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Temos: lytinė tapatybė, lyčių stereotipai, kultūrinės normos, lytiškumas, lygios gali-
mybės, socialinis spaudimas, profesinis orientavimas.

Metodas, tinkantis šiems dalykams: dorinis ugdymas (etika/tikyba), psicholo-
gija, klasės valandėlės.

Grupės dydis: iki 20 mokinių.

Mokinių amžius: 10-12 klasės mokiniai.

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą; teisė 
tuoktis ir kurti šeimą; teisė į darbą, laisvą darbo pasirinkimą; teisė į asmens laisvę ir 
neliečiamybę; teisė į tai, kad būtų gerbiamas asmeninis ir šeimos gyvenimas; teisė 
laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus; teisė į lygias galimybes ir vienodą padėtį dar-
bo ir profesijos reikalais nediskriminuojant dėl lyties.

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: Užsiėmimo tikslas – sudarius emociškai sau-
gias sąlygas, aptarti su lytiškumu susijusias kultūrines normas ir kritiškai įvertinti jų 
poveikį asmeniniams bei profesiniams pasirinkimams.

Užsiėmimo trukmė: 2 val. (1 val. filmo peržiūrai + 1 val. struktūruotam filmo ap-
tarimui)

Šalis, metai, filmo trukmė, režisierius/-ė:
Italija, 2019 m., 110 min., rež. Adele Tulli 

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

SUSITARIMAI PRIEŠ 
UŽSIĖMIMĄ

Magnetinė („Flipchart“) lenta, lapai, žym-
ekliai arba paprasta lenta ir kreida.

ĮVADAS (Filmo ir 
užsiėmimo pristaty-
mas)

Magnetinė („Flipchart”) lenta, lapai, 
žymekliai arba paprasta lenta ir kreida.

UŽDUOTYS PRIEŠ FILMĄ 
(Medžiagos padalinimas ir
užduočių pristatymas)

Priedas Nr. 1a „Ką filme veikia ber-
niukai (vyrai) ir mergaitės (moterys)?“

FILMO PERŽIŪRA Paruoštas rodyti filmas, kompiuteris, 
projektorius, dalomoji medžiaga 
(Priedas Nr.1a), rašikliai. 

Filmo aptarimas
Pasidalinimas bendru 
įspūdžiu apie filmą 
Priedo Nr. 1a „Ką filme 
veikia berniukai (vyrai) ir 
mergaitės (moterys)?“ 
aptarimas
Užduotis: Ko tikimės iš 
vyrų ir iš moterų? 
Diskusija: Kaip formuoja-
mi lyčių vaidmenys?
Užsiėmimas: Lytys ir 
užsiėmimai

Magnetinė („Flipchart“) lenta, lapai, žym-
ekliai arba paprasta lenta ir kreida
Priedas Nr. 1a (mokiniams)
Priedas Nr. 1b (tik mokytojui)
Priedas Nr. 2
Priedas Nr. 3

Apibendrinimas Rašymo priemonė, dalyko sąsiuvinis ar 
užrašų knygelė
Priedas Nr. 1a

65
min

5
min

5
min

5
min

35
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?
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ĮSPĖJIMAI/PASTABOS MOKYTOJAMS RUOŠIANTIS FILMO PERŽIŪRAI: 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Filme nagrinėjama lytinės tapatybės konstravimo tema gali sukelti priešta-
ringų jausmų ir nuomonių tiek mokiniams, tiek su filmu dirbančiam mokytojui. 
Mokytojui rekomenduojama prieš filmo peržiūrą detaliai susipažinti su filmu 
ir pateikiama metodine medžiaga, įvertinti savo nuostatas, kylančias mintis ir 
jausmus. Jei filmas ar mokomojoje medžiagoje pateikiami teiginiai kelia pasi-
piktinimą ar didelį pasipriešinimą, svarbu pačiam įvertinti savo pasirengimą 
pateikti užsiėmimo medžiagą taip, kad asmeninis patyrimas nekeltų įtampų už-
siėmime dalyvaujantiems mokiniams.

Filmas sukonstruotas iš atskirų epizodų, atspindinčių, kaip kasdienybėje 
konstruojamas ir/arba išreiškiamas lytiškumas. Dėl filmo trukmės ir darbo mo-
kykloje specifikos (riboto užsiėmimams skirto laiko) mokytojas gali savo nuožiū-
ra atrinkti, jo manymu, aktualiausius, geriausiai temą atspindinčius epizodus, 
kuriuos peržiūrėjus su mokiniais per užsiėmimą bus galima aptarti, kaip lytinė 
tapatybė konstruojama ir išreiškiama visuomenėje (tačiau svarbu, kad filmo 
pradžia ir pabaiga „įrėmintų“ pasirinktus epizodus, kad būtų išlaikytas filmo 
nuoseklumas).

Dėl jaukesnės darbo atmosferos būtų gerai parinkti erdvę, kurioje visi daly-
viai gali sėdėti ratu ir matyti vienas kitą.  

Filmas „Normalumas“  sudėliotas iš atskirų Italijos gyventojų kasdienybę at-
spindinčių epizodų, kurie vienaip ar kitaip parodo, kaip visuomenėje kuriamas, 
pastiprinimas ar išreiškiamas vyriškumas ar/ir moteriškumas. Lytiškumo tema 
mūsų gyvenimus persmelkia nuo pirmųjų vaiko užsimezgimo akimirkų iki bran-
dos ir gilios senatvės. Filmą sudarantys trumpi epizodai yra tipinės iliustracijos 
to, kaip, atrodytų, savaime suprantami lyties vaidmenys veikia mūsų pasirin-
kimus su kuo žaisti, kaip atrodyti, kaip elgtis. Tačiau kur yra lyčių normos ribos 

Apie tai, ką reiškia „būti vyru“ ir „būti moterimi“ arba „kas yra vyrišku-
mas“ ir „kas yra moteriškumas“, diskutuojama ne vieną šimtmetį, bet galu-
tinio sutarimo nėra (ir vargu ar bus). Pastaraisiais metais ši tema atsidūrė ir 
Lietuvos mokyklų dėmesio centre, nes nuo 2017 m. tapo privaloma „Sveika-
tos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa“, kurios viena iš centri-
nių temų yra lytiškumo klausimai.

Kadangi lytinė tapatybė yra viena iš esminių mūsų sudėtinės tapatybės 
dalių, jai, suprantama, turi būti skiriamas deramas dėmesys tiek šeimose 
auklėjant vaikus, tiek švietimo sistemoje juos ugdant. Tačiau taip nėra. Ly-
tiškumas nuo seno mūsų kultūroje matomas kaip tema, apie kurią galima 
(reikia?) kalbėtis tik už uždarų durų ir ne itin gilinantis, nes lytinis tapatumas 
neretai suprantamas kaip biologinė duotybė, kuriai vystyti(s) nereikia papil-

FILMO APRAŠYMAS 

ir kas atsitinka, kai jos peržengiamos, praplečiamos ar tiesiog ignoruojamos? 
Nors atsakymas lieka už kadro, bet pats filmas siūlo mintį, kad praplėtus siauras 
lytiškumo ribas pasaulis nesugriūna.

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 
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KONTEKSTAS LIETUVOJE

domų žinių ar kompetencijų.

Žiūrint filmą „Normalumas“ labai nesudėtinga pastebėti aiškią skirtį tarp 
to, kas mūsų visuomenėje suprantama kaip „vyriška“ (priklauso vyrams) arba 
„moteriška“ (priklauso moterims). Paprastai asmens biologinė lytis (angl. 
„sex“- lytis, priskiriama pagal išorinius anatominius požymius vaikui gimus) 
klaidingai tapatinama su lytimi socialiniu aspektu (angl. „gender“ - lytis, ku-
rią formuoja kultūra pagal išankstinius lūkesčius skirtingoms biologinėms ly-
tims ir pagal nerašytus susitarimus, kas laikoma normaliais ar tinkamais pa-
sirinkimais vienai ar kitai lyčiai). Filmo metodinė medžiaga leidžia panaudoti 
filmą kaip atspirties tašką permąstyti mūsų realybę. Ką iš tiesų reiškia toks 
biologinės lyties bei lyties socialiniu aspektu sutapatinimas? Ar tik gimus 
priskirta lytis programuoja asmens ateities pasirinkimus bei galimybes? Jei 
taip – ar tai teisinga? Kaip aplinka reaguoja į žmones, kurie neatitinka lyčiai 
priskirtų elgsenos, charakterio, profesinių standartų? Kaip jaučiasi žmogus, 
kuris tų kultūrinių lyčių standartų neatitinka? Kaip jaučiasi žmogus, kuris 
stengiasi tuos standartus atitikti? Galų gale, kas yra „normalu“ kalbant apie 
vyriškumą ir moteriškumą? Ar mūsų kultūrinės lyčių normos yra lanksčios, 
ar rigidiškos? Ką jos duoda ir ką atima? Kam jos naudingos?..

Filmas palies ir neįsisąmonintas asmenines žiūrinčiojo nuostatas apie tai, 
ką reiškia lytiškumas, todėl mokytojams rekomenduojama į filmą žiūrėti kaip 
į priemonę, kuri leidžia žiūrovui savo turimą patirtį ir supratimą permąstyti 
saugioje, priimančioje aplinkoje, atsakinėjant (kiek leidžia asmeninės ribos) 
į moderatoriaus (mokytojo) klausimus ar atliekant užduotis.

Jei mokytojas prieš filmo rodymą nėra tiesiogiai susidūręs su lytiškumo, 
lyčių stereotipų ar lygių galimybių užtikrinimo tema, jam siūloma detaliau 
pasidomėti šiomis svarbiomis sąvokomis: lytinė tapatybė, lytis biologiniu ir 
lytis socialiniu aspektu, lyčių stereotipai (kelios nuorodos į šaltinius pridėtos 
metodinės medžiagos gale).

Lietuvoje lytiškumo temos, ypač iškilęs į viešumą įvairiuose politiniuose 
ar švietimo kontekstuose, sulaukia nemažai dėmesio, deja, dažniausiai ne-
gatyvaus – pasipriešinimo ar agresyvios prieštaros požiūriams, kurie neati-

tinka tradicinio „vyrai ir moterys turi atlikti skirtingus vaidmenis“ naratyvo. 
Natūralu, kad idėjos, kurios klibina ilgametį įsigalėjusį supratimą, sutinka-
mos ne vien palankiai ir smalsiai.

Ypač šiomis temomis imama diskutuoti, pavyzdžiui, artėjant „Baltic Pri-
de“ eitynėms bei renginiams arba kalbant apie tai, kokia informacija apie ly-
tiškumą turi būti pateikiama mokyklose.  Konservatyvesnes nuostatas, kad 
vyrų ir moterų pasirinkimus natūraliai riboja jų prigimtinės charakteristikos, 
kvestionuoja šiuolaikiniai mokslinių tyrimai. Nors lytiškumą tyrinėjantys 
antropologai, sociologai, psichologai, neuromokslininkai iki galo nesutaria, 
kiek iš tiesų skirtingi vyrai ir moterys, yra bendras sutarimas, kad jie labiau 
panašūs nei skirtingi ir kad radikalus kategoriškas „vyriškumo“ ir „moteriš-
kumo“ skyrimas individui yra žalingas, nes spraudžia į sunkiai pasiekiamus ir 
sunkiai apibrėžiamus kultūrinius lyčių idealus, versdamas atskirus asmenis, 
neatitinkančius lyčių normų, abejoti savo „normalumu“ ar „sveikumu“. O tų 
normų vienaip ar kitaip neatitinkame praktiškai mes visi.

Šiandien Lietuvoje ypač palanku su jaunais žmonėmis kalbėti apie tai, ką 
jiems reiškia būti vyru ar moterimi. Jauni žmonės imlūs informacijai, ieško 
(ir žino kaip tai daryti) patikimų šaltinių, formuoja savo tapatybes, turi platų 
akiratį (kartais platesnį nei dalies sovietmečiu augusių šiandienos suaugu-
siųjų, nes nuo mažumės mato įvairių kultūrų ir tapatybių žmones). Šiandien, 
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KLAUSIMAI ARBA UŽDUOTYS VAIKAMS/JAUNUOLIAMS 

nors inertiškai, keičiasi lytiškumo supratimas - nuo binarinės lytiškumo sis-
temos (vyrai ir moterys) einama prie suvokimo, kad turi būti priimamos įvai-
rios lyčių tapatybės, ir šiame idėjų bei požiūrių mūšio lauke reikia padėti 
jaunuoliams atrasti savo atsakymus į klausimą, ką jiems asmeniškai reiškia 
būti vyru, moterimi ar apskirtai turėti lytinę tapatybę.

SUSITARIMAI PRIEŠ UŽSIĖMIMĄ

Kalbant apie tapatybės temas arba temas, kurios liečia gilias ir jautrias 
asmenines patirtis, labai svarbu sudaryti, kiek tai įmanoma, emociškai sau-
gią aplinką. Tam dažnai padeda bendri grupės sutarimai (taisyklės), nuo ku-
rių rekomenduojama pradėti bet kokius tokio turinio užsiėmimus.

Taisykles galima susikurti „minčių lietaus“ pagalba; taisykles gali pristaty-
ti vedantysis (vadovaudamasis savo panašių užsiėmimų patirtimi); taisykles 
gali pristatyti vedantysis, o grupė gali papildyti savo pastebėjimais. Būdas, 
kaip suformuluoti taisykles, priklauso nuo grupės aktyvumo ir nuo turimo 
laiko.

Susitarimai gali skirtis priklausomai nuo grupės poreikių, bet labai svarbu 
susitarti bent dėl šių dalykų:

•  Pagarba vienas kitam ir vienas kito nuomonei (svarbu priminti gru-
pei, kad patyrimų ir požiūrių gali būti įvairių, ir kiekvienas turi teisę būti 
išgirstas ir išklausytas. Išimtys taikomos pasisakymams, kurie (potencialiai) 
žemina kitą asmenį ar asmenų grupę: pavyzdžiui, homofobiniai, transfobi-
niai, seksistiniai, ksenofobiniai pasisakymai);

•  Aktyvus dalyvavimas (dalyviams galima priminti, kad jie iš užsiėmi-
mo gauna tiek, kiek patys įdeda; mokytojas padeda jiems dalyvauti, bet ne 
už juos mokosi ir dalyvauja);

•  STOP taisyklė (dalyvis turi teisę pasakyti „Stop“ klausimui ar prati-
mui, kuris peržengia jo asmenines ribas, t.y. pernelyg asmeniškai liečia ar 
kelia labai nemalonių jausmų; dalyvis neturi tiesintis ar aiškinti, kodėl jis 
sako „Stop“).

Verta gauti dalyvių patikinimą, kad jie pritaria šiems susitarimams, nes 
pritarimas juos labiau įpareigoja laikytis taisyklių ir neperžengti etiško ben-
dravimo ribų.

ĮVADAS (Filmo ir užsiėmimo pristatymas). Trumpai pristatoma „Nepato-
gaus kino klasės“ platforma, pristatomas rodomas filmas, užsiėmimo tikslas, 
trukmė ir struktūra.

UŽDUOTYS PRIEŠ FILMĄ (medžiagos padalinimas ir užduočių prista-
tymas)

I užduotis prieš filmą. Išdalykite visiems po Priedą Nr. 1a „Ką filme veikia 
berniukai (vyrai) ir mergaitės (moterys)?“. Paprašykite, kad mokiniai sektų 
filmo siužetą ir atitinkamai į atskirus stulpelius užrašytų, kaip jie mato, ką 
veikia rodomi berniukai (vyrai) ir mergaitės (moterys). Užtenka parašyti rak-
tinius žodžius (pvz, „skaito“, „šoka“, „daug šypsosi“...)

II užduotis prieš filmą. Paprašykite, kad mokiniai pasižymėtų, kas juos 
labiausiai nustebino, šokiravo ar paliko didžiausią įspūdį peržiūrėjus filmą. 
Tam mokiniai gali panaudoti tuščią Priedo Nr. 1a lapo pusę.

FILMO PERŽIŪRA 

FILMO APTARIMAS 

1. Pasidalinimas bendru įspūdžiu apie filmą (nebūtina užduoti visus 
klausimus; eiliškumas priklauso nuo situacijos): 

Apie ką, kaip mokiniai supranta, yra filmas?

 Kodėl filmas vadinasi „Normalumas“? Kaip jie supranta, ką reiškia są-
voka „normalus“? (Mokytojas gali pateikti vieną kitą  žodžio „normalu(s)“ 
apibrėžimą, pvz, pagal Dabartinės lietuvių kalbos žodyną žodis „normalus“ 
reiškia „atitinkantis normą, įprastas; psichiškai sveikas“. Mokytojas gali pa-
klausti, ką mokiniai galvoja apie tokį oficialų apibrėžimą).

 Kaip mokiniai jaučiasi po peržiūros? Kas tokius jausmus, jų nuomone, 
jiems sukėlė?

 Kas juos labiausiai nustebino, šokiravo ar paliko didžiausią įspūdį filme? 
(Mokiniai gali perskaityti tai, ką užsirašė žiūrėdami filmą).
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2. Priedo Nr. 1a „Ką filme veikia berniukai (vyrai) ir mergaitės (mote-
rys)?“ aptarimas

Mokytojas turėtų paprašyti, kad mokiniai pažiūrėtų į savo užpildytą Prie-
dą Nr. 1a, ir vienas iš jų paskaitytų tai, ką užrašė prie kiekvieno iš stulpelių. 
Derėtų paprašyti, kad kiti papildytų tuo, kas dar nepaminėta. Jų mintis taip 
pat dviem stulpeliais reikėtų užrašyti ant lentos. Jei mokiniai užrašo nedaug 
ar daug ko nepastebi, svarbu papildyti tuo, kas buvo rodyta filme (žr. Priedą 
Nr. 1b). Užrašyti stulpeliai turi būti matomi iki užsiėmimo pabaigos (neiš-
trinti!).

Mokytojas turėtų pakviesti mokinius aptarti šiuos klausimus:

•  Ar buvo sunku atrinkti, ką veikia vyrai ir ką veikia moterys filme? 

(Tiek filmo veikėjų lytis, tiek jų veiklos gana aiškiai atskirtos ir gana ne-
sunku suprasti, kokios veiklos ar charakteristikos priskiriamos vienai ar kitai 
lyčiai.)

•  Ar buvo sunku nustatyti, kur filme vyrai ir kur - moterys? 

(Filme gana nesudėtinga nuspėti, kuriai lyčiai norisi priskirti veikėjus, nes 
jų charakteristikos – tiek išvaizdos, tiek veiklos – stereotipiškai atitinka tai, 
ką suprantame sakydami „vyras“ ir „moteris“. Filme nėra pastebimai vaiz-
duojami žmonės, neatitinkantys lyčių normų apibrėžimo – pavyzdžiui, žmo-
nės, kurie savęs netapatina nei su viena lytimi, arba tie, kurie save tapatina 
su abejomis lytimis, ar tie, kurių biologinė lytis nesutampa su lytine tapaty-
be, t.y. translyčiai).

• Ar lyčių skirtumai akivaizdūs (galima paprašyti peržiūrėti tai, kas už-
rašyta ant lentos)? Kokie skirtumai, peržiūrėjus filme rodomas vyrų ir mote-
rų veiklas, atrodo akivaizdžiausi?

(Mergaitės ir moterys filme paklūsta nurodymams, stengiasi atrodyti 
gražios, neužsiima fizinės jėgos reikalaujančiomis veiklomis, jei sportuoja – 
tai tik dailina kūno formas, stengiasi vilioti vyrus, padeda vyrams jų karjero-
je... Vyrai siekia tikslų, rizikuoja, užsiima fizinės jėgos reikalaujančia veikla, 
imasi iniciatyvos, žaidžia erdvinius žaidimus, mokosi strategijos...) 

•  Ar filme vaizduojami skirtumai atspindi tai, kokius skirtumus moki-
niai mato kasdienybėje? Kaip ir kokius skirtumus jie mato?

3. Užduotis: Ko tikimės iš vyrų ir iš moterų? 

Derėtų paaiškinti mokiniams, kad veiklos sričių bei savybių priskyrimas 
žmonėms, priklausomai nuo jų lyties, vadinamas lyčių stereotipais. Lyčių 
stereotipai yra apibendrintas supratimas apie tai, kas tinka vienai ar kitai 
lyčiai kalbant apie jų elgesį, asmens savybes, išvaizdą ar profesijas. 

Stereotipai yra automatinės reakcijos. Jos aktyvuojasi vos pamatome 
žmogų. Mūsų smegenys yra linkusios pasaulio reiškinius skirstyti į kategori-
jas. Kategorijos „vyras“ ir „moteris“ yra vienas iš būdų  smegenims įprasmin-
ti (bei supaprastinti) mus supantį pasaulį. 

Mokytojas gali pakviesti mokinius pasitikrinti, kokių jie turi stereotipų 
apie vyrus ir moteris. Paprašykite, kad mokiniai užpildytų Priedą Nr. 2 „Ko 
mes tikimės iš vyrų ir iš moterų?“

Kai užpildys, pasakykite, kad ši anketa sudaryta pagal Inge‘s Broverman 
ir kt. 1972 m. apklausą, kuria buvo norima išsiaiškinti, kokios savybės tipiš-
kai priskiriamos vyrams ir kokios – moterims. Pirmojo stulpelio savybės buvo 
reikšmingai dažniau priskirtos vyrams, antrojo – moterims. Praėjus beveik 
50 metų po tyrimo galima pastebėti, kiek ir kurie lyčių stereotipai pasikeitę, 
o kiek jų vis dar yra gajūs. 

Lūkesčiai pagal lytį daro poveikį asmeniui. Ypač, jei yra plačiai paplitę, 
ir ypač - konservatyvesnėse bendruomenėse, kur dažniau tikimasi, kad tos 
bendruomenės narys atitiks lūkesčius. Lūkesčiai formuoja mūsų asmeninius 
supratimus apie tai, kas mums, priklausomai nuo lyties, priimtina, už ką bū-
sime skatinami, o už ką galime sulaukti kreivų žvilgsnių ar net pasmerkimo.

Diskusijai:

Ar patys moksleiviai jaučiasi atitinkantys lyčių stereotipus? Kokius? Kaip 
jie jaučiasi, kai neatitinka? 

(Diskusija gali būti jautri. Mokytojui verta tikėtis, kad moksleiviai surea-
guos gynybiškai, nes tai labai asmeniška ir gali liesti jautrias patirtis. Svarbu 
neraginti atsakinėti, leisti naudotis „Stop“ taisykle, priminti, kad gali kreiptis 
po pamokos, jei norės pasidalyti asmeniškai.)

4. Diskusija: Kaip formuojami lyčių vaidmenys?

Mokytojas ir mokiniai prieš akis turi labai aiškų mūsų kultūros normų 



Metodinė priemonė „Normalumas“ aptarti Metodinė priemonė „Normalumas“ aptarti12 13

rinkinį apie tai, ką reiškia būti vyru ir moterimi. Dabar labai svarbu, kad mo-
kiniai suprastų, kaip šie išankstiniai visuomenės lūkesčiai veikia mūsų pasi-
rinkimus ir mūsų savijautą.

Diskusijai:

•  Pagal tai, ką matė filme ir ką mato gyvenime, padiskutuoti, kaip 
mokiniai supranta, kokias žinutes apie tai, ką reiškia būti „mergaite“, gauna 
mergaitės? 

(Būk tvarkinga, graži, nesielk įžūliai, nelipk į medį...)

•  Kokias žinutes nuo mažens gauna berniukai? 

(Neverk, būk vyras; ai, nebūtų berniukas (jei įsivelia į muštynes ar kur ką 
suplėšo); tikras Enšteinas!; berniukai nesutverti ramiai sėdėti; iš prigimties 
lyderis!). 

•  Su kokiais žaislais žaidžia vaikai?

Svarbu mokiniams paaiškinti, kad mūsų patyrimas formuoja mūsų sme-
genis ir mūsų mąstymo stilius ir charakterį, kas, savo ruožtu, veikia tai, kaip 
priimame sprendimus, ką renkamės mėgti ar veikti. Mūsų patyrimui iš es-
mės įtakos turi du dalykai: auklėjimas (tėvai, mokykla...) bei kultūros po-
veikis (socialiniai lūkesčiai, reklamos, viešoji erdvė...). Jei augame aplinkoje, 
kuri pastiprina „mergaitiškas“ savybes (rūpestis, švelnumas, kantrybė...) –  
jas ir ugdome; jei „berniukiškas“ (ryžtas, ambicingumas, lyderystė...) – ug-
dome šias. 

Žaislai taip pat turi įtakos – žaislai turi savo paskirtį ir funkciją. Kokias 
savybes ir įgūdžius ugdo lėlės? Rūpestį, švelnumą, empatiją... Kamuoliai? 
Fizinę jėgą, orientaciją erdvėje, koncentraciją... Konstruktoriai? Erdvinį mąs-
tymą, analitinius gebėjimus... 

Svarbu pabrėžti – jei pastipriname skirtingas savybes pagal lytis, skirtin-
gų lyčių vaikai ugdys skirtingas savybes ir neteks galimybės išsiugdyti labai 
reikalingų savybių, kurias stereotipiškai priskiriame kitai lyčiai. Pavyzdžiui, 
berniukai neišmoks empatijos ar neugdys pozityvios socialinės sąveikos, jei 
jiems bus draudžiama žaisti su lėlėmis ar su virtuvėlėmis. Mergaitės neiš-
moks apskaičiuoti rizikos, jei joms drausime karstytis medžiais ar žaisti stra-
teginius kompiuterinius žaidimus. O turimi įgūdžiai bei polinkiai ne tik veiks 

gyvenimo kokybę, bet ir turės įtakos ateities pasirinkimams – su kuo kurti 
šeimą, kokius  asmeninius poreikius tenkinti ar ignoruoti, kokią profesiją 
rinktis...

5. Užduotis: Lytys ir užsiėmimai 

Dabar mokiniai turi pilnesnį supratimą apie žinutes, kurias įskiepija vi-
suomenė augantiems vaikams apie tai, ko tikimasi iš vyrų ir ko - iš mote-
rų. Galima aptarti, kaip tai veikia profesinį pasirinkimą. Ar veikia? Ar veikia 
juos? Ar jie jaučiasi laisvi rinktis hobius, užsiėmimus, ateities profesijas ne-
priklausomai nuo lyties?

Mokytojas išdalina mokiniams Priedą Nr. 3 „Lytys ir užsiėmimai“. Mo-
kinių prašoma, kad iš apatinėje lentelėje esančio Užsiėmimų sąrašo išrinktų 
užsiėmimus ir priskirtų kiekvienai viršutinėje lentelėje esančiai nuotraukai 
po vieną (užsiėmimai negali kartotis). 

Nuotraukos yra parinktos atsitiktinai iš pixabay.com svetainės. Tikrosios 
asmenų profesijos nėra žinomos. Pratimas skirtas pastebėti, kaip veikia 
mūsų mąstymas ir ką nusprendžiame apie žmones neturėdami apie juos in-
formacijos.

Po to, kai mokiniai priskiria užsiėmimus asmenims nuotraukose, moky-
tojas prašo pakelti rankas tų, kas konkrečiai profesijai priskyrė moteris (ar 
vyrus). Svarbu atkreipti dėmesį, ar atsiranda lyčių disproporcija, kai priski-
riamos stereotipiškai vyriškos ar stereotipiškai moteriškos profesijos. Jei  at-
siranda – atkreipti dėmesį ir perklausti  nuomonių, kodėl taip atsitiko.

Diskusija:

•  Ar buvo lengva priskirti žmonėms užsiėmimus? Kas buvo lengva, 
kas sudėtinga?

•  Kuo vadovavosi mokiniai, priskirdami profesijas?

•  Kokios yra stereotipiškai vyriškos ir moteriškos profesijos?

(Stereotipiškai vyrams priskiriamos jėgos struktūrų profesijos (kariuome-
nė, policija...), vadovavimo darbai (direktoriai, steigėjai, savininkai...), STEM 
profesijos (mokslas, technologijos, inžinerija, matematika). Stereotipiškai 
moterims priskiriamos globos ir rūpesčio profesijos, švietimo, grožio indus-
trijos sritys. Stereotipinės moterų profesijos yra mažiau apmokamos nei 
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vyrų, tai yra viena iš priežasčių, kodėl moterys jaučiasi finansiškai mažiau 
saugios nei vyrai, gauna mažesnes pensijas). 

• Ar pažįsta žmonių, kurie yra pasirinkę profesijas, neatitinkančias ly-
ties stereotipo? Gal gali pasidalinti? 

(Mokytojas gali parinkti nestereotipinių pavyzdžių profesijų, kurias pasi-
rinko žinomi žmonės.) 

• Kas atsitinka, jei žmogus nusprendžia nesirinkti jo lyčiai primetamos 
profesijos? Kaip jis jaučiasi? (Pavyzdžiui, jei vaikinas renkasi būti darželio au-
klėtoju; jei mergina renkasi būti astronaute)?

(Aplinkiniai linkę įtariai žiūrėti į asmenis, kurie daro nestandartinius pasi-
rinkimus. Neretai jie laikomi „keistuoliais“, nežinančiais, ko nori, nesupran-
tančiais savo prigimties ar pasaulio funkcionavimo dėsnių. Tokie žmonės, 
kurie drąsiai seka savo vidinio Aš kvietimu, o ne renkasi tenkinti aplinkos 
lūkesčius, neretai susiduria su priekaištais, atstūmimu, nepritarimu, ar pan.)

• Kas padėtų mums visiems išvengti neigiamo stereotipų poveikio? 

(Pažintis su lyties normų neatitinkančiais žmonėmis ir jų veiklomis; ke-
lionės ir akiračio plėtimas; mokymasis matyti žmogų, jo unikalias savybes, 
o ne jo lytį; mokymasis atpažinti, kada „įsijungia“ stereotipinis mąstymas ir 
gebėjimų jį „išjungti“ ugdymas).

Svarbūs akcentai:

Visi mes mąstome kategorijomis – tai natūrali mūsų mąstymo (ir sme-
genų funkcionavimo) savybė. Tačiau svarbu tai žinoti, atpažinti, kai auto-
matiškai bandome priskirti žmogų kokiai nors kategorijai (lyties, tautybės, 
religijos, amžiaus...), ir kritiškai vertinti.

Mes žmonėms savybes ir lūkesčius pirmiausia priskiriame pagal išorinius 
požymius. Todėl svarbu būti atviram geriau pažinti žmogų ir tik giliau jį paži-
nus spręsti apie jo gebėjimus ar kompetencijas.

Stereotipai paaiškina normą (daugumą, vidurkį), bet žmonės, kurie ne-
atitinka stereotipo, neretai patiria spaudimą elgtis „pagal normą“, sulaukia 
patyčių, yra atstumiami.

 Apibendrinimas: 

Paprašyti mokinių, kad įvardytų, ką išsineša iš užsiėmimo. Galima skir-
ti kiekvienam pasisakyti apie 30 sekundžių (paduoti tokios trukmės smėlio 
laikrodį ir leisti kalbėti tik tol, kol smėlis subėgs į apačią). Arba galima papra-
šyti, kad kiekvienas trumpai pasakytų, kokį užsiėmime gautą vieną dalyką 
panaudos gyvenime.

Pačiai pabaigai mokytojas gali grįžti prie pradinės lentelės (Priedas Nr. 
1a) ir paklausti, ar nieko joje netrūksta? Ten trūksta dar vieno stulpelio tarp 
„vyro“ ir „moters“ stulpelių – stulpelio žmonėms, kurie turi įvairių savybių, 
užsiima įvairiomis veiklomis nepriklausomai nuo lyties. Mūsų unikalus po-
tencialas neapsiriboja tik dviem galimais pasirinkimais (tipiška moteris ar 
tipiškas vyras) – mes pernelyg turtingi savo talentais ir pernelyg sudėtingi, 
kad mūsų unikalų žmogiškumą būtų galima įsprausti tik į dvi kategorijas

Patarimai vedantiesiems/mokytojams 

 Jei kiltų įtampa dėl išsiskyrusių nuomonių ar drausmės sunkumų, reikėtų 
priminti užsiėmimo tikslą ir taisykles (susitarimus). Kadangi visi su šiais susi-
tarimais sutiko, privalu jų laikytis visiems.

 Griežtai reaguoti į visas seksistines, homofobines ir/ar transfobines pas-
tabas.

 Užduotis taikyti lanksčiai – atsižvelgiant į grupės nusiteikimą, patirtis, 
supratimą, bendrą nuotaiką. Geriau giliau padiskutuoti viena tema nei pa-
viršutiniškai paliesti visas. 

 Kartais laikytis pozicijos „Sutarkime, kad nesutariame“. Lytiškumo tema 
yra kontroversiška, joje toli gražu nėra aiškių atsakymų, pavyzdžiui, kalbant 
apie prigimtinius lyčių skirtumus. Jei susiduria dvi priešingos nuomonės, 
kurios išsakomos pagarbiai ir argumentuotai, nebūtina siekti „teisingo at-
sakymo“ (galbūt jo nėra?), galima sutarti, kad dar yra temų, dėl kurių ben-
drą sutarimą pasiekti sudėtinga (pavyzdžiui, dėl mokslo duomenų stokos ar 
prieštaringų pačių mokslininkų teiginių).

 Jei mokytojas mato, kad tai - dalyviui jautri tema arba jam daug ką norisi 
pasakyti, derėtų pasiūlyti pasilikti po pamokos pasikalbėti. Mokinys gali ne-
sutikti, bet jis turi žinoti, jog tokią galimybę turi.
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 Svarbu priminti mokiniams, kad stebėtų save. Tie, kurie dominuoja, tu-
rėtų stebėti, kad neužimtų viso užsiėmimo laiko, o tylesnieji turėtų būti kvie-
čiami drąsiau išsakyti savo nuomonę.
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Alina Martinkutė-Vorobej, psichologė, psichologijos vyr. mokytoja
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PRIEDAS NR. 1A PRIEDAS NR. 1B

„Ką filme veikia berniukai (vyrai) ir mergaitės (moterys)? „Ką filme veikia berniukai (vyrai) ir mergaitės (moterys)?

BERNIUKAI (VYRAI) BERNIUKAI (VYRAI)

Sportuoja Mankštinasi

Varžosi Puošiasi

Klausosi instrukcijų Klausosi nurodymų

Patiria nuotykius gamtoje Prižiūri vaikus

Vairuoja techniką Darosi grožio procedūras

Dalina autografus Viliojančiai šoka

Klausosi kunigo

Išbando šaudymą Užsiima aerobika

Bėgioja Demonstruoja kūną

Moko(si), kaip sužavėti moteris Dalyvauja Miss atrankoje

Fotografuoja Atkalbinėja draugę netekėti

Imasi iniciatyvos Švenčia mergvakarį

Klausosi kunigo Mokosi būti geromis žmonomis

Demonstruoja jėgą ir agresiją Padeda vyrui scenoje

Boksuojasi 

Darosi makiažą pasirodymui

Tuokiasi

Žaidžia strateginius 
kompiuterinius žaidimus

MERGAITĖS (MOTERYS) MERGAITĖS (MOTERYS)
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PRIEDAS NR. 2 PRIEDAS NR. 3

Ko tikimės iš vyrų ir moterų? Lytys ir užsiėmimai

Užsiėmimų sąrašas:

LYČIŲ STEREOTIPAI

Agresyvūs

Moko vaikus

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

Šoka Vaiko priežiūros 
atostogose

Gydo žmones Projektuoja namus Dirba kariuomenėje

Vairuoja autobusą Programuoja (IT) Gaudo nusikaltėlius

Šalia kiekvienos savybės reikia prirašyti V, jei tos savybės tikėtumeisi iš 
vyro, ir M, jei tos savybės tikėtumeisi iš moters. Nėra teisingų atsakymų, 

svarbi Tavo nuomonė!

Nenaudoja šiurkščios kalbos

Nepriklausomi Bendraujantys

Neemocionalūs Švelnūs

Objektyvūs Empatiški

Dominuojantys Religingi

Mėgsta tiksliuosius mokslus Domisi savo išvaizda

Aktyvūs Turi nuoseklius įpročius

Logiški Ramūs

Savimi pasitikintys Ieško saugumo

Ambicingi
Lengvai išreiškia jautrius 

jausmus


