis, pavyzdžiui, apsipirkimas, apsilankymas pas gydytoją ar gimtadienio šventėje, 
pasirūpinimas dovanomis ir pan. Šių užduočių dažnai nepastebi niekas, išskyrus jas 
atliekantį asmenį, nes jų reikia imtis iš anksto susiplanavus ir numačius lėšų. Dažniausiai 
šį „psichinį krūvį“ prisiima moterys*. Pastaraisiais dešimtmečiais padėtis pasaulyje 
reikšmingai pagerėjo, vertinant namų ruošos darbų pasiskirstymą tarp vyrų* ir moterų*, 
tačiau moterys* paprastai vis dar atlieka didžiąją jų dalį. bell hooks rūpesčio santykį 
apibūdina meilės terminais: „Vyrai teoriškai kalba apie meilę, bet moterys dažniau ją 
įgyvendina praktiškai. Dauguma vyrų jaučia sulaukiantys meilės, todėl žino, koks jausmas 
būti mylimam“ (hooks, 2000: XX). Dėl vyriškumo lūkesčių vyrai* neišmoksta vertinti 
tarpusavio santykių. Santykiuose tarp vyrų* konkurencinis elgesys atlieka svarbesnį 
vaidmenį nei rūpestingas elgesys. Kiti būdai užmegzti ryšį ir pokalbiai apie emocijas ar 
problemas tarp vyrų* pasitaiko retai. Jauni vyrai* linkę kopijuoti vyresnių vyrų* elgesį, 
todėl šis elgesys pradeda formuotis jau ankstyvuoju berniuko* gyvenimo etapu.

Rūpestingo elgesio praktikų būtina mokytis, pavyzdžiui, kaip užmegzti ir palaikyti 
prasmingus santykius, ypač berniukams*. Rūpinimasis yra valios aktas, t. y. ir ketinimas, 
ir veiksmas. Valia taip pat reiškia pasirinkimą. Žmonės neprivalo rūpintis vieni kitais, bet 

https://english.emmaclit.com/2017/05/20/you-shouldve-asked/
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gali nuspręsti rūpintis. Svarbu šios idėjos mokyti vaikus. Rūpestinga veikla grindžiama 
abipusiškumu. Visi turi rūpintis vieni kitais. Jei vaikai išmoktų rūpintis vieni kitais 
individualiu lygmeniu, būtų galima sukurti rūpestingesnę visuomenę. Tai, kas žmogui 
leidžia pajusti rūpestį, apibrėžia jis pats, o ne tai, kaip kiti įsivaizduoja pozityvius veiksmus 
jo atžvilgiu. 

Norint pakeisti pasidalijimo priežiūros darbais tendencijas, svarbu išsiaiškinti, kas 
yra rūpestis, kokią vertę jis turi ir kokias veiklas gali atlikti vaikas. Rūpestis santykiuose 
gali būti suvokiamas kaip veikla, taigi žmonės turi to aktyviai imtis. Šių aktyvių pastangų 
reikia išmokti ankstyvame amžiuje, ypač berniukams*. 

Kitas svarbus dalykas, mokantis rūpestingų santykių ir juos suprantant, gali būti šeimos 
ir artimo socialinio rato sampratos išplėtimas iki pasitikėjimo rato. Toliau pateikiamame 
metode šeima, draugai ir artimieji įvardijami kaip „pasitikėjimo ratas“. Ši sąvoka apima 
visus asmenis, kuriais vaikai pasitiki ir su kuriais juos sieja nuolatiniai santykiai. Tokia 
prieiga leidžia susipažinti su skirtingomis šeimos struktūromis, rūpinimosi ir gyvenimo 
modeliais. Pedagoginė veikla šiame modulyje atliekama dviem būdais. Pirmasis metodas 
– pasitikėjimo ratas – padeda sužinoti, kokius artimus žmones vaikai turi. Kitas nagrinėja, 
kurie iš šių žmonių imasi rūpinimosi veiklos ir kaip už tai jiems galima padėkoti. Paskutinėje 
metodo dalyje aptariama, kokią rūpinimosi veiklą vaikai gali perimti ir kur patys gali 
padėti. Metodais siekiama, kad rūpinimasis ir rūpestis būtų matomi, vertinami ir aktyviai 
formuojami.

04.4.1  Metodas. Pasitikėjimo ratas

Metodas 

Pasitikėjimo ratas

Metodo temos

Susipažinimas su metodo dalyviams svarbiais žmonėmis ir jų vaidmens pabrėžimas.

Tikslinė grupė

Vaikai nuo 6 metų amžiaus.

Dalyvių skaičius

Nuo 1 iki 20.

Situacija

Specialių reikalavimų nėra.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

Po vieną A4 formato popieriaus lapą kiekvienam dalyviui; skirtingų spalvų žymekliai.
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Trukmė

20 min.

Erdvės

Patalpa, kurioje dalyviai gali sėdėti ratu.

Metodo eiga

1 dalis: Rankos piešimas

Vaikai turėtų padėti ranką ant popieriaus lapo ir pieštuku apvesti rankos kontūrus. Tuomet 
aplink ranką apibrėžti apskritimą. 

2 dalis: Rankos užpildymas

Antrajame žingsnyje vaikai turėtų pagalvoti apie žmones, su kuriais bendrauja ir kurie 
jiems svarbūs. Tai gali būti šeimos nariai, draugai ar kiti žmonės.

Užduotį galima suformuluoti taip: „Užrašykite ant rankos piešinio 1–5 žmones, kuriais 
pasitikite. Pagalvokite apie žmones, kuriems galite atskleisti paslaptis ar kurie jums 
svarbūs. Tai gali būti suaugusieji, pavyzdžiui, šeimos nariai, draugai ar mokytojai, taip pat 
tavo amžiaus ar jaunesni žmonės ir naminiai gyvūnai.“

Šiuos žmones vaikai turėtų užrašyti ant rankos pirštų. Jei vaikai dar nemoka rašyti, galima 
naudoti spalvą ar simbolį. Reikėtų nepamiršti, jog tai vaikų pasitikėjimo ratas. Pasitikėjimo 
ratas yra konfidencialus, vadinasi, vaikai gali pasidalyti tuo, ką parašė, tačiau neprivalo.

Metodo tikslai

Taikant šį metodą vaikai turėtų suprasti, kurie žmonės jais rūpinasi ir kuriais jie pasitiki. 
Tai gali būti ne tik šeimos nariai, bet ir kiti žmonės ar naminiai gyvūnai.

Turinio ypatybės

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

Šis metodas moko vaikus apie jų gyvenime esančius rūpestingus santykius, padeda juos 
įvardyti ir atpažinti žmones, kuriais pasitiki, o tai ypač svarbu berniukams*.

Variacijos

Metodo dalis galima naudoti ir atskirai.

Kas toliau?

Šis metodas yra toliau aprašomo metodo pagrindas, nes juo apibrėžiamas pasitikėjimo 
ratas.
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Pastabos, patarimai, rizika

Turėkite omenyje, kad vaikui gali būti sunku sugalvoti penkis vardus. Kai kurie vaikai 
neturi net ir vieno tokio asmens. Nespauskite vaikų. Jei nesugalvoja, ką galėtų užrašyti, gali 
tiesiog nuspalvinti ranką. Leiskite pasiimti popieriaus lapą namo – galbūt tai padės vaikui 
rasti žmogų, kuriuo gali pasitikėti.

Metodo šaltiniai

Projekto ECaRoM užsakymu sukūrė Danielis Holtermannas.
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04.4.2  Metodas. Kas rūpinasi?

Metodas

Kas rūpinasi?

Metodo temos

Susipažinti su rūpinimosi veiklomis, jas pastebėti ir įvertinti iš naujo.

Tikslinė grupė

Vaikai nuo 8 metų.

Dalyvių skaičius

Nuo 4 iki 20.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės 

2 konferencinės lentos ir popierius; įvairių spalvų žymekliai; ECaRoM kortelių rinkinys.

Trukmė 

30 min.

Erdvės

Patalpa, kurioje dalyviai gali sėdėti ratu.

Metodo eiga

1 dalis: Rūpinimosi veiklų rinkimas

Pasiūlykite vaikams pagalvoti apie savo globėjus, patikėtinių ratą ar kitus jais 
besirūpinančius žmones: ką jie daro arba darė jais rūpindamiesi? Tai gali būti vienkartinė 
ir kasdienė veikla (pvz., maisto gaminimas ar pasiėmimas iš būrelio). Įkvėpimui galite 
parodyti ECaRoM korteles arba padainuoti dainelę „Paulius – mano draugas“. Jose 
vaizduojamos ir vardijamos rūpinimosi veiklos. 

Surašykite atsakymus ant konferencinės lentos. 

2 dalis: Rinkinio aptarimas

Aptarkite su vaikais

 Ką pastebite matydami šią veiklą?

 Ar ši veikla yra apmokama?

  Kas dažniau vykdo šią veiklą – vyrai* ar moterys*? Apibrėžkite veiklas, kuriomis užsiima 
vyrai*, moterys* ar abi lytys.

 Ar visi turėtų užsiimti šia veikla? 

 Kas nutiktų, jei niekas nevykdytų šios veiklos? Kaip pasikeistų jūsų gyvenimas?
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3 dalis: Kam norėtumėte padėkoti?

Aptarkite su vaikais, kam jie norėtų padėkoti ir kaip tai padaryti. Geriausia, jei kiekvienas 
vaikas turės galvoje tam tikrą asmenį ir sugalvos jam tinkančią dėkingumo išraišką. 
Taip pat pateikite jiems keletą padėkos pavyzdžių (piešti paveikslėlį, padėkoti žodžiu, 
ką nors pagaminti, pasidalyti maistu ar pan). Galite pateikti pavyzdį, kaip jūs išreiškiate 
dėkingumą.

4 dalis: Kuo norite rūpintis savo pasitikėjimo rate?

Paklauskite vaikų, kokią rūpinimosi veiklą mėgsta atlikti, pavyzdžiui, išklausyti ar padėti 
iškraustyti pirkinius. Jei vaikai turi mėgstamą veiklą, galite paklausti, gal norėtų padėti 
kam nors iš savo pasitikėjimo rato. Tai gali būti įvardytoji veikla arba kita. Duokite jiems 
šiek tiek laiko pagalvoti. Būtų gerai, jei kai kurie vaikai pasidalytų idėjomis. Arba visa 
grupė galėtų pagalvoti apie vieną dalyką, kurį norėtų drauge padaryti dėl kitų, pavyzdžiui, 
suorganizuoti lėšų rinkimą labdaros projektui arba kur nors surinkti šiukšles. 

Metodo tikslai

Susipažinti su rūpinimosi veiklomis ir padaryti jas labiau pastebimas. Nustatyti, kas ką 
atlieka konkrečiame pasitikėjimo rate, ir taip išryškinti lūkesčių skirtingų lyčių žmonėms 
suformuotą šeimos struktūrą.

Dalyviai turėtų sužinoti apie įvairius dėkingumo išreiškimo būdus ir praktiškai juos 
pritaikyti, pateikdami pavyzdį.

Turinio ypatybės

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

Šiuo metodu siekiama pakeisti tai, kad priežiūros darbas, kurį paprastai atlieka moterys*, 
yra nepakankamai vertinamas ir pastebimas. Taip pat parodyti, kad vyrai* irgi rūpinasi. 
Siekiama suteikti vertę rūpinimosi veiklai, taip pat ir atliekamai berniukų*. Aptariama, 
kaip išreikšti dėkingumą už rūpestį ir rūpintis savo pasitikėjimo rato žmonėmis.

Variacijos

Metodo dalis galima naudoti ir atskirai.

Kas toliau?

Reikėtų vengti rūpinimąsi sieti tik su vienos lyties asmenimis. Rūpestis svarbus visiems, 
todėl rūpintis turėtų visi.

Pastabos, patarimai, rizika

Užduodami klausimą įsitikinkite, kad minite ne tėvus, o globėjus ir kitus asmenis, kurie 
rūpinasi. Taip paliekama erdvės vaikams pasirinkti tinkamą asmenį.

Metodo šaltiniai

Projekto ECaRoM užsakymu sukūrė Danielis Holtermannas.
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Šiame modulyje daugiausia dėmesio skirta vaikų, ypač berniukų*, mokymui(si) 
rūpintis. Siekiama, kad rūpinimosi veiklos taptų matomos ir patrauklios. Metodai nebūtinai 
turi būti naudojami vienas po kito, juos galima atlikti atskirai. Metodus ar jų dalis galima 
pritaikyti atsižvelgiant į vaikų amžių.12

04.5  4 modulis. Lytis ir profesijos
Visuomenėse šiandien vis dar esama lyčių stereotipų, kurie daro įtaką profesijos 

pasirinkimui, karjerai, asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimui. Socialinių vaidmenų 
teorijoje teigiama (Eagly ir Mitchel, 2004; Koenig ir Eagly, 2014), kad lyčių vaidmenų 
stereotipai yra dinamiški ir plastiški – jie kyla iš vaidmeniui priskirtos veiklos, savybių ir 
atspindi esamo laikotarpio profesines bei visuomenines tendencijas. Pasak šios teorijos, 
profesinė segregacija pagal lytį gali būti ne lyčių stereotipų pasekmė, o veikiau jų priežastis. 
Jei vyrų* ir moterų* pasiskirstymas jų lyčiai priskirtose veiklose ir profesijose pasikeičia, 
tuomet su šiomis veiklomis ir profesijomis susiję lyčių stereotipai taip pat kinta.

Didėjantis moterų*, kurios ne tik įsitraukia į darbo rinką, bet ir siekia karjeros 
tradiciškai vyriškomis laikomose profesinėse srityse, skaičius lėmė lankstesnes nuostatas 
moterų socialinio vaidmens atžvilgiu. Šios nuostatos dabar apima ir tradiciškai moterišką 
(pvz., namų ruoša), ir tradiciškai vyrišką (pvz., apmokamas darbas) veiklą.

Taikant socialinių vaidmenų teoriją (Diekman ir Eagly, 2000) vyrams* ir moterims*, 
galima daryti dvi prielaidas apie kelis dešimtmečius pastebimus pokyčius: a) veiklos 
skirtumai tarp lyčių nyksta, nes vyrų* ir moterų* vaidmenys kasdieniame gyvenime vis 
labiau panašėja; b) stereotipai apie moterų* vaidmenis yra ypač dinamiški, nes moterų* 
vaidmenys keičiasi labiau nei vyrų*.

Tačiau tokia dinamika nėra pastebima berniukų* ir vyriško vaidmens atveju (Diekman 
ir Eagly, 2000). Galbūt todėl, kad berniukai* ir vyrai* retai imasi veiklų ir profesijų, įskaitant 
rūpinimąsi ir globą, kurios tradiciškai laikomos moteriškomis, ar imasi ne taip aktyviai, 
kaip moterys* pereina į tradiciškai vyriškomis laikytas profesijas. Be to, berniukai* 
paprastai nėra skatinami (arba neturi galimybių rinktis) užsiimti veikla ar profesijomis, 
kurios siejamos su moteriškumu (pvz., slaugytojo, socialinio darbuotojo, ankstyvojo 
ugdymo pedagogo).

Interviu su ikimokyklinio amžiaus vaikais ir pradinių klasių moksleiviais parodė, 
kad vaikai mano esant skirtingas vyrų* ir moterų* kompetencijas profesijose, tradiciškai 
siejamose su viena ar kita lytimi, ir anksčiau, nei to tikisi suaugusieji, pastebi skirtingą 
vyrų* ir moterų* darbo užmokestį, susijusį su tradicinėmis profesijomis (Levy, Sadovsky 

12 Kitos nuorodos ir informacija: Elise Gravel piešiniai gali padėti šiam moduliui:
http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/Aider.pdf; Alternatyvus metodas yra „Namų 
detektyvai“ iš ECaRoM projekto, šį metodą galima rasti internete. ECaRoM korteles taip pat galima 
rasti internete. ECaRoM korteles taip pat galima rasti internete.

http://elisegravel.com/wp-content/uploads/2017/07/Aider.pdf
https://ecarom.eu/curriculum/
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ir Trosset, 2000), todėl ankstyvoji vaikystė yra lemiamas laikotarpis kovoti su lyčių 
stereotipais. Pasak tyrėjų, vaikų požiūris į tam tikras profesijas, atsižvelgiant į tai, kas 
priskirta jų lyčiai, riboja suvokimą apie švietimo ir profesines galimybes, kurios jiems 
svarbios ir naudingos.

Šios žinios svarbios ir ankstyvojo ugdymo pedagogams. Neskaitant tėvų, jie dažnai 
yra pagrindiniai žmonės, formuojantys ugdomosios vaikų veiklos ir intervencijų gaires, 
susijusias su būsimos profesijos pasirinkimu. Ikimokyklinio amžiaus vaikai žino palyginti 
nedaug profesijų, su kuriomis yra tekę susidurti, pavyzdžiui, gydytojo, odontologo, 
mokytojo, gaisrininko, policininko ar kitas, kuriomis verčiasi jų tėvai ir giminaičiai. Dažnai 
paklausti apie būsimos karjeros siekius, jie atsako norintys būti Supermenu / Supermoterimi, 
riteriu / princese ar kitu herojumi iš įsivaizduojamo ir meninio pasakų, filmų ar žaidimų 
pasaulio. Paprastai vaikai siekia būti geri, padėti kitiems, būti kieno nors gelbėtoju ar turėti 
stebuklingų gebėjimų daryti gerus ir trokštamus dalykus. Siekis daryti gera / rūpintis 
kitais gali būti pagrindinė mintis, kai kalbama apie suaugusiųjų profesijas ir ateities norus 
tiek su berniukais*, tiek su mergaitėmis*.

Visa tai yra mokytojų ir tėvų kasdienio gyvenimo dalis. Maži vaikai paprastai yra 
smalsūs, mėgsta atrasti naujus dalykus. Tinkama mokytojų ir tėvų parama gali padėti 
vaikams mokytis, ugdyti įgūdžius ir gebėjimus, kuriuos galės panaudoti gyvenime. Su 
karjera susijusio mokymosi ikimokykliniame amžiuje ir pradinėje mokykloje procese 
mokytojams tenka labai svarbus vaidmuo. Šiuo laikotarpiu suaugusieji gali motyvuoti 
vaikus įgyti įvairios patirties, parodyti skirtingas galimybes ir paskatinti suprasti, kad 
galima būti kuo tik nori, nepriklausomai nuo lyties, tautybės ar gyvenamosios vietos. 
Tokio amžiaus vaikai gali imtis lyčių stereotipų laužymo – pradėdami nuo galimų profesijų 
spektro išplėtimo.

Taikant įvairius mokymo metodus mokytojams tenka atsakomybė padėti vaikams 
tyrinėti profesijų, specialybių ir kitų su darbu susijusių suaugusiųjų pasirinkimų bei 
galimybių pasaulį. Darželinukus ir pradinių klasių mokinius reikia kantriai vesti šiuo 
keliu, todėl mokytojai turi parinkti amžių atliepiančius, įdomius, linksmus, neįkyrius, 
neįpareigojančius, tinkamus grožinės ir negrožinės literatūros, meninius pavyzdžius, kad 
vaikams atskleistų suaugusiųjų pasaulio įvairovę.

Reikia pabrėžti, kad keliose šalyse vaikų suvokimui apie suaugusiųjų profesijas skirti 
tyrimai (žr. Dawar ir Anand, 2018; Ofori, 2018) parodė skirtingus vaikų turimų stereotipų, 
susijusių su lytimi, rezultatus. Ten, kur socialiniai stereotipai apie lyčių vaidmenis yra 
gilesni, tiek mergaitės*, tiek berniukai* laikėsi stereotipinių įsitikinimų apie moterų* 
ir vyrų* dalyvavimą įvairiose profesijose, o berniukai* turėjo labiau stereotipinius 
įsitikinimus apie moteris* (Indija). Šalyse, kur visuomenė palaiko lyčių lygybės nuostatas, 
praktiką ir politiką, taip pat paveikiami ir vaikų stereotipai. Ten vaikai lyčių atžvilgiu 
paprastai yra gana egalitariški, nepriklausomai nuo to, kiek tenka susidurti su lyties 
normas atitinkančiais vaidmenų modeliais (Norvegija). Nepastebėta reikšmingo darželio 
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pedagogų lyties poveikio vaikų stereotipams, tačiau esama statistiškai reikšmingo ryšio 
tarp berniukų* internalizuotų bruožų ir noro dirbti bendruomenei naudingose profesijose.

Jei vaikai mano, kad tiek vyrai, tiek moterys gali atlikti daugumą darbų, kurių vertė 
bendruomenei naudingose profesijose nesiskiria, – daro išvadą tyrimo autorius, – kodėl mes 
neturėtume taip ir daryti? 

        (Ofori, 2018: 34)

Metodai, kaip kalbėti apie profesijas kasdienės veiklos metu

Mokytojai taip pat turi parodyti vaikams, ką jie geba. Taip vaikai turės daugiau galimybių 
pažinti save. Be to, geriau supras, kokias pareigas turės vykdyti, kai taps suaugusiais ir 
prisiims daugiau atsakomybės. Šiame, su suaugusiųjų profesijomis susijusiame mokymosi 
procese vaikai gali pradėti geriau pažinti savo gebėjimus ir talentus.

Keletas paprastų metodų padeda atkreipti vaikų dėmesį į profesijas ir plėsti akiratį:

  Mokytojai gali parodyti ir aptarti daugybę profesijų, kai su vaikais lankosi muziejuje, 
parke, teatre ir pan. Papasakoti, kokį darbą ten dirba žmonės, kokių žinių ir įgūdžių 
jiems gali prireikti, pavyzdžiui, norint sukurti meno kūrinį, užauginti sodą ar įrengti 
žaidimų aikštelę.

  Mokytojai taip pat gali padėti tėvams pozityviai kalbėti apie darbą, kurį mėgsta 
atlikti namuose ar kitur, ir taip paskatinti vaiką ugdyti teigiamus darbo, mokymosi 
ir gyvenimo įgūdžius. Pokalbis gali būti apie skirtingus vaidmenis, kuriuos žmonės 
atlieka namuose, darbe ir bendruomenėje.

  Mokytojai ar tėvai, kartu atlikdami kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, tvarkydami 
kambarį, patiekdami pietus, laistydami augalus ir t. t., gali paskatinti vaikus galvoti 
ir reikšti mintis apie rūpinimąsi kitais arba apie tam tikras profesijas, susijusias su 
vaikų atliekama veikla (kaip vadinasi profesija, kokie specialistai dirba šį darbą, ką jie 
dar daro ir t. t.).

  Vienas geriausių būdų sužinoti apie profesiją – stebėti, kaip šis darbas atliekamas. 
Darbo stebėjimas, kurį gali organizuoti mokytojas, suteikia vaikams galimybę iš 
arti pažvelgti į kito žmogaus darbą ir susipažinti su įrankiais, įgūdžiais, kurie tam 
reikalingi.
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04.5.1  Metodas. Rūpestingieji Lilė ir Nikas: kas mums padeda?
Šio ir toliau aprašomo metodo centre – personažai Lilė ir Nikas, siekiantys padėti 

vaikams geriau suprasti ir vertinti veiklas, profesijas artimoje aplinkoje, išreikšti savo 
požiūrį į jas ir išsiaiškinti, ar vaikai sieja tam tikras profesijas su lytimi. Šie metodai suteikia 
galimybę aptarti, kokių įgūdžių reikia profesijoms, ir atpažinti, kokie įgūdžiai reikalingi su 
rūpinimusi susijusiose profesijose, kodėl jie naudingi ir svarbūs kitiems. Metodai taip pat 
padeda įvertinti vaiko gyvenime esančius žmones, kurie dirba tam, kad padėtų mažiesiems 
augti ir mokytis. Metodais siekiama formuoti požiūrį, kad vaikai gali rinktis ir užsiimti 
visomis profesijomis, nepriklausomai nuo jų lyties..

Metodas

„Rūpestingieji Lilė ir Nikas: kas mums padeda?“ 

Vaidmenų žaidimas, atkreipiantis dėmesį į rūpestį ir profesijas, susijusias su rūpesčiu bei 
pagalba kitiems.

Metodo temos

Priežiūros darbas, lyčiai neutralios priežiūros profesijos.

Tikslinė grupė

4–5 metų vaikai, ankstyvojo ugdymo pedagogai.

Dalyvių skaičius

Neribotas; vaikai dirba vieni arba mažomis grupelėmis po 2 ar 4, priklausomai nuo 
užduoties.

Pasiruošimas

Būtina medžiaga

Popierius ir spalvoti pieštukai paveiksliukams piešti.

Pasirengimas

Metodas pagrįstas didaktinio žaidimo „Rūpestingieji Lilė ir Nikas“ naudojimu. Temai „Kas 
mums padeda?“ iš dėžutės su žaidimo priedais naudojami paveikslėliai su pagrindinių 
veikėjų atvaizdais ir kitų atitinkamai apsirengusių vaikų, pristatančių 8 skirtingas 
profesijas, paveikslėliai.

Trukmė

Apie 60 min.

Erdvės

Patalpa, kurioje yra pakankamai vietos, kad visi vaikai galėtų dirbti mažomis 2–4 asmenų 
grupelėmis prie nedidelių stalų.

https://ecarom.eu/materials-for-children/
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Metodo eiga

Mokytojas parodo vaikams paveikslėlį, kuriame pavaizduoti skirtingų lyčių vaikai, 
apsirengę taip, kad pristatytų 8 profesijas: vairuotojo, policininko, dainininko, slaugytojo, 
veterinarijos gydytojo, ūkininko, virėjo, mokytojo.

Vaikai atsako į mokytojo klausimus:

  Ar jie atpažįsta šias profesijas, ar gali jas įvardyti? Ar gali išvardyti kitas tos pačios srities 
profesijas? Pavyzdžiui, gydytojo, slaugytojo, paramediko, vaistininko ir pan.

  Ar vaikai gali apibūdinti, ką daro šių profesijų atstovai? Pavyzdžiui, gydytojas gydo 
vaikus, paramedikas matuoja močiutės kraujospūdį, vaistininkas parduoda vaistus, 
mokytojas moko vaikus ir t. t.

 Ar vaikai gali nustatyti, kokias savybes, įgūdžius ir gebėjimus turi turėti asmuo, norintis 
užsiimti tam tikra profesija? Pavyzdžiui, veterinarijos gydytojas turi mėgti gyvūnus, 
policininkas – būti drąsus, dainininkas – gerai dainuoti ir pan. 

Mokytojas su vaikais aptaria, kaip šie skirtingų profesijų žmonės padeda Lilės ir Niko 
šeimai bei jų augintiniams. Vaikai skatinami atsakyti į klausimą, kuo naudinga kiekviena 
profesija ir kuo ji svarbi žmonėms.

Mokytojas atkreipia dėmesį, kad visose profesijose yra berniukų*, mergaičių* ir kitų lyčių 
atstovų. Mokytojas paaiškina, kad užaugęs kiekvienas gali pasirinkti jam patinkančią 
profesiją. Pavyzdžiui, yra moterų*, dirbančių policininkėmis ir vairuotojomis, ir vyrų*, 
dirbančių vaikų darželio pedagogais ir slaugytojais. Vaikai skatinami pateikti panašių 
pavyzdžių iš savo patirties, o mokytojui tenka užduotis nukreipti jų dėmesį, kad būtų 
išvengta stereotipinių vaizdinių ar reakcijų.

Dalyvaujant vaikams, galima sukurti naują istoriją, įtraukiant visas pristatytas profesijas 
ir pabrėžiant jų svarbą mūsų gyvenime. Pavyzdžiui, gydytojas rūpinasi Lilės ir Niko bei 
jų šeimos sveikata, močiutės kraujospūdžiu ir pan. Mokytoja moko Lilę ir Niką darželyje, 
kuriame virėja gamina vaikams maistą. Dainininkė vaikams atlieka dainą. Veterinaras 
gydo jų susirgusį šunį ir karvę. Ūkininkas augina žolę karvei šerti ir pienui gaminti. 
Vairuotojas atvažiuoja su pieno cisterna, kad paimtų pieną ir nuvežtų į pieninę. Policijos 
pareigūnas rūpinasi, kad vairuotojas saugiai važiuotų kelyje, ir t. t.

Pabaigoje vaikai gali nupiešti šią istoriją, o už pastangas gauti mažą raudoną popierinę 
širdelę.

Metodo tikslai

Šiuo metodu siekiama padėti suprasti ir vertinti darbą bei skirtingas profesijas. Jis padeda 
vaikams išreikšti savo požiūrį į profesijas ir (arba) išsiaiškinti, kiek jie jas sieja su žmogaus 
lytimi. Metodas suteikia galimybę aptarti, kokių įgūdžių reikia tam tikroms profesijoms, 
atpažinti, kurių profesijų atstovai rūpinasi kitais, kodėl toks darbas yra naudingas ir 
svarbus. 

Šiuo metodu taip pat siekiama formuoti požiūrį, kad visų lyčių vaikai gali rinktis visas 
profesijas ir jomis užsiimti.
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Turinio ypatybės

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

Su rūpinimusi susijusios profesijos pristatomos kaip tinkamos berniukams*.

Variacijos

Galima įtraukti ir kitas su rūpinimusi susijusias profesijas, ypač tas, kuriose dirba vyrai*.

Kas toliau?

Darbą su profesijos ir karjeros pasirinkimu galima tęsti naudojant kitą žaidimo dėžėje 
esančių priedų dalį.

Galima surengti vaikų piešinių parodą ir pristatyti ją tėvams.

Pastabos, patarimai, rizika

Aptardami profesijas, mokytojai turėtų vengti lyčių stereotipų ir pabrėžti, kad visos 
profesijos gali būti vienodai naudingos visoms lytims.

Metodo šaltiniai

Sukurta Tatjanos Kmetovos, įgyvendinta CWSP komandos pagal ECaRoM projektą.
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04.5.2  Metodas. Lilė ir Nikas: aš renkuosi profesiją

Metodas

„Rūpestingieji Lilė ir Nikas: aš renkuosi profesiją“ 

Vaidmenų žaidimas, skirtas pamąstyti apie rūpinimosi sampratą ir su ja susijusias veiklas 
kaip bendražmogiškas ir nepriskirtas konkrečiai lyčiai. 

Metodo temos

Su rūpinimusi susijusios profesijos, lyčiai neutralus rūpinimasis, rūpinimasis ir kitos 
profesijos.

Tikslinė grupė

4–5 metų vaikai darželyje, ankstyvojo ugdymo pedagogai.

Dalyvių skaičius

Iki 20; vaikai dirba mažomis grupelėmis po 2 arba 4, priklausomai nuo esamos užduoties.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

Popierius ir spalvoti pieštukai piešimui.

Pasirengimas

Metodas pagrįstas didaktinio žaidimo „Rūpestingieji Lilė ir Nikas“ naudojimu. Temai „Aš 
renkuosi profesiją“ iš dėžutės su žaidimo priedais naudojami pagrindinių veikėjų atvaizdai 
(popierinės lėlės) ir 8 skirtingų profesijų drabužių komplektai Lilei ir Nikui aprengti.

Trukmė

Apie 90 minučių – pratimą galima padalyti į 2 užsiėmimus.

Erdvė

Patalpa, kurioje yra pakankamai vietos, kad visi vaikai galėtų dirbti mažomis 2–4 asmenų 
grupelėmis prie nedidelių stalų.

Metodo eiga

1 sesija:

  Kiekviena 4 vaikų grupelė prie stalo gauna užduotį išrinkti profesijas lėlėms Lilei ir Nikui 
bei aprengti jas atitinkamais kostiumais iš dėžutės.

  Baigę užduotį vaikai paaiškina, kodėl kiekvienai iš dviejų lėlių parinko tam tikrą 
profesiją. Kuo lėlių darbas bus naudingas kitiems?

  Mokytojas atkreipia vaikų dėmesį į tai, kad visos profesijos svarbios ir teikia 
pasitenkinimą jas pasirinkusiems žmonėms.

  Mokytojas su vaikais aptaria, kam jie norėtų padėkoti už pagalbą ir rūpinimąsi kitais 
bendruomenės nariais, jei galėtų parašyti laišką.

https://ecarom.eu/materials-for-children/
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2 sesija:

Po diskusijų mokytojas skiria užduotį savarankiškam darbui:

 Kiekvienas vaikas pasirenka patinkančią profesiją, kurią galėtų rinktis užaugę.

 Kiekvienas vaikas aprengia atitinkamą lėlę pasirinktu kostiumu.

 Mokytojui pakvietus, kiekvienas vaikas paaiškina, kodėl pasirinko šią profesiją.

  Jei dėžutėje nėra pakankamai lėlių, vaikai gali nupiešti pasirinktą profesiją ir paaiškinti 
pasirinkimą kitiems.

Metodo tikslai

Vaikai gali pasirinkti tam tikrą profesiją ir paaiškinti savo motyvus.

Vaikai gali išreikšti dėkingumą įvairių profesijų žmonėms, kurie padeda ir rūpinasi kitais.

Turinio ypatybės

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

Berniukai* skatinami rinktis socialinės srities profesijas.

Variacijos

Priklausomai nuo mokytojų pasirengimo, su vaikais gali būti aptartos ir kitos socialinės 
srities profesijos.

Kas toliau?

Dėžutę ir herojus galima panaudoti kuriant kitas istorijas ir toliau plėtojant didaktinį 
žaidimą ugdymo tikslams ir užduotims, susijusioms su rūpinimusi.

Pastabos, patarimai, rizika

Mokytojai turėtų įtraukti visus vaikus, įskaitant drovius ar neaktyvius, taip pat skirtingų 
lyčių vaikus.

Metodo šaltiniai

Sukurta Tatjanos Kmetovos, įgyvendinta CWSP komandos pagal ECaRoM projektą.

Šio modulio tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis suaugusiųjų profesijomis, 
kurias gali pasirinkti tiek moterys*, tiek vyrai*. Akcentuojama galimybė vaikams ateityje 
rinktis patinkantį darbą, nors visuomenėse vis dar išlieka profesijų skirstymas pagal lytį. 
Sužinoję apie kitas profesijas, ne tik tas, kuriomis užsiima jų tėvai, mokytojai ir žmonės 
artimoje aplinkoje, vaikai praplečia požiūrį į suaugusiųjų pasaulį: įgūdžius ir gebėjimus, 
reikalingus užsiimti konkrečia profesija, ir pasirinkimo galimybes, kurios priklauso ne nuo 
jų lyties, gyvenamosios vietos ir t. t., o tik nuo noro atsidėti tam tikrai veiklai. Siūlomais 
metodais siekiama vaikams parodyti pasirinkimų įvairovę ir su rūpinimusi susijusios 
veiklos svarbą. Pabrėžti, kad tiek berniukai*, tiek mergaitės* gali imtis šių vaidmenų. Tai 
nėra profesinis konsultavimas, veikiau vaikų supažindinimas su galimybe rasti mėgstamą 
užsiėmimą tarp profesijų, susijusių su rūpinimusi.
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04.6  5 modulis. Socialinis solidarumas ir ekologija
Rūpestingo vyriškumo sąvoka apima ir dažnai nepastebimą – rūpinimosi gamta, 

planeta – aspektą. Atsižvelgiant į dabartinius ekologinius iššūkius, katastrofas, būtina kuo 
skubiau keisti žmonių požiūrį į gamtą, rūpinimąsi aplinka suprantant kaip vaikų auklėjimo 
dalį. Tai apima ir kritišką žvilgsnį į lyties ir klimato kaitos santykį. Rūpestingi vyrai* gali 
atlikti svarbų vaidmenį saugodami aplinką, jeigu pripažįstame ryšį tarp šių dviejų iš pirmo 
žvilgsnio nesusijusių aspektų.

Kalbėdami apie lyties ir klimato kaitos sąveiką, šiame skyriuje pateiksime keletą 
pavyzdžių, kaip antai gamtos ir moterų* išnaudojimas ar skirtingas klimato kaitos poveikis 
skirtingų lyčių atstovams. Apžvelgsime ir lyties įtaką aplinkai palankiam elgesiui.

Lyčių disbalansas ir aplinka

Lyčių disbalansas ir planetos išnaudojimas turi daug panašumų, kurie iš pirmo 
žvilgsnio gali būti nepastebimi. Jie kyla binarinėje (vyrai – moterys / kultūra – gamta ir pan.) 
įsitikinimų, elgesio ir dėsnių sistemoje, kurią suvokiame kaip natūralią, nekintančią, gal net 
būtiną. Ši sistema griežtai hierarchinė, viena jos dalis išnaudoja kitą (Ortner, 1972). Lyčių 
nelygybė ir klimato kaita yra susijusios ir netgi stiprina viena kitą. Marginalizuota moterų* 
padėtis visuomenėje lemia tai, kad klimato kaita joms daro stipresnį neigiamą poveikį 
nei vyrams* (Lahiri-Dutt, 2013; Neumayer ir Plümper, 2007). Tas pats taikoma ir kitoms 
marginalizuotoms ar nepalankioje padėtyje esančioms bendruomenėms, nes neturtingi 
žmonės patiria didžiausią poveikį, o didesnę dalį nepasiturinčių žmonių pasauliniu mastu 
sudaro moterys* (Aguilar, 2009). Pasaulinė moterų*, o kartu ir kitų marginalizuotų lyčių, 
priespauda yra susijusi su pasauliniu kapitalistiniu gamtos išnaudojimu, kuris laikomas 
natūraliu ir būtinu (Ranjith, 2017). Gamtos feminizacija ir tariamo glaudaus moterų* ryšio 
su žeme mitas naudojami teisinant būtinybę kontroliuoti moteris* ir gamtą (Ortner, 1972; 
Warren ir Cady, 1994). 

Žinoma, ne visų moterų* patirtis vienoda. Svarbu atsižvelgti į daugybę kitų veiksnių, 
pavyzdžiui, kilmės šalį ir kultūrą, rasę, klasę, religiją, seksualinę orientaciją, lytinę 
tapatybę, geografinę padėtį ir kitus veiksnius (Lahiri-Dutt, 2013). Siekiant įveikti socialinę 
ir ekologinę nelygybę, reikalingas sąveikinis požiūris.

Klimato katastrofos ir tvarus vystymasis

Šiuo metu vykstančią žmogaus sukeltą klimato kaitą daugiausia skatina šiltnamio 
efektą sukeliančios dujos (jos išsiskiria deginant iškastinį kurą, auginant gyvulius) ir 
miškų kirtimas. Šiltnamio efektą didina daugelio globalios Šiaurės (pavyzdžiui, Europos) 
gyventojų gyvenimo būdas: mitybos įpročiai, perteklinis vartojimas, švaistymas, 
transporto pasirinkimas, atostogų kelionės ir pan. Tačiau šio gyvenimo būdo poveikį 
labiausiai jaučia globalių Pietų šalys. Klimato kaita yra iššūkis darniam vystymuisi, 
nes veikia ne tik aplinką, bet ir socialinį, ekonominį vystymąsi, įskaitant ir lyčių lygybę 
(Lahiri-Dutt, 2013). Marginalizuotos grupės, pavyzdžiui, religinės ar etninės mažumos, 
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moterys* arba LGBTQIA+ bendruomenės nariai, dažnai turi mažiau išteklių apsisaugoti 
nuo katastrofų. Šioms grupėms priklausantys žmonės gali būti nepalankioje padėtyje dėl 
mažesnių pajamų ar žemesnio išsilavinimo lygio, prastesnių gyvenimo sąlygų ar apskritai 
prastos fizinės ir (arba) psichinės sveikatos. Jie stokoja išteklių, tokių kaip pinigai draudimui 
apmokėti, santaupos, iš kurių būtų galima pragyventi esant nepritekliui, arba tinkamas 
būstas, kuris saugotų nuo padidėjusio karščio ar kritulių (Aguilar, 2009).

Klimato katastrofos, tokios kaip gausios liūtys, potvyniai, sausros, audros ir kt., dažnai 
tik padidina jau esamus iššūkius. Jos gali paaštrinti socialines, politines, ekonomines 
įtampas ir kelti grėsmę pažeidžiamų bendruomenių saugumui. Moterys*, kurios patiria 
atskirtį daugiau nei vienu pagrindu (pvz., kaip vieniša namų ūkio galva, tamsios odos 
spalvos arba priklausanti čiabuvių bendruomenei), patiria sunkius klimato kaitos 
padarinius. Jos dažniau žūsta stichinių nelaimių metu, nes dėl griežtų nuostatų, kaip joms 
(ne)pridera elgtis, nelaimės atveju rečiau išeina iš namų arba nemoka plaukti (Neumayer ir 
Plümper, 2007). Tyrimai rodo, jog visuomenėse, kuriose moterys* ir vyrai* turi maždaug 
vienodas teises, stichinės nelaimės vienodai paliečia abi lytis. Visame pasaulyje moterims* 
tenka didesnė atsakomybė nei vyrams* už vandens ir maisto tiekimą savo šeimoms. 
Klimato kaita turės įtakos derliui ir prieigai prie geriamo vandens, taip pat gali padidinti 
maisto kainas (Lahiri-Dutt, 2013), taigi rūpintis šeima taps sunkiau nepriklausomai nuo to, 
ar perkate maistą parduotuvėse, ar auginate patys.

Tvaraus gyvenimo pasirinkimai

Pasaulinis 2022 m. tyrimas, kuriame judumo pasirinkimai buvo nagrinėjami lyties 
atžvilgiu, parodė, kad vyrai* mažiau linkę rinktis viešąjį transportą arba dviračius (Goel, 
Oyebode ir Foley, 2022). Visur, kur buvo tinkama infrastruktūra, moterys* dažniau rinkosi 
viešąjį transportą arba dviratį, pavyzdžiui, dėl sveikatos priežasčių, rūpindamosi aplinka 
arba dėl to, kad neturi galimybės naudotis automobiliu ar vairuotojo pažymėjimu (tai 
nebuvo tokia didelė problema vyrams*). Galima pastebėti ir priešingą efektą: ten, kur 
moterys* turėjo baimintis dėl savo saugumo važiuodamos dviračiu arba dėl kultūrinių 
normų to atsisakė, buvo mažiau išvystyta reikalinga infrastruktūra (t. y. dviračių takai ar 
dviratininkus saugantys įstatymai). 2020 m. atliktame tyrime buvo nagrinėjamas aplinkai 
palankus moterų* ir vyrų* elgesys ir jo sąryšis su socialinėmis nuostatomis lyčių atžvilgiu. 
Tyrimas parodė, kad ekologiškas elgesys gali būti vertinamas kaip peržengiantis lyties 
normas, priklausomai nuo veiklos rūšies ir numanomos veikėjo lyties. Viešojoje erdvėje 
matomas aplinkai palankus elgesys, pavyzdžiui, atliekų rūšiavimas, daugkartinių pirkinių 
maišelių naudojimas ar tvaraus maisto pirkimas labiau siejamas su moterimis ir šiomis 
veiklomis dažniau užsiėmė moterys*, kadangi veiklos atitiko jų lyčiai keliamus lūkesčius. 
Veiklos, kurias vienodai atliko ir vyrai*, ir moterys*, buvo siejamos su vyrais, pavyzdžiui, 
susijusios su energijos vartojimu, automobilių remontu ir priežiūra ar politiniais protestais. 
Tyrimas taip pat atskleidė ryšį tarp seksualinės orientacijos ir ekologijos. Jo dalyviai buvo 
labiau linkę abejoti vyrų* heteroseksualumu, jei šie užsiima su moterimis* siejamomis 
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aplinkai palankiomis veiklomis, nes toks elgesys buvo interpretuojamas kaip neatitinkantis 
lyties normų (Swim, Gillis ir Hamaty, 2020).

Tarp lyties ir maisto pasirinkimo taip pat pastebimas stiprus ryšys. Daugelyje Europos 
kultūrų mėsos valgymas ilgą laiką buvo siejamas su galia ir vyriškumu, tai buvo turto ir 
galios požymis (Ruby ir Heine, 2011). Mėsos, ypač jautienos, vartojimas taip pat yra vienas 
pagrindinių klimato krizę sukeliančių veiksnių. Tyrimai rodo, kad vyrai* vegetarai buvo 
laikomi mažiau vyriškais nei vyrai*, valgantys mėsą. Tačiau statuso praradimas, kurį lemia 
mažesnis mėsos vartojimas, būtų naudingas aplinkai, nes reikšmingai sumažintas mėsos 
vartojimas arba visiškai augalinė mityba ekologijos atžvilgiu yra vienas veiksmingiausių 
individo elgsenos pokyčių (Rosenfeld ir Tomiyama, 2021). Buvimas vyru* reikalauja 
nuolatinio darbo ir patvirtinimo. Vienas iš būdų tai pasiekti – „teisinga“ mityba, kurioje 
daug mėsos, turinčios neigiamų pasekmių planetai ir individo sveikatai (Paulson & Boose, 
2019).

Rūpestingas elgesys apima ir rūpinimąsi aplinka, tačiau aplinkai palankus elgesys 
ir heteroseksualus vyriškumas sunkiai dera tarpusavyje. Įvairių sričių tyrimai rodo, kad 
moterys* labiau nei vyrai* jaučia grėsmę dėl klimato kaitos ir apskritai yra labiau linkusios 
rūpintis klimatu. Vyrai* mažiau linkę rūpintis aplinka, o viena pagrindinių priežasčių ta, 
kad toks elgesys laikomas „moterišku“ ir jo perėmimas neva pavojingas vyrų* įvaizdžiui ir 
savimonei.

Rūpestingi vyriškumai

Rūpestingas vyriškumas reiškia rūpinimąsi ne tik aplinkiniais. Norėdami klestėti 
pasaulyje, turime atsižvelgti į bendruomenę, o kartu ir mūsų planetą. Vyrus* saisto 
sudėtingos vyriškumo hierarchijos (Paulson ir Boose, 2019), tačiau jie dažniau užima 
galios pozicijas, kurios suteikia galimybę sušvelninti stichinių nelaimių padarinius arba 
užkirsti joms kelią vietos bendruomenėse ar tarptautiniu lygmeniu. Rūpinimąsi planeta 
įtraukdami į rūpestingo vyriškumo apibrėžtį skatintume vyrus* atsižvelgti į pasekmes 
gamtai priimant profesinius ir asmeninius sprendimus. Šio sąmoningumo ir įžvalgumo 
vaikus galime mokyti jau šiandien, nes tai bus svarbus ir reikalingas įgūdis užaugus.

Kita svarbi rūpestingo vyriškumo dalis – rūpinimasis bendruomene. Dėmesys 
artimiausių žmonių poreikiams svarbus, tačiau rūpinimasis bendruomene taip pat reiškia, 
kad priimdami sprendimus šiandien atsižvelgiame į savo (mikro)rajoną, kaimą ir ateities 
kartas. Ar paliksime savo vaikams ir anūkams planetą, kurioje jie vis dar galės gyventi? 
Atsakomybė už ateities kartas gali daryti įtaką kasdienėms veikloms, pavyzdžiui, kaip 
maitinamės, kur pasirenkame gyventi, už ką balsuojame. Tai gali reikšti ir įsitraukimą į 
ateities kartoms svarbius klausimus remiantį protestų judėjimą. Pastaraisiais metais 
klimato aktyvizmo svarba išaugo todėl, kad žmonės pradėjo daugiau kalbėti apie 
rūpinimąsi bendruomene ir kartas susiejantį teisingumą. Rūpinimasis bendruomene 
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apima veiksmus vietos lygmeniu, pavyzdžiui, ekonominį bendruomenės stiprinimą 
perkant vietos gamintojų prekes. Sprendimą, ką valgyti ir kur tai pirkti, heteroseksualūs 
vyrai* dažnai palieka partnerėms. Įsitraukdami į šią kasdienę veiklą, vyrai* galėtų pradėti 
daugiau domėtis savo sveikata, lygiavertiškai dalyvauti bendro namų ūkio reikaluose ir 
paremti vietos ekonomiką. Rūpinimasis bendruomene skatina ištiesti pagalbos ranką ir 
būti solidariems su aplinkiniais, kurie turi mažiau privilegijų. 

Galiausiai rūpestingas vyriškumas apima aktyvų nusiteikimą prieš smurtą. 
Planetos laikymas nesibaigiančiu išteklių šaltiniu turi smurto elementų. Žiaurus žmonių 
išnaudojimas ekonomiškai silpnose šalyse kartais primena tai, kaip iš gamtos išgaunami 
ištekliai, pavyzdžiui, nafta ar žemės ūkio produktai, – nesirūpinant pasekmėmis, 
negalvojant, kad po kelių kartų sunaikinsime ne tik savo turtų šaltinį, bet ir mus supančią 
gamtą. Svarbus ir elgesys su gyvūnais fermų kompleksuose, ir migrantų darbuotojų 
išnaudojimas – neatsižvelgiama nei į žmonių, nei į gyvūnų teises, pastarieji vertinami kaip 
neribotas pigių baltymų šaltinis. Mėsos atsisakymas mityboje, žinoma, nėra privaloma 
rūpestingo vyriškumo dalis, tačiau būtina pripažinti kitų vegetarinį pasirinkimą ir skirti 
daugiau dėmesio mitybos įpročių pasekmėms.
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04.6.1  Metodas. Kur keliauja plastikas?

Metodas

Kur keliauja plastikas?

Metodo temos

Rūpinimasis aplinka, atliekų rūšiavimas.

Tikslinė grupė

Pradinės mokyklos ir (arba) vaikų darželio vaikai.

Dalyvių skaičius

Nuo 5 iki 30.

Situacija

Tai gana lankstus metodas, įgyvendinamas pačiu paprasčiausiu būdu ir nereikalaujantis 
didelio susikaupimo.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės 

Nėra.

Pasirengimas

Jei planuojate šią veiklą su pradinių klasių mokiniais, galite pasinaudoti dalomąja 
medžiaga.

Trukmė 

1–2 val.

Erdvės

Vienas kambarys.

Metodo eiga

Pradinė mokykla:

  Vaikai gauna dalomąją medžiagą su klausimais, kuriuos turėtų aptarti su savo 
seneliais / vyresnio amžiaus šeimos nariais / kaimynais. Klausimai susiję su maisto 
produktų pirkimu, kai respondentas (-ė) buvo vaikas.

 Vaikai atsineša savo dalomąją medžiagą į mokyklą.

 Diskutuoja poromis ir atsako į vieni kitų klausimus.

Vaikų darželis:

  Vaikams pasakoma, kad kiekvienas iš namų turėtų atsinešti po vieną (švarią) plastikinę 
pakuotę.
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  Mokytojas padeda jiems surūšiuoti plastikines pakuotes (pavyzdžiui, ant skirtingų stalų 
arba į skirtingas krūveles ant grindų): kur buvo supakuoti vaisiai? Kas buvo naudojama 
pieno produktams? Kas buvo naudojama kitiems maisto produktams? Kokie dar daiktai 
buvo supakuoti į plastikines pakuotes?

Vaikų darželis ir pradinė mokykla:

  Mokytojas klausia vaikų: kokios yra kitos pakavimo medžiagos? Kur galima nusipirkti 
maisto be plastikinės pakuotės? Kas atsitinka su visu šiuo plastiku, kai jį išmetame? Kas 
nutiks, jei plastiko gabalėlį išmesite į gamtą?

  Paskutinis klausimas: kas atsakingas už gamtos švarą? Atsakymas: mes visi, visų lyčių 
vaikai ir suaugusieji.

Metodo tikslai

Vaikai sužino apie plastikinių pakuočių raidą ir apie tai, kad vyresnių kartų suaugusiųjų 
vaikystės patirtis visai kitokia. Tai padeda geriau suvokti tvarius pakuočių sprendimus ir 
tampa puikia pradžia pokalbiams apie perdirbimą, taršą, transporto pasirinkimą ir kitas 
temas.

Turinio ypatybės

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

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

Variacijos

Šis metodas turi dvi versijas. Viena skirta pradinių klasių mokiniams, kita – darželinukams. 
Su pradinių klasių mokiniais galima naudoti abiejų variantų derinį.

Kas toliau?

Tinkamos tolesnės temos: atliekų perdirbimas, tarša, atliekų ir vartojimo mažinimas.

Jei įmanoma, reikėtų apsilankyti antrinių žaliavų perdirbimo gamykloje arba sutvarkyti 
prišiukšlintą teritoriją.

Pastabos, patarimai, rizika

   Venkite vaikų gėdijimo dėl to, kad valgo produktus, supakuotus į plastikinę pakuotę. 
Šio metodo tikslas – atkreipti dėmesį į plastikinių pakuočių žalą ir alternatyvas, kartu 
pripažįstant, kad kartais labai sunku rasti maisto, kuris nebūtų plastikinėje pakuotėje.

  Apie plastikines pakuotes ir įvairias plastiko rūšis, jų poveikį žmonėms ir aplinkai yra 
daug išsamios informacijos. Svarbu pasidomėti vietine situacija (pvz., dėl perdirbimo), 
bet neperkrauti vaikų detalėmis.
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Sources of the method

Šiam ECaRoM vadovui parengė Lisa Wagner.

Daugiau informacijos

Idėjos veikloms, susijusioms su plastiku: https://www.plasticpollutioncoalition.org/
blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-
activities-to-involve-the-whole-family.

Vaikams skirti mokomieji vaizdo įrašai apie plastiką (anglų kalba): https://www.youtube.
com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm.

https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family
https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family
https://www.plasticpollutioncoalition.org/blog/2018/5/3/how-to-talk-to-your-kids-about-plastic-pollution-cartoons-books-and-activities-to-involve-the-whole-family
https://www.youtube.com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm
https://www.youtube.com/watch?v=9kmlPzK6bFs&list=PL4pC5Um_aTFjxxAVm93DAy7W9fxsFnPJm
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04.6.2  Metodas. Ką man reiškia gamta? 
Metodas 

Ką man reiškia gamta?

Metodo temos 

Žmogaus ir gamtos santykiai, tarša, planetos ribos.

Tikslinė grupė

Pradinės mokyklos ir (arba) vaikų darželio vaikai.

Dalyvių skaičius

Nuo 5 iki 30.

Situacija 

Tai lankstus metodas, įgyvendinamas pačiu paprasčiausiu būdu ir nereikalaujantis daug 
susikaupimo.

Jį galima atlikti ištisus metus, tačiau geriausia pavasarį arba vasarą.

Pasiruošimas

Reikalingos priemonės

Popierius ir pieštukai piešimui; galimybė piešti lauke.

Trukmė

1–2 val.

Erdvės

Vienas kambarys.

Metodo eiga

    Vaikai siunčiami į lauką (sodą ar parką), kad pririnktų ko nors „iš gamtos“, pavyzdžiui, 
lapų, šakelių, akmenėlių, truputį žemės, gilių, sėklų, gėlių ir t. t.

  Dalijasi tuo, ką rado (pvz., sėdi ratu ir deda daiktus ant žemės). Mokytojas klausia: kur 
tai radote? Ar žinote, kaip tai vadinasi? Ar žinote, ką tai daro / kam tai naudojama? 

  Atsisėskite po medžiu arba parodykite medžio paveikslėlį. Ką medžiai daro dėl mūsų? 
Atsakymai: suteikia pavėsį, gamina deguonį, vėsina vietą aplink, sugeria lietų. Kuo 
mums naudingas lietus? Dėl jo auga augalai, jis padeda mums auginti maistą, vėsina 
orą, pripildo upes ir ežerus, aprūpina mus geriamu vandeniu. Kuo mums naudinga 
saulė? Ji mus šildo, padeda augalams augti, yra svarbi mūsų sveikatai ir laimei.

  Surinkę daiktus, atsistokite ratu. Vaikų paprašoma užsimerkti. Ką jie girdi? Ką užuodžia? 
Atmerkę akis – ką mato? Ar yra medžių, kitų augalų? Pakvieskite paliesti žemę: ką jaučia? 
Gal žolę? Dirvožemį? Akmenis? Pakvieskite vaikus atskirti gamtą (pvz., kalvos ar miško 
vaizdą, paukščių čiulbėjimą, vėją, gėlių kvapą, saulės šviesą, vabzdžius) nuo žmonių 
sukurtų dalykų (pvz., eismo, pėsčiųjų keliamo triukšmo, žvyro ar betono).
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  Paklauskite vaikų: kas atsitinka, jei... saulė šviečia per daug? Lyja per daug arba per 
mažai? Ar mūsų surinkti objektai gali egzistuoti be lietaus ir saulės? Kas nutiks medžiui? 
Mums, žmonėms? Ar visiems žmonėms reikia gamtos? Ar gamta labiau reikalinga 
vyrams*, ar moterims*? Ar suaugusiesiems, ar vaikams labiau reikia gamtos? Kam reikia 
saugoti gamtą? Kaip manote, kodėl kai kurie žmonės kartais ją pamiršta?

  Paskutinėje dalyje paprašykite vaikų nupiešti, kas jiems labiausiai patinka gamtoje.

Metodo tikslai

Vaikai skatinami mąstyti apie gamtą ir apie tai, kaip žmonės kasdieniame gyvenime 
priklauso nuo gamtos.

Turinio ypatybės

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

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

Variacijos

Pradinių klasių moksleiviams galima pateikti papildomų klausimų: ar žinote, koks elgesys 
padeda saugoti gamtą? Koks elgesys kenkia gamtai? Šiuos klausimus galima pateikti ir kaip 
namų darbų užduotį.

Kas toliau?

Tinkamos temos: augalai ir derlius, miškas, lietaus ciklas, metų laikai ir kt.

Pastabos, patarimai, rizika

 Mokytojai turėtų būti atsargūs ir nekaltinti vaikų dėl kokio nors aplinkai žalingo elgesio bei 
įsikišti, jei vaikai kaltina vieni kitus. Vietoj to galima paskatinti pagalvoti, kaip išspręsti šią 
problemą, nepamirštant, kad būtent suaugusieji priima sprendimus dėl vaikų gyvenimo 
būdo.

 Kalbant apie maistą, svarbu nepamiršti, kad daugelio šeimų biudžetas ribotas. Ne 
kiekvienas vaikas gali nuolat gauti šviežio ir sveiko maisto. Užsiėmimo metu daugiausia 
dėmesio reikėtų skirti ryšio tarp maisto ir gamtos suvokimui.

Metodo šaltiniai

Šiam ECaRoM vadovui parengė Lisa Wagner.
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Daugiau informacijos

TED pranešimas apie tai, ko gamta moko vaikus https://www.youtube.com/
watch?v=Dhas9OEc1Lk;

Nemokami mokomųjų veiklų lauke pavyzdžiai: https://www.naturefriendlyschools.co.uk/
free-resources.

Papildomos idėjos veikloms, kurios parodo vaikams, kad jie nėra per maži ką nors 
pakeisti: 

  Jei jūsų darželyje ar mokykloje yra sodas, galite apsvarstyti galimybę pasodinti 
keletą bitėms draugiškų gėlių (ne per arti žaidimų zonos). Tai gali būti puiki 
pradžia pokalbiams apie bites, kitus vabzdžius ir jų svarbą mūsų ekosistemai.

  Dar viena sritis, kurioje vaikai gali suprasti, koks svarbus jų indėlis, – plastikinių 
maišelių keitimas daugkartinio naudojimo maišeliais. Per meninį užsiėmimą 
vaikai gali nudažyti medžiaginius maišelius ir padovanoti juos tėvams arba išdalyti 
nepažįstamiems žmonėms, pavyzdžiui, vietos ūkininkams ar prekybos centrams.

  Vaikams galima duoti užduotį apklausti šeimos narį vyrą* ar kitą jų aplinkos 
suaugusįjį apie pastangas elgtis ekologiškai. Tai gali padidinti ir suaugusiųjų 
sąmoningumą.

Vyrai* vis dar priima daugumą sprendimų, o tai darydami labiausiai rūpinasi finansine 
nauda esamoje situacijoje. Tačiau formuojant politiką būtina įvertinti socialinius aspektus 
ir lyčių vaidmenis, taip pat poveikį ateities kartoms. Svarbu ne tik skatinti moterų*, 
nebinarinių asmenų įgalinimą, bet ir priminti vyrams* apie atsakomybę rūpintis savo 
bendruomene bei planeta. Vien privačių veiksmų nepakaks sustabdyti klimato kaitai – 
pokyčiai turi apimti politikos ir pasaulio ekonomikos sprendimus. Bet prie sprendimo 
galima prisidėti reikalaujant, kad valdantieji būtų atsakingi, ir ugdant ateities sprendimų 
priėmėjus.

https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk;
https://www.youtube.com/watch?v=Dhas9OEc1Lk;
https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources
https://www.naturefriendlyschools.co.uk/free-resources
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05   Rekomendacijos darbui 
su tėvais
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Vaikų gerovei ankstyvojo ugdymo įstaigose ar pradinėse mokyklose svarbūs 
pedagogų ir tėvų santykiai. Lyčių stereotipų ir nuostatų fone gali kilti sunkumų 
užmezgant konstruktyvų, palaikantį santykį su vaikų tėvais ar globėjais. Geras ryšys 
su tėvais turi teigiamą įtaką vaiko pasitikėjimui savimi ir ugdymo turinio, pavyzdžiui, 
rūpestingo vyriškumo, mokymui. Toliau pateikiame keletą rekomendacijų sėkmingam 
bendradarbiavimui su tėvais.

Bendravimas – svarbiausia 

Sėkmingas pedagogų ir tėvų (globėjų) bendravimas grindžiamas abipusiu pasitikėjimu, 
pagarba, lygiavertiškumu ir noru užmegzti, palaikyti dialogą. Dažnai ir pedagogai, ir tėvai 
nori vaikui geriausio, tačiau skiriasi būdai, kaip to pasiekti. Gera komunikacija padeda 
užkirsti kelią daugeliui konfliktų. Pavyzdžiui, jei ankstyvojo ugdymo įstaigos koncepcijoje 
numatytas į įvairovę orientuotas požiūris, pasirašydami sutartį tėvai sutinka, kad jų vaikas 
nagrinės su įvairove susijusias temas. Todėl pedagoginis personalas turi nuo pat pradžių 
suprantamai ir aiškiai informuoti apie šią koncepciją ir institucijos nuostatas. Tam svarbus 
bendras įstaigos vadovybės ir kolektyvo požiūris. Konflikto atveju, o ir kasdieniame darbe, 
naudinga turėti įstaigos koncepciją ir veiklą apibrėžiančius dokumentus.

Kaip bendrauti su tėvais?

Gali būti naudinga paaiškinti tėvams, kodėl rūpesčio ir rūpinimosi temos svarbios 
dirbant su vaikais, o ypač su berniukais*. Apibendrintą informaciją galima pateikti 
tėvams skirtuose laiškuose arba tėvų susirinkimuose. Norint pasiekti visus tėvus, 
tikslinga informaciją parašyti skirtingomis šeimų vartojamomis kalbomis ir išplatinti 
asmeniškai. Tuomet tėvų susirinkime galima išsamiau paaiškinti pedagoginę koncepciją 
ir darbo metodus. Kartais naudinga parodyti medžiagą, pavyzdžiui, vaikiškas knygeles 
ar šiame vadove pateiktus metodus. Galite tėvams rekomenduoti profesinės ar metodinės 
literatūros, kuri suteiktų daugiau informacijos. Tėvų ir mokytojų susirinkimai gali tapti 
proga pasiteirauti apie tėvų interesus ir prioritetus, skirti laiko ramiai aptarti ir pasikalbėti, 
pavyzdžiui, apie neaiškumus ar nepatogumus, kuriuos kelia rūpinimosi ar rūpestingo 
vyriškumo temos.

Kartu dėl vaiko

Suprantama, kad ir pedagogai, ir tėvai siekia padėti ir padrąsinti vaiką, ugdyti stiprią 
asmenybę. Bendro tikslo suvokimas turėtų skatinti kartu ieškoti sprendimo dėl požiūrio 
skirtumų. Kilus konfliktui, ne visada naudinga griežtai laikytis savo principų. Prasminga ne 
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laikytis pozicijos „arba / arba“, o stengtis sukurti vadinamąją „trečiąją erdvę“ („Fachstelle 
Kinderwelten“, 2017: 19). Trečioji erdvė – tai vieta, kurioje kiekvienas gali vėl atrasti save; 
joje reakcija į skirtumus tampa svarbesnė už bendrų sprendimų paiešką. Kaip rašoma 
„Fachstelle Kinderwelten“ (2017: 17): 

  naudinga apmąstyti, kokios vertybės, jausmai, mintys ir lūkesčiai slypi už konkrečios 
situacijos vertinimo.

  į situaciją vertinga pažvelgti iš tėvų, kurie greičiausiai turi paaiškinamų priežasčių 
savo veiksmams, perspektyvos, pamėginti suprasti jų nuostatas ir lūkesčius.

Sąmoningumo ir savirefleksijos įgūdžių ugdymas taip pat gali padėti pedagogams 
atpažinti, kaip jų pačių mąstymas ir vertinimas, pvz., išankstinis nusiteikimas tėvų 
atžvilgiu, gali apsunkinti bendravimą. Siekiant lygiaverčio bendravimo, svarbu galvoti 
apie dalyvių socialinę integraciją ir kontekstą.

„Fachstelle Kinderwelten“ pateikia pavyzdį, kaip sprendimų paieška gali būti 
organizuojama „trečiojoje erdvėje“ (ibid.: 98f). Vaikas kasdien ateina į darželį su amuletu, 
kabančiu ant grandinėlės. Mokytoja prašo mamos, kad nuimtų amuletą, nes vaikas gali 
susižeisti grandinėle. Tačiau motinai labai svarbu, kad vaikas jį nešiotų. Nesutarusios abi 
pusės jaučiasi nepatenkintos. Tuomet mokytoja išsamiau apsvarsto situaciją ir supranta, 
kad, matyt, nesuvokia, ką tiksliai vaikui ir mamai reiškia amuletas. Kito pokalbio metu 
paaiškėja, kad mamos religijoje jis turi svarbią vaiko apsaugos reikšmę. Abi supranta, kad ir 
vienai, ir kitai rūpi vaiko saugumas, ir sutaria, kad amuletą vaikas nuo šiol nešios ant diržo 
arba kelnių kišenėje.

Konfliktinių situacijų sprendimas

Nesutarimai gali tapti galimybe naujam, skirtingais požiūriais grįstam sprendimui. 
Tačiau tai nereiškia, kad reikia skatinti diskriminaciją ar atskirtį. Pavyzdžiui, jei reiškiamas 
susirūpinimas, kad vaikas gali tapti lesbiete ar gėjumi dėl to, kokius drabužius mėgsta, 
svarbu nesmerkiant ir nuraminant paaiškinti, kad drabužių pomėgis ar būdo savybės 
nerodo nieko konkretaus apie vėlesnę vaiko seksualinę orientaciją („Julian is a Mermaid“, 
2021: 20). Išsakyti savo poziciją ir jos laikytis yra svarbu, tačiau nebūtinai situacijos metu. 
Tai galima padaryti vėliau per individualų pokalbį ar ramesniu momentu. Svarbu duoti 
signalą, kad norima palaikyti ryšį ir rasti bendrą sprendimą.

Panašios situacijos pavyzdį pateikia „Fachstelle Kinderwelten“ (2017). Pasiimdamas 
sūnų iš vaikų darželio tėvas pastebi, kad šis žaidžia su barbėmis. Pasibaisėjęs klausia, negi 
sūnus yra mergaitė*, ir paprašo lėlę tuoj pat padėti į šalį. Tuomet mokytojas skiria laiko 
paaiškinti tėvui, kad šiame darželyje visiems vaikams leidžiama žaisti su viskuo, taigi ir 
berniukams* su lėlėmis. Norėdamas susieti situaciją su tėvo realybe, pastebi: „Juk jūs taip 
pat esate tėvas, kuris rūpinasi savo vaiku.“ Tada tėvas susimąsto. Norėdami toliau keistis 
nuomonėmis apie panašias situacijas, pedagogas ir tėvas susitaria aptarti lyčių vaidmenis 
ateinančiame tėvų ir mokytojų susirinkime. Pokalbio metu pedagogai laikosi bendrų 



75

ankstyvojo ugdymo įstaigos principų dėl lyčių stereotipų kaitos. Mokytojui tenka pareiga 
sukurti bendrą erdvę lygiaverčiam bendravimui.

Apibendrindami pateikiame keletą elgesio gairių, naudingų aptariant diskriminuojantį 
elgesį arba konfliktinėse situacijose su tėvais (ibid.: 149–152):

1) Užtikrinkite ramią aplinką diskusijai; 

2)  Ruošdamiesi pokalbiui išsigryninkite savo poziciją (apie ką kalbu, kaip jaučiuosi 
dėl teiginio, požiūrio ar situacijos);

3)  Būkite empatiški;

4)  Stenkitės suprasti tėvų susirūpinimą ir baimes;

5)  Pokalbio metu laikykitės aiškios pozicijos, nukreiptos prieš atskirtį, nuvertinimą 
ir diskriminaciją; 

6)  Diskutuokite pedagoginiu-profesiniu lygmeniu;

7)  Remkitės ugdymo įstaigos pedagogine koncepcija;

8)  Pabrėžkite bendrus tėvų ir ugdymo įstaigos interesus.e
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06   Rūpestingo vyriškumo 
įgyvendinimas 
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Sėkmingas rūpestingo vyriškumo koncepcijos įgyvendinimas priklauso nuo žinių, 
požiūrio ir metodų (didaktikos) sąveikos. Jis turi būti vykdomas visais ugdymo įstaigos 
lygmenimis. Rūpesčio ir rūpestingo vyriškumo koncepcijos įgyvendinimą reikia suvokti 
kaip bendrą tikslą ir apie tai galvoti visuose procesuose paskirstant užduotis. Šiame skyriuje 
į tai, ką galima padaryti siekiant ugdyti rūpestingus vyriškumus ir kurti rūpinimosi 
kultūrą, žvelgiame iš organizacinės perspektyvos.

06.1  Pirmieji ugdymo įstaigų vadovų žingsniai 
Ugdymo įstaigų vadovams tenka ypatingas vaidmuo, nes administracijos darbuotojai 

dėl viršesnių pareigų turi daugiau galių veikti. Šią poziciją vertėtų apmąstyti („Fachstelle 
Kinderwelten“, 2003). Dėl minėtos priežasties vadovybė turėtų rodyti iniciatyvą ir prisiimti 
atsakomybę už procesą. Visų pirma, svarbu aktyviai palaikyti savirefleksijos (žr. 3 skyrių), 
žinių gilinimo ir metodų taikymo praktikas (žr. 4 skyrių). 

Vadovybei tenka atsakomybė skatinti lyties aspektą reflektuojantį darbuotojų 
augimą. Tai reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į darbuotojų atranką, taip pat skatinti lyčių 
lygybę plėtojančias kvalifikacijos kėlimo priemones (MIKA, 2014). 

Be to, vadovybė privalo užtikrinti rūpestingumui palankią darbo atmosferą. Tai yra, 
mezgant aktyvius palaikančius santykius su kolegomis ir tėvais. Tėvai visada turėtų būti 
įtraukiami į procesą. Jei dėl ribotų išteklių aktyvaus tėvų dalyvavimo užtikrinti neįmanoma, 
reikėtų įsitikinti, kad jie yra susipažinę su ugdymo įstaigos pedagogine koncepcija.

Siekiant sistemingo ir tvaraus rūpestingo vyriškumo plėtojimo ankstyvojo ugdymo 
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įstaigoje, pravartu suformuluoti aiškius ir konkrečius tikslus, numatant jų įgyvendinimo 
laikotarpį ir už įgyvendinimą atsakingus darbuotojus (Scambor, 2012: 27–28).

Rūpesčiui palankios darbo atmosferos pagrindas yra klaidų toleravimo kultūra. 
Reikia pripažinti, kad klaidų pasitaiko, ir už jas nebausti. Klaidas veikiau reikėtų priimti 
kaip galimybę mokytis. Toks požiūris moko vaikus, kolegas ir tėvus, kad klaidos nėra 
asmeninė nesėkmė, ir mažina spaudimą. Pasiūlymas, kaip galėtų atrodyti šios klaidų 
toleravimo ir pripažinimo erdvės, kuriose skatinama aptarti kylantį nesaugumo jausmą 
ir pasipriešinimą, pateikiamas kitame poskyryje apie drąsias erdves. Jas galima suprasti 
kaip žingsnį prabilimo kultūros (angl. speak up culture) link. Išsikalbėjimas svarbus, nes 
paslėptas vaikų, kolegų ir tėvų pasipriešinimas trukdo tvariam rūpestingo vyriškumo 
plėtojimui (Scambor, 2012: 29).

Sėkmingai įgyvendinta smurto prevencijos koncepcija gali būti suprantama 
kaip sėkmingos „drąsos prabilti“ kultūros sudedamoji dalis. Joje aiškiai reglamentuota 
atsakomybė ir komunikacijos kanalai. Patariama įtraukti vaikus į koncepcijos kūrimo 
procesą, nes jie geriausiai žino, kokias galimybes spręsti problemas įžvelgia, o kokių – ne. 
Jei tai neįmanoma, reikėtų parengti bent jau vaikams pritaikytą ir suprantamą koncepcijos 
versiją (UNICEF, 2020).

Galiausiai, svarbu kreiptis į valdžios institucijas ir rėmėjus, nes švietimo įstaigoms 
reikia turėti pakankamai išteklių, kad galėtų dalyvauti mokymuose, įsigyti lyčių lygybę 
skatinančios medžiagos ir vykdyti tikslų įgyvendinimo stebėseną. Reikia laiko iš naujo 
įvertinti procesus bei veiklą per lyčių lygybės prizmę ir juos apsvarstyti su mokytojų 
komanda bei tėvais. Vadovybė gali turėti ribotą išteklių kiekį, tačiau reikšmingai prisidėti 
prie požiūrio ugdymo įstaigoje.

06.2  Drąsios erdvės ir rūpesčio kultūra
Integruojant rūpestingo vyriškumo sampratą į ankstyvojo ugdymo procesą, galima 

sukurti erdvę, kurioje visos lytys gali plėtoti savo pomėgius ir įgūdžius. Ji atveria kelius į 
įvairiapusę ateitį. Berniukai*, išmokę kreipti dėmesį į savo emocinius poreikius, taip pat 
randa būdų, kaip juos patenkinti (Bissuti ir Wölfl, 2011). Taigi kaip sukurti erdvę, kurioje 
vyriškumai suvokiami kaip skirtingi, o emocinės, santykiu su kitais žmonėmis grįstos 
vyriškumo dalys priimamos ir priimtinos?

Tyrimai rodo, kad dėl tradicinės vyriškumo sampratos reikalavimų asmeninių poreikių 
suvokimas, rodymas ir išgyvenimas yra susijęs su drovumu ir labai aukštu baimės lygiu. 

       (Scambor et al., 2019: 68)

Jei berniukų* aplinkoje dominuoja hegemoniniai vyriškumo, siejamo su suverenumu, 
jėga, saugumu, heteroseksualumu, vaizdiniai (Connell, 2000), nuo šios normos 
nukrypstančios rūpestingo vyriškumo koncepcijos suvokiamos kaip neturinčios galios ir 
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atstumiamos (Lenz, 2014; Rieske, 2016). Galios, pasitikėjimo savimi ir nepriklausomybės 
idealizavimas paprastai nepriima jausmų (baimės, nesaugumo) ir riboja su tarpusavio 
santykiais, emocijomis susijusius vyriškumo aspektus.

Spaudimas atitikti tam tikrus tradicinio vyriškumo įvaizdžius gali lemti socialinių įgūdžių 
trūkumą santykiuose su savimi ir kitais. Tai pasireiškia, pavyzdžiui, nesugebėjimu užmegzti 
tvarių draugysčių ir ryšių, paprašyti pagalbos, pripažinti jos poreikį, įsitvirtinti gyvenime, 
atsižvelgiant į savo norus, ir daugeliu kitų būdų. 

       (Scambor et al., 2019: 68)

Kaip ankstyvajame ugdyme galime atkreipti dėmesį į santykinius ir emocinius 
vyriškumo aspektus – rūpestingąjį vyriškumą?

Galbūt galime pasimokyti iš antidiskriminacinio ugdymo, kuriame balansuojama 
tarp saugumo ir išėjimo iš komforto zonos. Judant tarp saugių erdvių ir tokių, kuriose 
aptariamos (potencialiai) nepatogios temos (drąsių erdvių), mokymasis vyksta būtent 
„neužtikrintumo“ kontekste.

Čia daugiausia dėmesio skiriama galios disbalansui. Paprastai tai apima savo 
privilegijų analizę ir refleksiją arba marginalizuotų pozicijų, pavyzdžiui, rūpestingo 
vyriškumo tradicinėje vyriškoje aplinkoje, perspektyvos įsisąmoninimą, siekiant įgalinti 
rūpestingo vyriškumo aspektus. Vienas iš tokių mokymosi kontekstų vadinamas saugia 
erdve. Šis terminas – žinutė visiems grupės nariams, nedrįstantiems dalytis patirtimi ir 
mintimis jautriomis ir kontroversiškomis temomis (Arao ir Clemens, 2013). Saugios erdvės, 
kurioms būdinga dėmesinga ir rūpestinga aplinka, rūpinimosi kultūra, be kita ko, yra 
(potencialiai) marginalizuotų žmonių atsitraukimo erdvės, kuriose jie gali būti apsaugoti 
nuo diskriminuojančių, įžeidžiančių pareiškimų. Termino „saugi erdvė“ (angl. safe space) 
kilmė nėra aiški (Ali, 2017), tačiau tai nusistovėjusi ir plačiai paplitusi sąvoka bei būtina 
rūpestingumo ugdymo koncepcijos dalis

Patirtis rodo, kad erdvės, konceptualiai orientuotos į saugumą ir apsaugą nuo 
diskriminacijos, dažnai de facto nėra zonos be rizikos. Nukentėję asmenys nebuvo apsaugoti 
nuo kitų įžeidžiančio elgesio (Ali, 2017). Šios patirtys paskatino saugios erdvės koncepcijos 
plėtojimą vadinamųjų drąsių erdvių kryptimi. Terminą „drąsi erdvė“ pirmą kartą pristatė 
Arao ir Clemensas (2013), kurie išskyrė penkis šios koncepcijos bruožus:

   „Sutikti nesutikti ir ginčytis su pagarba“ – skirtingos nuomonės priimamos, 
pagarbiai diskutuojant apie tai, iš kur kyla skirtingos pozicijos;

  „Ketinimų ir poveikio įsisąmoninimas“ – veiksmo ketinimas atskiriamas nuo 
jo poveikio; atvirai aptariami atvejai, kai daromas poveikis kitų žmonių emocinei 
gerovei;
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  „Pasirinktas iššūkis“ – nariai patys pasirenka, kada pradėti diskusiją ir kada iš jos 
pasitraukti, reflektuoja šį pasirinkimą;

  „Pagarba“ – nariai rodo pagarbą kitiems ir reflektuoja, kaip ji reiškiama;

  „Jokių išpuolių“ – nariai įsipareigoja nekenkti vieni kitiems, būti atviri kritikai ir 
neneigti dėl savo teiginių ar elgsenos gautos kritikos.

„Drąsios erdvės“ ir „saugios erdvės“ turi skirtingus ugdymo tikslus. Pagrindinis saugios 
erdvės tikslas – suteikti potencialiai marginalizuotiems asmenims saugią aplinką, kurioje 
galima tyrinėti ir išsigryninti savo poziciją (pvz., berniukai*, kurie mėgsta rūpintis kitais), 
nepatiriant dominuojančios grupės narių įtakos (Ali, 2017). Kita vertus, drąsios erdvės 
skirtos mokytis mišriomis grupėmis, todėl pedagogai jas turi kurti taip, kad dalyviai galėtų 
susitvarkyti ir su nemaloniu turiniu, ir su sudėtingomis patirtimis. Mokymasis vieniems 
iš kitų įvairovėje tampa įmanomas. Abiem koncepcijoms būdinga kritiška hegemoninių 
visuomenės struktūrų, dėl kurių žmonės skirtingai pozicionuojami ir turi skirtingas 
patirtis, analizė.

Rūpinimosi kultūroje siekiama pripažinti, kad siekiai ir tikrovė nesutampa. Kritinės 
situacijos ne ignoruojamos, bet atskleidžiamos ir sprendžiamos.

Dėl šių priežasčių pedagogai turi įvertinti ne tik skirtingas aplinkybes, bet ir skirtingą 
vaikų pažeidžiamumą. Svarbu pabrėžti, kad ugdymui pasitelkus drąsias erdves visiškas 
emocinis saugumas negarantuojamas. Visi dalyviai suvokia, kad jų ribos gali būti pažeistos. 
Tai keičia dalyvių elgesį šiose erdvėse ir atveria galimybes suabejoti savo pozicija, pažinti ir 
priimti naujas perspektyvas.
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07   Baigiamosios 
rekomendacijos
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Rūpestingo vyriškumo stiprinimas – daugiaplotmė užduotis. Šio, ankstyvojo ugdymo 
pedagogams skirto vadovo pabaigoje dėmesys sutelkiamas į du klausimus: ankstyvojo 
ugdymo įstaigų vadovybę ir lyčių lygybės požiūriu jautrią pedagogiką. Pateikiame 
svarbiausias mintis, kurios plėtojamos atitinkamuose skyriuose.

Rekomendacijos vadovybei:

 Savirefleksija lyčių stereotipų, nuostatų ir rūpestingo vyriškumo tema.

  Pagrindinių ugdymo tikslų, apimančių lyčiai jautrią pedagogiką ir rūpestingus 
vyriškumus, kūrimas ir įgyvendinimas. 

  Drąsių erdvių ir rūpinimosi kultūros supratimas ir įgyvendinimas.

  Nuolatinių mokymų lyčiai jautrios pedagogikos klausimais rengimas visiems 
ankstyvojo ugdymo įstaigų ir pradinių mokyklų darbuotojams.

  Mokymų ir dalomosios medžiagos siūlymas tėvams, jei įmanoma, dar prieš pradedant 
veiklą su vaikais, kad būtų išsklaidytos abejonės ir mitai apie lyčių lygybę skatinantį 
ugdymą ir užtikrinta darnesnė aplinka.

  Naujausios pedagoginės ir metodinės medžiagos, skirtos lyčių lygybės klausimams, 
teikimas, įskaitant medžiagą apie rūpestingus vyriškumus.

  Kreipimasis į valdžios institucijas ir kitus galimus finansuotojus dėl pakankamų 
išteklių rūpestingam vyriškumui plėtoti.

Rekomendacijos pedagogams:

  Savirefleksija apie stereotipus ir nuostatas, susijusias su rūpestingais vyriškumais, 
lytiškumu, šeimos klausimais (atskiriant asmeninę ir profesinę poziciją);

  Kalbos savirefleksija dirbant su vaikais (vengiant stereotipų atkartojimo 
spontaniškose situacijose);

 Nuolatinis rūpesčio ir rūpestingų vyriškumų temos nagrinėjimas: 

 kaip socialinės vertybės, pabrėžiant teigiamus aspektus; 

 skatinant rūpinimosi profesijų ekonominę ir socialinę vertę. 

  Įtraukių žaidimo erdvių įrengimas visiems vaikams, nepaisant jų lyties, suteikiant 
galimybę užsiimti ta pačia veikla; 

  Daugiaplotmės ugdymo prieigos taikymas, išplečiantis egzistuojančių socialinių 
sistemų sampratą (vienišų tėvų šeimos, LGBTQIA+ ir kt.), kuri neapsiriboja baltaodžių 
žmonių pozicija ar dvinare lyties samprata ir atsižvelgia į platesnį kompleksiškumą;

  Lyčių lygybės požiūriu jautrios medžiagos ir metodų (įskaitant tuos, kurie pateikiami 
ECaRoM projekte) naudojimas.



Žodynėlis0884

08  Žodynėlis



85

Žodynėlyje daugiausia remiamės Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) terminų 
rodykle https://eige.europa.eu/thesaurus

Gebėjimų stiprinimas Asmenų, institucijų, grupių ir organizacijų gebėjimų tvariai 
ir efektyviai vykdyti funkcijas, spręsti problemas, nustatyti ir 
įgyvendinti lyčių lygybės tikslus ugdymas ir (arba) stiprinimas.

Hegemoninis 
vyriškumas

Kultūros norma, kuria remiantis vyrai siejami su galia ir 
ekonominiais pasiekimais.

Heteronormatyvumas Heteronormatyvumas mūsų visuomenėje yra laikomas norma. 
Manoma, kad normalu, jog visi žmonės yra vyrai arba moterys, 
kad jie yra heteroseksualūs ir kad seksualinė orientacija ir lytinė 
tapatybė nesikeičia visą gyvenimą. Šios normos neatitinkantys 
žmonės patiria atskirtį ir diskriminaciją.

Įvairovė Bet kokiai žmonių grupei būdingi kiekvieno individo vertybių, 
požiūrių, kultūrinės perspektyvos, tikėjimų, etninės kilmės, 
seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, įgūdžių, žinių ir 
gyvenimo patirties skirtumai.

Lytis Socialinės ypatybės ir galimybės, siejamos su buvimu moterimi 
ar vyru ir santykiais tarp moterų ar vyrų, mergaičių ir berniukų, 
taip pat santykiais tarp moterų ir tarp vyrų. Sociokultūrinis 
konstruktas, paremtas binarine moterų ir vyrų lyčių samprata. 

Lyčių lygybė Vienodos moterų ir vyrų, mergaičių ir berniukų teisės, 
atsakomybės ir galimybės.

Lytinė tapatybė Giliai juntama ir individuali kiekvieno asmens socialinės 
lyties patirtis, kuri gali sutapti arba nesutapti su biologine, 
gimus priskirta lytimi, įskaitant asmeninį kūno pojūtį (kuris 
gali apimti, jeigu yra laisva valia pasirinktas, kūno išvaizdos 
ar funkcijų keitimą medicininėmis, chirurginėmis ar kitomis 
priemonėmis) ir kitas lyties raiškos priemones, pvz., aprangą, 
kalbą ir manieras.

Lyčių normos Visuomenės ir elgesio normos, kurios konkrečioje kultūroje 
laikomos socialiai priimtinomis tam tikros lyties asmenims.

Lyčių aspektą 
atliepianti prieiga

Politikos priemonės, kuriose atsižvelgiama į moterų ir vyrų 
gyvenimo ypatumus ir siekiama panaikinti nelygybę, skatinti 
lyčių lygybę, įskaitant vienodą išteklių paskirstymą, todėl 
sprendžiant klausimus atsižvelgiama į lyties dėmenį.

Lyčių stereotipai Praktika, kai konkrečiai moteriai* ar vyrui* priskiriamos 
specifinės savybės, bruožai ar vaidmenys vien dėl jo(-s) 
priklausymo socialinei moterų ar vyrų grupei.

https://eige.europa.eu/thesaurus
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Marginalizuotos 
grupės

Įvairios žmonių grupės konkrečioje kultūroje, kontekste ir 
istorijoje, rizikuojančios patirti daugialypę diskriminaciją dėl 
skirtingų savybių ar asmenybės aspektų sąveikos, tokių kaip 
biologinė ir socialinė lytis, amžius, etniškumas, religija ar 
tikėjimas, sveikatos būklė, negalia, lytinė orientacija, lytinė 
tapatybė, išsilavinimas, pajamos arba gyvenimas įvairiose 
geografinėse vietovėse.

Namų ruošos darbai Neatlyginamas namų ūkio priežiūros darbas, kurį atlieka 
šeimos nariai.

Namų ūkio darbų 
pa(si)dalijimas

Priežiūros darbų ir namų ūkio pareigų pasidalijimas tarp 
moterų ir vyrų.

Neapmokamas darbas Darbas, kuriuo gaminamos prekės ir teikiamos paslaugos, 
bet kuris neatneša tiesioginio atlygio ar kitokios formos 
užmokesčio, pavyzdžiui, namų ruošos ir priežiūros darbas.

Patriarchatas Siaurąja prasme patriarchatas reiškia sistemą, kurioje namų 
ūkio galva yra vyras, turintis absoliučią teisinę ir ekonominę 
galią nuo jo priklausomų šeimos narių moterų ir vyrų atžvilgiu. 
Plačiąja prasme patriarchatas reiškia vyrų dominavimo moterų 
ir vaikų atžvilgiu šeimoje raišką ir institucionalizavimą, taip 
pat vyrų dominavimo moterų atžvilgiu aprėpties išplėtimą iki 
visos visuomenės.

Priežiūros darbas Darbas tenkinant vieno ar daugiau žmonių fizinius, 
psichologinius, emocinius ir vystymosi poreikius.

Rūpestingas 
vyriškumas

Priešingas hegemoniniam vyriškumui; apibūdina vyrus, kurie 
prisiima globojančiųjų vaidmenis (kaip aktyviai dalyvaujantys 
tėvai), o ne aprūpinančiųjų vaidmenis (kaip maitintojai).

Seksualinis smurtas Bet koks be sutikimo atliekamas seksualinio pobūdžio 
veiksmas ar mėginimas jį atlikti su kitu asmeniu be jos ar jo 
laisvai išreikšto sutikimo, nepriklausomai nuo kaltininko ir 
aukos santykių pobūdžio, bet kokioje aplinkoje, įskaitant, bet 
neapsiribojant namais ir darbu.

Smurtas lyties 
pagrindu

Prieš asmenį nukreiptas smurtas dėl to asmens lyties, lytinės 
tapatybės ar lyties raiškos arba darantis neproporcingą poveikį 
tam tikros lyties asmenims.

Vaiko priežiūra Viešų, privačių, individualių ar kolektyvinių paslaugų teikimas 
siekiant patenkinti tėvų ir vaikų poreikius.

Vyriškumai Įvairios sampratos, ką reiškia būti vyru, įskaitant elgesio 
modelius, susijusius su vyrų vieta tam tikruose lyčių 
vaidmenyse ir santykiuose.
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Jau 20 metų Austrijoje veikiantis Verein für Männer und Geschlechterthemen 
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jau kelerius metus vykdo ir vertina Berniukų dienos veiklas Austrijoje.

Daugiau informacijos: http://www.vmg-steiermark.at/

Dissens – Institut für Bildung und Forschung e.v. yra ne pelno siekianti 
nevyriausybinė organizacija, teikianti konsultavimo, švietimo ir socialinių 
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suaugusiųjų švietime ir mokslinėje veikloje. Organizacija „Dissens“ veikia 
nacionaliniu ir Europos lygmeniu, dalyvauja Europos projektuose ir tinkluose ir 
(arba) juos koordinuoja. Organizacija „Dissens“ koordinuoja ir ECaRoM projektą. 

Daugiau informacijos: http://www.dissens.de/

Mirovni inštitut – Šiuolaikinių socialinių ir politinių studijų institutas yra 
nepriklausomas ir ne pelno siekiantis mokslinių tyrimų institutas, kurį 1991 m. 
Slovėnijoje įkūrė žmonės, tikintys taikiu konfliktų sprendimu, lygybe ir pagarba 
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prieš diskriminaciją. Institutas bendradarbiauja su kitais suinteresuotaisiais 
subjektais (institutais, universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis), 
taip pat su gyventojais vietos, regioniniu ir tarptautiniu lygmeniu. Vyrų ir 
vyriškumo tyrimų srityje institutas bendradarbiavo daugelyje sėkmingų ES 
finansuotų projektų. Institutas buvo Europoje įgyvendinto tyrimo dėl vyrų 
vaidmens lyčių lygybės srityje partneris ir nuolat prisideda prie alternatyvių 
vyriškumo modelių puoselėjimo nacionalinėje ir tarptautinėje veikloje.

Daugiau informacijos: http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace- 
institute/

http://www.vmg-steiermark.at/
http://www.dissens.de/
http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace-%20institute/
http://www.mirovni-institut.si/en/about-the-peace-%20institute/
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Bulgarijos Центърът за изследвания и политики за жените turi daugiau 
nei dešimties metų patirtį įgyvendindamas apklausas ir tyrimus lyčių lygybės, 
moterų teisių ir smurto prieš moteris, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo bei 
rūpybos veiklų paskirstymo srityse. Šių tyrimų rezultatai pritaikomi praktikoje 
teikiant rekomendacijas dėl politikos įgyvendinimo ir įstatymų pakeitimų 
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Lygių galimybių plėtros centro tikslas – įvardyti ir spręsti dėl lyčių 
nelygybės kylančias problemas. Nuo 2003 m. LGPC komanda siekia skatinti ir 
stiprinti lyčių lygybę Lietuvoje ir tarptautiniu mastu, vykdydama informacines 
kampanijas, advokaciją, organizuodama mokymus, rengdama leidinius, 
taip pat teikdama ekspertizę lyčių lygybės klausimais. Šiuo metu daugiausia 
dėmesio skiriama šioms sritims:

 Moterų įnašas į kultūrą;

 Socialinės reprodukcijos (rūpinimosi darbo) vertės įsisąmoninimas;

  Atsakas į smurtą lyties pagrindu, įskaitant seksualinį priekabiavimą ir 
smurtą kibernetinėje erdvėje;

 Kūniškumas ir seksualumas;

  Pažeidžiamumų sankirta, siekiant atpažinti skirtingumus ir atliepti 
moterų su negalia, migrančių, binarinės lyčių sistemos neatitinkančių 
asmenų poreikius;

 Vyriškumo normų kaita.

Daugiau informacijos:: http://gap.lt/en/

Center of Womenʹs
Studies and Policies

Daugiau informacijos: www.cwsp.bg

Istituto degli Innocenti Italijoje rengia dokumentus, atlieka mokslinius 
tyrimus, analizes ir mokymus su vaikais, paaugliais bei šeimomis susijusiais 
klausimais, daug dėmesio skirdamas prievartos prieš vaikus prevencijai ir vaikų 
socialinei įtraukčiai. 

Daugiau informacijos: http://www.istitutodeglinnocenti.it/

http://gap.lt/en/
http://www.cwsp.bg
http://www.istitutodeglinnocenti.it/
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