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„Vyriškumo normų kaita ankstyvajame 
ugdyme“ (ECaRoM) - tai Europos Komisijos 
finansuojamas projektas, kuriame daugiausia 
dėmesio skiriama lyties, vyriškumo ir vyrų 
vaidmeniui ankstyvajame ugdyme. Projektą 
nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2023 m. 
sausio mėn. įgyvendina nevyriausybinės 
organizacijos ir mokslinių tyrimų institucijos 
iš Austrijos, Bulgarijos, Vokietijos, Italijos, 
Lietuvos ir Slovėnijos.

Projektu siekiama skatinti rūpestingo 
vyriškumo sampratą, kad vaikai, ypač 
berniukai, nuo mažens būtų mokomi rūpintis 
savimi, kitais, aplinka. Projekte taip pat 
nagrinėjama tai, kaip ankstyvojo vaikų 
ugdymo ir priežiūros įstaigose bei pradinėse 
mokyklose kalbama apie rūpybos profesijas 
ir kaip tai veikia vaikų tolesnį mokymąsi ir 
profesinį pasirinkimą.

Projektas nukreiptas į šias tikslines grupes:
 vaikai, lankantys ikimokyklinio ugdymo 

ir priežiūros įstaigas ir (arba) pradines 
mokyklas;

 jų tėvai;
  ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros įstaigų 

ir (arba) pradinių mokyklų mokytojai;
  švietimo ir darbo rinkos politikos 

formuotojai;
  pedagogai ir kiti šios srities specialistai.

Vaikai daug kuo rūpinasi, tačiau šiuo projektu 
siekiama, kad šis rūpestis taptų matomas 
ir aiškus, kad jis būtų suvokiamas ir mažose 
kasdienėse veiklose, pavyzdžiui, tvarkant 
žaislus, padedant ruošti maistą, tvarkantis 
po valgio, dirbant sode, rūpinantis naminiais 
gyvūnais, paguodžiant draugą, padedant spręsti 
ginčus nekonfliktiniu būdu, atsižvelgiant ne tik 
į savo, bet ir į kitų nuomonę, padedant kitam 
vaikui, pavyzdžiui, užsirišant batus, ir kt.

PROJEKTAS VEIKLAKAIP SUPRANTAME ŽODĮ
RŪPESTIS

1.   Ankstyvojo ugdymo lyčių aspektu 
situacijos analizė, atliekant interviu 
ir grupines diskusijas su ekspertais 
ir pedagogais, taip pat apžvelgiant 
nacionalinius mokslinius tyrimus, 
mokymo programas ir įvairovę 
reglamentuojančius teisės aktus.

2.  Kvestionuoti tradicines vyriškumo 
sampratas ir plėsti visų vaikų karjeros 
galimybes, vertinant ir rengiant 
mokomąją medžiagą, padedančią 
ankstyvojo ugdymo darbuotojams.

3.  Lyčių stereotipų ankstyvajame ugdyme 
įveikimas, daugiausia dėmesio skiriant 
rūpybos profesijoms ir rūpestingam 
vyriškumui, rengiant ankstyvojo ugdymo 
pedagoginius darbuotojus, kad jie padėtų 
vaikams įgyti rūpestingumo įgūdžių ir 
kompetencijų, kurių neriboja tradiciniai 
lyčių vaidmenų lūkesčiai. 

4.  Lanksčių mokymosi galimybių plėtojimas 
ankstyvojo ugdymo pedagoginiams 
darbuotojams, naudojant skaitmeninę 
savarankiško mokymosi platformą.
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