Metodinė priemonė filmui

„Ninnoc“
aptarti

VEIKLŲ GALIMAS TVARKARAŠTIS:
LAIKAS

Tema: Savęs pažinimas: koks aš esu ir iš tiesų noriu būti?
Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, tikybai, psichologijai, socialinei pe-

dagogikai, klasės valandėlei.
Grupės dydis: iki 30 vaikų (tačiau galima pritaikyti didesnėms vaikų grupėms).

Filmas skirtas: 6 – 8 klasių moksleiviams.
Trukmė: Pasiruošimas filmui ‒ 20 min. Filmo peržiūra ‒ 20 min. Filmo aptarimas ‒

25‒70 min. (atsižvelgiant į tai, kokiu metu jis vyksta ir kokioje aplinkoje).
Susijusios teisės: Teisė į savo nuomonę, teisė būti apsaugotiems nuo smurto, patyčių ir žeminimo, teisė į asmeninį gyvenimą.

UŽDAVINIAI:

ശശ Suteikti aptarimo dalyviams galimybę pasidalyti įspūdžiais ir išsakyti
jausmus po filmo.
ശശ Skatinti geriau pažinti save ir suprasti, kuo iš tiesų nori būti.
ശശ Supažindinti vaikus su paauglystės amžiaus tarpsniu, Johari lango
samprata ir patyčių padariniais.
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UŽDUOTIS

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

20
min

Pasiruošimas
ﬁlmo peržiūrai

Pasiruošta tema, popieriaus
lapas, rašiklis

5
min

Įžanga

Atspausdinta dalomoji medžiaga vaikams su tam tikrais
klausimais apie ﬁlmą

10
min

Filmo peržiūra

Paruoštas rodyti ﬁlmas, kompiuteris, ekranas, multimedijų
projektorius. Popierius,
tušinukai

10
min

Filmo aptarimas

Paruošti klausimai

15
min

Diskusija remiantis ﬁlmu,
siejant su gyvenimu

Paruošti klausimai ir būdai, kaip
įtraukti kuo daugiau vaikų

Apibendrinimas

Markeriai, tušinukai, ﬂomasteriai, didelis popieriaus lapas

5

min

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Geresnei atmosferai sukurti siūloma diskusiją vesti mokiniams sėdint
ratu/puslankiu, kad galėtų vieni kitus geriau matyti ir bendrauti betarpiškai.
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Taip pat svarbu priminti dvi taisykles: „Kalbam po vieną“ ir „Gerbiam vienas
kito nuomonę“. Tad patalpą reikėtų paruošti taip, kad vaikai lengvai galėtų
vėliau susėsti ratu ar puslankiu.
Jei filmo peržiūra vyks didesnėje auditorijoje, salėje, vaikams svarbu priminti taisykles: „Kalbam po vieną“, „Išklausome vienas kitą“ ir „Gerbiam
vienas kito nuomonę“. Būtų gerai, kad vaikas, kuris pateikia klausimus ar
atsakinėja į diskusijos klausimus, galėtų kalbėti per mikrofoną ir auditorija
jį gerai girdėtų.
Prieš filmo peržiūrą reikėtų pasirūpinti pakankamu kiekiu rašiklių ir lentelėmis su klausimais.
FILMO APRAŠYMAS:

Ninnoc nemėgsta klišių. Ji vargsta būdama grupėje. Ji nenori taikytis prie
kitų, bet tuo pačiu baiminasi būti atstumta. Ninnoc turi tvirtą nuomonę ir
tiksliai žino, ką daro ir kodėl jai nepatinka žmonės. Ją erzina, kad kiekvienas
nori atrodyti vienodai, ir visa tai vadina veidmainyste. Kaip ir visi jos bendraamžiai, paauglė siekia būti unikali.
Ninnoc: „Žmonės mato tik tai, kaip aš atrodau. Tik keli žino, kas aš esu.
Tu gali matyti tai, ką noriu, kad matytum, ir ši šypsena slepia daug to, ko tu
net nežinai.“ Ninnoc dažnai ieško atsakymo į klausimą, kas yra „normalu“,
„skirtinga“ ir „populiaru“ (kabutės yra parodomos jos), ir mes matome ją
tuščioje mokykloje, klasėje, pilnoje mokinių, ir klasėje, pilnoje ninokių.
Filmo operatoriaus darbas ir režisūra atspindi Ninnoc jausmus, padeda
žiūrovui suprasti, kodėl tokia šviesi jauna mergina mato kai kuriuos dalykus
taip sudėtingai.
FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:
(skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai)

Filme pasakojama apie merginą, kuri nuolat svarsto, ar geriau būti atsiskyrusia ar prisitaikiusia prie grupės, kaip būti savimi, kaip atsispirti grupės
spaudimui. Šiems vidiniams konfliktams atsirasti įtakos galėjo turėti amžiaus tarpsnis – paauglystė ir išgyventos patyčios ankstesnėje mokykloje.
Todėl filme nuolat keliami klausimai: kas aš ir kokia norėčiau būti?
Taip pat filme atskleidžiama, kokią įtaką vaikų pasitikėjimui savimi ir aplinkiniais turi patyčios. Vaizduojama, kaip mergaitė, anksčiau patyrusi patyčias, tapo uždaresnė, atsargesnė ir nuolat svarstanti, kiek iš tiesų svarbu
priklausyti grupei. Juk bendraujant su bendraamžiais teko patirti daug nemalonių išgyvenimų. Todėl gal bijodama būti atstumta, o gal ieškodama savo
tapatumo, Ninnoc kelia klausimą: kodėl jie visi turi atrodyti ir elgtis taip pat?
„Ninnoc“ – trumpametražis dokumentinis filmas, skirtas jaunimui. Jame
pasakojama apie trylikametę merginą, vardu Ninnoc, kuri kovoja ir su savimi, ir su savo aplinka. Didžiulių mėlynų akių, šokanti, dainuojanti Ninnoc yra
tvirta valinga mergina. Tačiau ji ‒ sutrikusi ir kupina prieštaravimų, negalinti
pritapti naujoje mokykloje, išgyvenusi patyčias senoje mokykloje.
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Be to, iš filme rodomų vaizdų ir pasakojamų istorijų galima susidaryti
įspūdį, kad Ninnoc šiuo metu išgyvena negatyviąją paauglystės stadiją, kai
vaikai tampa jautresni, dirglesni ir greičiau susijaudinantys, nuolat keliantys
didžiulius reikalavimus tiek sau, tiek aplinkiniams. Taip pat galima pastebėti,
kad Ninnoc bando išsiaiškinti, kaip būtų galima įgyvendinti visus tris paauglystės keliamus uždavinius. Todėl ji lanko ne vieną būrelį ir nuolat svarsto,
kas yra „normalu“ ir „nenormalu“.
Metodinė priemonė filmui „NINNOC“ aptarti
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PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

Ruošdamasis filmo peržiūrai ir aptarimui, moderatorius turėtų žinoti,
kaip apibūdinti kai kurias svarbias sąvokas.
Kas yra paauglystė?
Paauglystė – svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio
brendimo pradžios iki tol, kol pasiekiama savarankiško suaugusio žmogaus
socialinė padėtis.
Paauglystės stadijos:
ശശ Preliudija (11–12 m.): supranta, jog jau nebėra vaikas, tuo pačiu suvokia, jog dar neprilygsta jaunuoliams. Tuomet kamuoja prieštaringi
jausmai ir mąstymas tampa panašus į mokslininko.
ശശ Negatyvioji fazė (iki 16 m.): padidėja jautrumas, dirglumas, nerimastingumas, greitai susijaudina, jaučia ﬁzinį ir dvasinį diskomfortą. Šioje
stadijoje formuojasi Aš vaizdas, save ir kitus įsivaizduoja kaip idealius.
ശശ Pozityvioji fazė (16–18 m.): atranda, ko nori gyvenime, suranda sritis,
kuriose save gali realizuoti, atsiskleisti. Šioje stadijoje paaugliai išgyvena menkavertiškumo ir nerimo jausmus, pasižymi savitu egocentrizmu.
Paauglystės keliami uždaviniai
ശശ Pasiekti nepriklausomybę ir autonomiją. Paaugliai nori būti lygūs su
suaugusiaisiais, bet tai sunku įgyvendinti, nes tėvai išlaiko juos ir jie
gyvena pas tėvus. Tėvai yra svarbūs kaip autoritetai, kurie padeda suvokti save, savus tikslus ir tai, kuo jie bus ateityje.
ശശ Suformuoti tapatumą. Paauglystėje siekiama suvokti save, susidaryti
savęs vaizdą, ieškoma gyvenimo vertybių ir pozicijų. Todėl pasitaiko,
jog paauglys elgiasi prieštaringai.
ശശ Suvokti save kaip grupės narį. Paauglys nori priklausyti grupei ir suvokti, kad yra bendraamžių, kurie panašiai mąsto, elgiasi ir atrodo.
Kas yra tapatumas?
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Tapatumas (identitetas) ‒ tai subjektyvus savęs, kaip individo, derinančio įvairius socialinius vaidmenis, supratimas. Ši sąvoka išreiškia asmens gebėjimą apibūdinti save atsakant į klausimą „kas aš esu?“ ir gautus įvairius
atsakymus derinti tarpusavyje. Asmens tapatumas nusako žmogaus vientisumą, Aš vaizdo vienybę. Jis susijęs su individo vidiniu poreikiu išlikti pačiu
savimi. Asmens tapatumą visada lemia platus kontekstas: lytis, išvaizda, šeima, mokykla, kultūrinė aplinka, kuriai žmogus priklauso, religija, profesija.
Tokiu būdu žmogus suteikia sau tokius vaidmenis kaip: krikščionis (-ė), sūnus/dukra, šokėja(s), darbuotoja(s), baikeris (-ė) ir pan.
Tapatumo lygmenys
J. Marcia skiria keturis asmens tapatumo lygmenis: neaiškus tapatumas,
užsisklendimas, moratoriumas ir pasiektas tapatumas.
Neaiškus tapatumas – tyrinėtojai juo laiko tokius atvejus, kai asmuo nėra
įsipareigojęs kokiai nors sričiai, nesvarsto ir neigia poreikį mąstyti apie savo
asmeninius tikslus bei vertybes, nedaro jokių tvirtų sprendimų, kad įgyvendintų savo pasirinkimus. Jis nesirūpina nustatyti savo gyvenimo kryptį, jaučia negalįs kontroliuoti savo padėties. Jis neturi aiškaus savivaizdžio.
Užsisklendimas – tapatumo lygmuo, apibūdinamas kaip įsipareigojimas
kokiai nors sričiai nesvarstant alternatyvų. Tokie žmonės įgyvendina tam tikrus tikslus ar vertybes, asmeniškai jų neapmąstydami. A. Vatermanas teigia, kad užsisklendimas dažniausiai būdingas ankstyvajai paauglystei, kai
vaikas siekia tapatintis su vienu ar abiem tėvais. Tėvų tapatumas, jų siekiai
perimami ir nesvarstant tampa savais. Žmogus siekia būti toks, kokį jį nori
matyti aplinkiniai (J. Marcia ir kt. 1993).
Moratoriumas – pereinamoji būsena, būdinga žmonėms, aktyviai kuriantiems savo tapatumą. Šią būseną išgyvenantys žmonės aktyviai tyrinėja
alternatyvas mėgindami rinktis kurią nors iš jų. Moratoriumo būsena mažiausiai stabili, kartais ji dar vadinama krize, nes siejasi su troškimu ką nors
savo gyvenime pakeisti. A. Vatermano nuomone, iš neaiškaus tapatumo ir
užsisklendimo būsenų pereiti į pasiektą tapatumą galima tik per moratoriumo būseną. Ši būsena negali trukti ilgai, nes jai užtrukus auga nerimo lygis,
susijęs su asmens tikslų, vertybių, įsitikinimų užbaigtumo stoka. Dėl didelio
nerimo šis formavimasis gali sulėtėti.
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Aš vaizdas – žinios apie save ir savo vertės pajautimas. Aš vaizdas formuojasi atspindint aplinkinių vertinimus mūsų atžvilgiu. Kitaip tariant, suvokiame save taip, kaip mus mato kiti. Šiuo atveju yra labai svarbus bendravimas, nes apie kitų požiūrį į mus sužinome tik bendraudami. Tai gali būti
tiesioginis atgalinis ryšys pokalbio metu arba netiesioginis komentaras, kai
nugirstame atsiliepimus apie save atsitiktinai.
Kai kurie žmonės yra įsitikinę, kad jie turi tikrąjį Aš, kuris labai skiriasi nuo
visuomenei rodomo Aš vaizdo. Šiuo pagrindu yra išskiriamas viešas, arba
parodomasis, ir realusis Aš. Realusis Aš ‒ toks, koks esu iš tikrųjų, be pagražinimų su teigiamomis ir neigiamomis ypatybėmis. Viešasis Aš atspindi tai,
kokius mes save parodome kitiems norėdami suderinti savo elgesį su socialinių normų reikalavimais.

Kas yra Johari langas?
Kiekvienam žmogui yra būdingos keturios asmenybės „erdvės“: atvira,
neaiški, paslėpta ir nežinoma. Keturi langai vaizduoja keturias galimas žmogaus Aš „erdves“, kurios skirstomos pagal tai, ką asmuo žino ir ko nežino
apie save, bei ką žino ir ko nežino apie jį kiti. Atvira „erdvė“ yra vieša. Ji apima informaciją, kurią mes žinome apie save ir kiti žino apie mus, pavyzdžiui,
mūsų vardą, profesiją ir pan.
Paslėptoje „erdvėje“ slepiame nuo kitų tai, ko nenorime, kad jie žinotų
apie mus ‒ savo baimes, fantazijas ir pan. Neaiški „erdvė“ susideda iš dalykų, kuriuos apie mus žino kiti, bet mes jų nesame įsisąmoninę. Pavyzdžiui,
aplinkiniai gali pastebėti, kad mes pernelyg stipriai kvėpinamės, kad esame
labai triukšmingi ir pan. Šią informaciją apie save galime gauti atgaliniu ryšiu, t. y. kiti žmonės gali pasakyti apie mus tokius dalykus, kurių patys nejuntame. Paskutinioji, paslaptingiausia nežinoma „erdvė“ yra nepažįstama
niekam, nei mums, nei kitiems. Šioje srityje yra dar neatrastų asmenybės
ypatybių, pasąmonėje glūdinčių Aš aspektų.
Man žinoma

Man nežinoma

Kitiems
žinoma

Kas yra Aš vaizdas?

labai apriboja savo bendravimą. Jiems būdinga suglebusi laikysena, „apsauginių“ gestų gausa, jiems trūksta gyvumo. Kalbėdami šie žmonės nuolat sau
prieštarauja, apie kitus kalba su pavydu. Jų kalbos formos būna neryžtingos.
Tie, kurių savigarba žema, dažnai vartoja tokius žodžių junginius kaip „tu
geriau žinai“, „kaip pasakysi“.

ATVIRA

NEAIŠKI

Kitiems
nežinoma

Pasiektas tapatumas – būsena, būdinga žmonėms, išgyvenusiems kritinį
periodą ir po tam tikrų apmąstymų bei tyrinėjimų tvirtai apsisprendusiems.
Apibūdindami šio tapatumo lygmens asmenis, J. Marcia ir S. Archer nurodo, kad jie yra rimtai apsvarstę skirtingas požiūrių ar įsitikinimų sistemas ir
pasirinkę vieną, kuriai yra įsipareigoję. Tvirtas apsisprendimas ir tikrumas
dėl savo pasirinkimo skiriasi nuo užsisklendimo lygmeniui būdingo nelankstumo ir teisuoliškumo. Šią būseną pasiekę žmonės turi savo pasaulėžiūrą ir
mažiau priklausomi nuo aplinkinių nuostatų. Šis lygmuo nereiškia tapatumo
raidos pabaigos. Asmuo gali vėl pradėti svarstyti alternatyvas, jei ankstesni
sprendimai pasirodo netinkami.

SLAPTA NEŽINOMA

Kas yra savigarba?
Savigarba ‒ tai pagarbos pačiam sau, pasitikėjimo savimi jausmas.
Žmonės, kurių savigarbos lygis aukštas, bendrauja atvirai, tiesiai, užtikrintai. Jų žodžiuose galime įžvelgti ir savo klaidų pripažinimą, ir atsakomybę
už savo veiksmus. Šie žmonės rūpinasi kitais ir sugeba užjausti. Jie nereikalauja sau ypatingo dėmesio, jų požiūris į save tvirtas, todėl jie nebijo kritikos
ir nesėkmių. Jie gerai galvoja apie kitus ir patys tikisi pritarimo iš aplinkinių.
Šie žmonės jaučiasi gerai,būdami ir su pranašesniais už save. Tie, kurių savigarbos lygis žemas, kurie nepasitiki savimi, būdami tarp žmonių jaučiasi bejėgiai. Jie nenori rizikuoti užmegzdami santykius su kitais žmonėmis, todėl

8

Metodinė priemonė filmui „NINNOC“ aptarti

Metodinė priemonė filmui „NINNOC“ aptarti

9

Kas yra patyčios?
Patyčios – įvairus elgesys, kai vaikai tyčiojasi vieni iš kitų. Patyčios tai kabinėjimasis, pravardžiavimas, erzinimas, stumdymas, mušimas, pinigų atiminėjimas, kuprinės, sąsiuvinių ar kitų daiktų atiminėjimas, apkalbinėjimas,
ignoravimas, gąsdinimas ir pan.
Svarbiausios patyčių savybės: tai tyčiniai veiksmai, toks elgesys yra pasikartojantis, vyrauja psichologinė ar fizinė jėgos persvara.
Tiesioginės patyčios: vaikas yra atvirai puolamas, užgauliojamas bendraamžių, pvz., stumdomas, pravardžiuojamas, jam grasinama ir pan.
Netiesioginės patyčios: toks elgesys, kai vaikas skaudinamas nenaudojant tiesioginės agresijos ‒ vaiko atstūmimas nuo grupės, ignoravimas, nebendravimas su juo, neapykantos prieš vaiką kurstymas.
Žodinės patyčios: vaikas yra skaudinamas, užgauliojamas žodžiu ir užrašais ‒ prasivardžiavimas, gąsdinimas, pašaipios replikos apie kūną, religiją,
tautybę, negalią, išvaizdą, „juokeliai“, užrašai apie vaiką, vaiką skaudinančių
žinučių siuntinėjimas mobiliaisiais telefonais, elektroniniu paštu, apkalbinėjimas, šmeižimas.
Fizinės patyčios: užgauliojimas veiksmais ‒ pargriovimas, įspyrimas ar
spardymas, kumščiavimas, stumdymas, rankos užlaužimas, spjaudymas,
daiktų gadinimas ir atiminėjimas, drabužių gadinimas, plaukų pešiojimas.
Tai gerai žinomi veiksmai, kurie dažnai vadinami žargonu, pavyzdžiui, „podnožkė“, „pijavkė“, „grūšia“, „dilgėlė“ ir kt.
Patyčių situacijoje yra daugiau nei 2 dalyviai: ne tik skriaudėjas ir skriaudžiamas vaikas, bet ir stebėtojai, žiūrovai. Stebėtojai padaro patyčių situaciją skaudesnę aukai, nes mato jo pažeminimą. Skriaudėjui taip pat svarbūs
šie „žiūrovai“, nes prieš juos jis demonstruoja jėgą bei įtvirtina išskirtinį statusą.
Patyčių padariniai

iš kurių tyčiojamasi, dažniau jaučiasi liūdni, prislėgti, nepasitikintys savimi,
prasčiau save vertina. Jie gali jaustis bejėgiai, galvoti, kad neįmanoma pakeisti situacijos ir sustabdyti patyčių.
Kartais vaikams, kurie susiduria su nuolatinėmis bendraamžių patyčiomis, kyla minčių apie savižudybę. Mintys apie savižudybę rodo kylantį beviltiškumą, negalėjimą išvengti patyčių situacijų ir didelį pagalbos poreikį.
Vienas iš galimų padarinių – tai įvairūs psichosomatiniai simptomai: galvos,
pilvo skausmai, pykinimas, miego, apetito sutrikimai. Tyčiojimasis gali būti
viena iš priežasčių, dėl kurios vaikas gali vengti mokyklos, nelankyti pamokų,
gali prastėti vaiko dėmesingumas, jo mokykliniai pasiekimai, vaikui gali būti
sunkiau mokytis.
Vaikas, nuolatos patirdamas patyčias ir negalėdamas jų sustabdyti, įsisąmonina, kad jis bejėgis pakeisti situaciją, todėl nuleidžia rankas ir nebesiima
jokių veiksmų, kad save apgintų ar susirastų pagalbą.
Padariniai skriaudėjams
Didelė tikimybė, kad iš kitų nuolat besityčiojantys vaikai bus atstumti
bendraamžių, turės didelių mokymosi sunkumų, taps socialinių bei teisinių
institucijų globotiniais. Besityčiojantys iš kitų vaikai, kaip ir patyčių aukos,
neretai irgi linkę į depresiją ir savižudybę. Įvairiais tyrimais nustatytas patyčių ryšys su tabako ir alkoholio vartojimu bei didesniu polinkiu į kriminalinį
elgesį. Be to, tyčiojimasis iš kitų perauga į antisocialų elgesį, kai paaugliai
tampa pilnamečiai.
Padariniai mokyklos psichologiniam klimatui
Mokykloje, kur dažnai tyčiojamasi, mokiniai jausis nesaugūs, mažiau
patenkinti mokyklos gyvenimu. Be to, patyčios veikia visus vaikus – ne tik
tuos, kurie įsitraukia į patyčias ar jas patiria, bet ir stebėtojus. Jei mokiniai
mato, kad nereaguojama į tyčiojimąsi arba jam netgi pritariama, tuomet
formuojasi nuostata, kad toks elgesys yra tinkamas ir priimtinas. Ilgainiui
tokia nuostata gali didinti patyčių mastą ir kurti mažiau saugią atmosferą.

Padariniai aukai
Vaikai, kenčiantys nuo patyčių, dažnai jaučiasi nesaugūs, išgyvena nerimą. Ilgalaikis nerimas ir baimės būsena yra labai didelis rizikos veiksnys atsirasti kitiems sutrikimams – depresijai, nerimo sutrikimams ir pan. Vaikai,
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DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) FILMO
PERŽIŪROS IR APTARIMO METU:

arba lapus su Johari lango lentele (Priedas Nr. 2, labiau tinkama 8 kl.).

Filmo peržiūra ir veikla jos metu
Žiūrėdami filmą mokiniai gali žymėtis lapuose kilusius klausimus ir pastebėjimus. Taip pat gali pildyti prieš filmo peržiūrą pateiktas lenteles ar apskritimus.

Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausimai.
Pateikti klausimai yra rekomendacinio pobūdžio. Nereikia užduoti visų
klausimų, svarbu atsižvelgti į tai, kas buvo vaikams aktualiausia. Todėl ir pats
moderatorius gali sugalvoti savų klausimų.

METODO PRITAIKYMAS KLASĖJE:

Filmas trunka trumpiau nei viena akademinė valanda, siūloma pirmąjį
aptarimą padaryti iš karto po peržiūros. Norint, kad aptarimas būtų gilesnis
ir išsamesnis, antrą pamoką galima skirti paauglystės amžiaus tarpsniams,
savęs vaizdui, tapatumui aptarti, pakalbėti, kaip skirtingai kartais mes patys
suvokiame save, o kiti ‒ mus. Taip pat galima pasvarstyti apie patyčių padarinius ir žingsnius, ką galima padaryti, jei išgvenate patyčias ar jas pastebite
klasėje.

Įžanga
Prieš filmo peržiūrą svarbu padaryti trumpą įžangą ir pristatyti filmą mokiniams: „Filme pasakojama apie merginą Ninnoc, kuri pradėjusi mokytis
naujoje mokykloje bando suprasti, kokia ji nori būti ir kiek nori pritapti prie
naujos klasės. Žiūrėdami filmą pabandykite suprasti, kuo ši mergaitė yra panaši į jus ir kuo ji skiriasi nuo jūsų.“
Taip pat mokiniams galima tiksliai įvardyti, kiek laiko truks filmo peržiūra
ir diskusija.
Prieš pradedant žiūrėti filmą, kiekvienam vaikui galima išdalyti lapus su
„Gyvenimo apžvalgos“ apskritimais (Priedas Nr. 1, labiau tinkama 6–7 kl.)
12
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Pirmiausia pasidomima, kaip vaikai suprato filmą. Apie ką buvo šis filmas? Kokį įspūdį filmas paliko? Kaip jautėtės žiūrėdami šį filmą? Kokia buvo
įsimintiniausia filmo akimirka? Kas sukėlė daugiausia minčių, jausmų? Ko
moko šis filmas?
Vėliau galima pasiūlyti porose pasidalyti atsakymais, kuriuos užrašė, pagalvojo ar pasižymėjo pagal Johari lango lentelę, paprašant apibūdinti, kaip
save mato Ninnoc ir kaip ją mato kiti, ką kiti pastebi, nors ji apie tai nežino,
ką mergina slepia nuo aplinkinių. Jeigu aptarimas vyksta salėje ar didesnėje nei 25-ų mokinių grupėje, galima kelių mokinių paprašyti pasidalyti, ką
pastebėjo ir užrašė savo lentelėse. Tokiu būdu bus paskatinta diskusija tarp
mokinių iš skirtingų klasių.
Vietoj Johari lango lentelės galima naudoti „Gyvenimo apžvalgos“ apskritimus. Kiekvieną apskritimą (Ninnoc laikas, Ninnoc norai, Ninnoc jausmai,
Ninnoc mintys) mokiniai turi padalyti į dalis pagal tai, kiek proporcingai pastebėjo, kam daugiausia ir kam mažiausia laiko skiria Ninnoc, kokie norai
dominuoja, kokie jausmai vyrauja pasakojime apie Ninnoc ir apie ką daugiausia galvoja Ninnoc. Kiekvienas dalyvis pildo individualiai. Galima pasiūlyti iš pradžių daiktus išvardyti greta ir tik paskui pasirinkti reikalingas
proporcijas apskritime. Kartu su vaikais aptariama, kurį apskritimą buvo
sunkiausia užpildyti, o kurį ‒ lengviausia ir kodėl.
Kai mokiniai pasidalija porose pastebėjimais ir mintimis, kurias užrašė
Johari lango lentelėje arba „Gyvenimo apžvalgos“ apskritimuose, visų mokinių galima klausti, ką panašaus pastebėjo ar užrašė. Ar diskutuojant porose
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buvo momentų, kur nuomonės išsiskyrė? Ką diskutuodami naujo sužinojo
apie filmo veikėją?

10 min. 20 s. Ninnoc užsimena, kad neprivalo visiems rodyti, kokia ji iš
tiesų yra. Tuomet pradedamas rodyti sukamas veidrodis, kuriame matomi
skirtingi merginos veidai. Kaip jums atrodo, kokius vidinius merginos išgyvenimus iliustruoja šis epizodas?

Tada vaikams galima papasakoti, kas yra paauglystė, kokie yra paauglystės etapai ir šio amžiaus tarpsnio keliami tikslai. Kalbant apie paauglystę
svarbu pasakyti, kad šis raidos tarpsnis yra labai svarbus ir sudėtingas kiekvieno žmogaus gyvenime. Šiuo etapu stipriai keičiamės tiek fiziologiškai,
tiek psichologiškai. Visomis prasmėmis tampame mažiau priklausomi ir labiau atsakingi už save. Tai suteikia daug nesaugumo ir sutrikimo. Bet būtent
šiuo metu geriau pažįstame save ir išsiaiškiname, kas svarbiausia gyvenime.
Todėl svarbu suprasti, kaip Ninnoc išgyvena paauglystę. Galima pasidomėti:
Kuriame paauglystės etape yra pati Ninnoc? Kokį pagrindinį paauglystės keliamą tikslą ji stengiasi įgyvendinti? Kokius pokyčius ji patiria?

13 min. rodoma, kaip Ninnoc liūdi ir verkia. Kaip jums atrodo, dėl ko jai
labiausiai liūdna? Kas jai kelia baimę? Kokiu būdu ji bando apsisaugoti nuo
skausmo?

Ninnoc filme ne kartą užsimena, kad nenori būti tokia pat kaip visi bendraklasiai. Papasakokite, kaip ji stengiasi išsiskirti iš kitų? Kokie yra jos pomėgiai? Ką apie ją pasako išvaizda ir apranga? O jums svarbiau priklausyti
grupei ar visada išlikti savimi?

Filme mergina visose situacijose yra rodoma viena, interviu imamas tik
iš Ninnoc. Mokinių galima paklausti, kaip jiems atrodo, ką tuo norėjo pasakyti režisierė? Kokius išgyvenimus ir jausmus tokiu būdu norėjo sukelti filmo
kūrėjai?

Kadangi mergina ankstesnėje mokykloje patyrė patyčias, galima pasikalbėti, kas yra patyčios. Kokią įtaką patyčios turėjo Ninnoc? Kokie dar gali
būti patyčių padariniai? Kokios bendraamžių reakcijos gali padėti sustabdyti
patyčias? Kokių veiksmų prieš patyčias galėtų imtis suaugusieji (mokytojai,
tėvai)?

Aptarimui klasėje siūlomi keli papildomi epizodai:
2 min. Ninnoc paprašoma apibūdinti, kokia mergaitė ji yra. Kaip Ninnoc
reaguoja į šį klausimą? Kokia yra jos kūno kalba? Kaip jums atrodo, ką ji tuo
metu išgyvena? Kodėl jai sunku atsakyti į šį klausimą?
Nuo 4 min. 40 s. Ninnoc pasakoja apie mokyklos kiemą ir kas jame vyksta. Ką kiekvieną kartą išgyvena Ninnoc, bandydama patekti į mergaičių ratą?
Kokius vaidmenis rate atlieka kiekviena iš mergaičių? Kaip jums atrodo, kaip
veikėja jaučiasi nuolat nepritapdama?
7 min. Ninnoc sako žodžius „normalus“, „skirtingas“, „populiarus“ ir rodo
kabutes. Ką ji nori pasakyti rodydama tas kabutes? Kas jai yra normalus
žmogus? Kuo jai svarbūs žodžiai: normalus, populiarus, skirtingas?
8 min. 50 s. rodomas epizodas, kai Ninnoc sėdi klasėje, rašo ir yra apsup14

ta daugybės ninokių. Ką šiuo epizodu norėjo pasakyti filmo kūrėjai?
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17 min. 10 s. Mergina kalba, kad patyčios paveikia kiekvieną vaiką, ir pateikia metaforą. Kuo patyčios buvo žalingos jai? Ko ji daugiau nebegalės daryti? Kur ji yra ir bus atsargesnė? Ko Ninnoc bijos visą likusį gyvenimą?

Diskusija remiantis filmu: detalios instrukcijos, klausimai, žaidimai.
Šioje dalyje pateikiamos metodikos, kaip su mokiniais aptarti matytą filmą ir padėti jiems geriau pažinti save. Visų šių metodikų taikyti nereikia,
galite pasirinkti vieną ar kelias, kurios labiausiai tiktų mokiniams ir padėtų
rasti atsakymus į jiems svarbius klausimus.
BALSAVIMAS RANKOMIS

Vadovas skaito po vieną savybę ir mokinių prašo suploti, jei mano, kad,
jų nuomone, filmo veikėjai Ninnoc yra būdinga ši savybė. Jei mano, kad netinka, tegu sukryžiuoja abi rankas. Šis pratimas gali padėti suprasti, kad kiekvienas tą patį žmogų gali suprasti ir pažinti skirtingai.
Savybės:
1. Atvira

5. Kūrybinga

2. Nerūpestinga

6. Šmaikšti

3. Simpatiška

7. Silpna

4. Nepriklausoma

8. Nervinga
Metodinė priemonė filmui „NINNOC“ aptarti

15

9. Nuoširdi

14. Sportiška

rė nuomonės dėl įvairių teiginių, kaip jautėsi mokiniai, kai buvo mažuma.

10. Drąsi

15. Smalsi

11. Lėta

16. Kukli

12. Protinga

17. Uždara

13. Drovi

18. Agresyvi

Pabaigoje mokytojas gali akcentuoti, kad kiekvienas turime teisę turėti savo nuomonę įvairiais klausimais, bet mūsų poelgiai neturi skaudinti ar
žeisti kito žmogaus. Patyčios skaudina ir gali sukelti daug nemalonių padarinių, todėl kiekvienas turime apgalvoti savo poelgius ir mokytis gerbti vienas
kitą.

Aptarimas
Vaikams galima užduoti klausimus: Kaip jautėsi, priskirdami filmo veikėjai neigiamas savybes? Kaip jautėsi, priskirdami Ninnoc teigiamas savybes?
Kokių savybių (teigiamų ar neigiamų) daugiausia priskyrė šiai veikėjai? Tuo
metu galime akcentuoti, kad remdamiesi savo patirtimi dažnai vieni iš mūsų
pastebi daugiau gerų savybių, o kiti – blogų. Tačiau svarbu prisiminti, kad
kiekvienas iš mūsų turi ir gerų, ir blogų savybių. Tuo esame unikalūs ir ypatingi.
MANO NUOMONĖ

Mokiniams pasakykite, kad įsivaizduotų, jog per kambarį nubrėžta linija,
kurios vienas galas reiškia „sutinku“, o kitas – „nesutinku“. Mokytojas skaito
teiginius. Po kiekvieno perskaityto teiginio mokiniai turi nuspręsti, ar sutinka su juo, ar ne. Savo požiūrį jie išreiškia atsistodami atitinkamoje linijos vietoje. Po kiekvieno teiginio kelių mokinių prašoma paaiškinti užimtą poziciją.
Teiginiai:
ശശ Tyčiojimasis yra natūralus paauglių elgesys.
ശശ Kiekvienas pats privalo mokėti save apginti.
ശശ Tyčiojimasis paliečia tik nedaug moksleivių.
ശശ Tam tikra dozė patyčių nekenkia, o tik padeda sutvirtėti, užsigrūdinti.
ശശ Skųstis yra kvaila ir vaikiška.
ശശ Šaipymasis negali nieko sužeisti.
Aptarimas
Aptariama, ar apie visus teiginius visi turėjo aiškią nuomonę, kiek išsisky16
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NUOSKAUDŲ TAUPYKLĖ

Dalyviams pasiūloma nupiešti taupyklę ir į ją „sudėti“ visas iki šios dienos susikaupusias nuoskaudas. Pavyzdžiui, vaikai į taupyklę gali rašyti, kad
susipyko su tėvais, susiginčijo su draugais, juos kas nors nuolat įžeidinėjo,
pasijautė be reikalo apkaltinti ar negavo daikto, kurio labai troško.
Tada vadovas su vaikais diskutuoja: Kaip jautėsi rašydami nuoskaudas?
Kaip šios nuoskaudos susikaupė? Kuo nuoskaudos žalingos? Kaip galima atsikratyti nuoskaudų? Kaip galima išvengti nuoskaudų?
Paskui diskutuojama, ką daryti su šia taupykle. Grupės vadovas pasakoja,
kad kaupti nuoskaudas žalinga. Taip žmogus įklimpsta į bevertį savęs gailėjimąsi. Vedantysis gali akcentuoti, kad pačiam žmogui labai svarbu sugebėti
išsakyti savo nuoskaudas ir nusivylimus. Kerštas klausimo neišspręs. O jei
nėra galimybės pasidalyti nuoskaudomis su žmogumi, kuris jas sukėlė, vaikas jo bijo, galima pasiūlyti užrašyti nuoskaudą ant lapelio, paskui jį suplėšyti; mintimis nusiųsti nuoskaudą į dangų (su vėju, vandeniu lai skuba) ir pan.
Galima pajusti, kaip nuoskauda tolsta ir silpnėja. Taip pat galima paklausti
pačių vaikų, kaip jie mano, kaip būtų galima pamiršti nemalonius dalykus.

Apibendrinimas
Diskusijos pabaigoje svarbu padaryti apibendrinimą. Geriausia remtis
pačių mokinių išsakytomis idėjomis ir tuo pačiu sudėlioti pagrindinius akcentus, kuriuos mokiniai turi išsinešti iš diskusijos.
Paprastai ne visi mokiniai nori dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite vaikų
pasisakyti, jei jie nenori.
Apibendrinant taip pat galima užduoti klausimus: Ką naujo sužinojau? Ko
išmokau? Ką netikėtai atradau? Ką norėčiau pritaikyti gyvenime?
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Taip pat mokinių galima paklausti: „Kai grįšite iš filmo ir susitiksite su
draugais, jie paklaus, kaip filmas? Kaip vienu dviem sakiniais jį apibūdinsite?“
PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

Naudokite papildomų priemonių, pavyzdžiui, kamuoliuką. Vedantysis
turi nedidelį, minkštą, patogų mesti ir gaudyti kamuoliuką, kurį, uždavęs
klausimą, meta pasirinktam moksleiviui. Dažniausiai vaikai ir jaunuoliai noriai gaudo kamuoliuką ir taip išsklaidoma dalis socialinės įtampos, pakeliama motyvacija.
Svarbiausia mokytojams atsirinkti pačius svarbiausius elementus ir problematiką, ką siekiama mokiniams perteikti filmu. Geriau panagrinėti mažiau elementų, bet giliau ir nuosekliau. Jei filmo aptarimas vyksta iškart po
peržiūros, tai turėtų vykti ne daugiau nei 30 min. Kad mokiniai galėtų labiau
susivokti, gerai būtų aptarti filmą ne tą pačią dieną, kai jis buvo žiūrimas.
Tuomet aptarimui ir diskusijai būtų galima skirti daugiau laiko, pavyzdžiui,
vieną pamoką (45 min.). Jeigu filmas aptariamas per neformalaus ugdymo
užsiėmimus, tam galima skirti ir daugiau laiko. Aptariant filmą rekomenduotina susėsti ratu. Mokinių kiekis – viena klasė.
PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI:

Po filmo peržiūros mokiniams galite pasiūlyti pagalvoti tema „Kas aš
toks?“ ir pamėginti namie užrašyti ne mažiau kaip 100 atsakymų. Tai gali
būti atskiri žodžiai ir sakiniai, palyginimai, metaforos. Pratimą reikia atlikti
greitai (kaip „smegenų šturmą“), neatmesti tų žodžių, kurie gali būti netikėti
ar atrodantys netinkami vaikui. Paskui vaikas turi peržiūrėti savo užrašus ir
užrašyti tris svarbiausius punktus. Kitą pamoką galima paprašyti vaikų prisiminti po 3 svarbiausius punktus iš užrašų „Kas aš?“ ir pagalvoti, ar atsakymuose yra pasikartojimų ir ar aprašydami save vaikai ko nors nepraleido?
Pageidautina, kad jų atsakymai apie save apimtų skirtingus jų asmenybės
aspektus: fizinius, dvasinius, intelektinius, emocinius. Pabaigoje reikia apibendrinti, kokios iš pažymėtų savybių jiems yra svarbiausios, ar apibūdinant
save jiems kilo neaiškumų?
18
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Taip pat filmas tinka padiskutuoti ne tik apie savęs pažinimą, bet ir apie
patyčių padarinius aukai, skriaudėjui ir mokyklos klimatui. Taip pat galima
diskutuoti, kaip kurti gerą atmoferą klasėje, kur gerai jaustųsi tiek naujokai,
tiek senbuviai.
METODO PRITAIKYMAS KINO SALĖJE,
DIDELĖJE AUDITORIJOJE

Filmas trunka 20 minučių, todėl po peržiūros kino salėje galima padaryti
20–30 minučių aptarimą. Žiūrint filmą kino salėje patartina vengti užduočių,
kuriose reikėtų daug rašyti, o dalijantis mintimis, pastebėjimais, įžvalgomis,
neprašyti, kad vaikai dalytųsi asmeninėmis patirtimis ar istorijomis. Darant
aptarimą didelėje grupėje geriausiai tinka metodai, kurie įtraukia visus vaikus, leidžia pasirinkti, skatina balsuoti, judėti po erdvę ar kitokiu būdu išreikšti savo nuomonę.
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Metodiką rengė: Aurelija Ananjevaitė
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Priedas Nr. 1

Priedas Nr. 2

GYVENIMO APŽVALGA

JOHARI LANGAS

Ninnoc mintys

Ninnoc laikas

Ninnoc norai

Ninnoc žinoma

Ninnoc nežinoma
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Kitiems
nežinoma

Kitiems
žinoma

Ninnoc jausmai
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