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 ശ Padėti mokytojams pasiruošti filmo peržiūrai.

 ശ Padėti mokytojams vesti filmo aptarimą.

Tam, kad būtų galima geriau suprasti pagrindinių veikėjų gyvenimo aplin-
kybes, patartina pakalbėti su mokiniais apie romų kultūrą, tradicijas ir isto-
riją.

UŽDAVINIAI:

PASIRUOŠIMAS:

Tema: Romai. Tėvų ir vaikų santykiai. Socialinė atskirtis.
Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, tikybai, geografijai, istorijai, psicho-
logijai, socialinei pedagogikai.
Grupės dydis: iki 30 mokinių.
Trukmė: Pasiruošimas filmui 20 min. Filmo peržiūra 80 min. Filmo aptarimas 30‒60 
min. (atsižvelgiant į tai, kokiu metu jis atliekamas ir kokioje aplinkoje).
Susijusios teisės: teisė į švietimą, teisė į saugią aplinką, teisė į psichologinę pagal-
bą, teisė į socialinę pagalbą.

VEIKLŲ GALIMAS TVARKARAŠTIS:

PATALPA / REIKALINGOS PRIEMONĖS:

5
min

20
min

Pasiruošimas 
filmo peržiūrai

Pasiruošta tema, popieriaus 
lapas, rašiklis

Atspausdinta dalomoji me-
džiaga vaikams su tam tikrais 
klausimais apie filmą

Paruošti klausimai ir būdai, kaip 
įtraukti kuo daugiau vaikų

Paruošti klausimai

Paruoštas rodyti filmas, kompiu-
teris, ekranas, multimedijų 
projektorius. Popierius, 
tušinukai

Markeriai, tušinukai, flomaste-
riai, didelis popieriaus lapas 

Įžanga

Filmo peržiūra

Filmo aptarimas

Apibendrinimas

Diskusija remiantis filmu, 
siejant su gyvenimu

5
min

70
min

10
min

10
min

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

Filmą patartina žiūrėti ramioje patalpoje, kur nėra jokių pašalinių truk-
džių. Filme gausu apmąstymų. Svarbu, kad mokiniai galėtų tinkamai susi-
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kaupti. Patogios kėdės, tinkamas vėdinimas galėtų būti peržiūros privalumai. 
Filmui aptarti reikėtų turėti iš anksto atspausdintus klausimus, pateikiamus 
mokiniams prieš filmą, bei atrinktus filmo epizodus, kuriuos numatyta ap-
tarti po peržiūros.

Prancūzija. Filme pristatoma romų šeima. Pagrindiniai veikėjai – Spar-
takas ir Kasandra – šios šeimos vaikai. Spartakui 13 metų, o Kasandrai 11 
metų. Jie gyvena su Kamile – laikina globėja.

Kamilė pastatė cirką, kurį vietiniai gyventojai vadina „Didžiuoju viršum“. 
Aplink cirką buvo nusidriekusi romų gyvenvietė. Viename namelyje gyveno 
ir vaikai su savo tėvais. Spartako ir Kasandros šeimai buvo sunku. Elgetavi-
mas, smurtas šeimoje ir priklausomybė nuo alkoholio buvo šių vaikų kasdie-
nybė.

Vaikai bėgdavo žaisti į cirką ir ten likdavo miegoti. Kai sudegė Spartako 
ir Kasandros tėvų namelis, Kamilė priėmė kartu gyventi ir vaikų tėvus. Nu-
sprendusi, kad vaikams bus geriau gyventi atskirai nuo tėvų, Kamilė tėvus iš 

FILMO APRAŠYMAS:

cirko išvarė, o vaikai liko su ja.

Vieną dieną situaciją išsiaiškino vaikų teisių apsaugos tarnyba. Buvo su-
rengtas susitikimas su Spartaku ir Kasandra, jų tėvais, Kamile ir teisėju, kuris 
toliau sprendė vaikų likimą. Išklausius tėvo ir Kamilės argumentus, buvo nu-
spręsta, kad vaikai liks su Kamile, kol bus surasta nauja šeima. Tėvai, netekę 
vaikų, netenka ir pagrindinio pragyvenimo šaltinio. Iki šiol jie gyvendavo iš 
vaikų išmaldos gatvėje. Nusivylęs tėvas žada išvažiuoti į Ispaniją ir kartu pa-
siimti vaikus. Tačiau tokiu atveju jam grėstų kalėjimas, nes teisėjas uždraudė 
vaikams gyventi su tėvu. Mamai prasidėjo depresija.

Vaikai, apsigyvenę pas Kamilę, vėl pradėjo lankyti mokyklą. Spartakui 
buvo labai sunku adaptuotis: sunkiai sekėsi mokytis dėl anksčiau patirtų iš-
gyvenimų, jis nenorėjo ruošti namų darbų. Spartakas priešinosi nustatytai 
tvarkai ir norėjo grįžti gyventi su tėvu. Nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, 
jis norėjo išvažiuoti į Ispaniją kartu.

Filme atskleidžiamas stiprus brolio ir sesers ryšys. Jie vienas kitam ‒ pa-
rama ir atrama.

Spartakas ir Kasandra išvažiuoja su Kamile gyventi į užmiestį. Valdžia ruo-
šiasi nugriauti cirko pastogę. Romai, gyvenantys aplink, turi išsikelti kur nors 
kitur. Išsikelti į užmiestį Spartakui yra sunku. Jis to nenori, bet neturi kito 
pasirinkimo. Vaikai labai jautriai išgyvena išsiskyrimą su tėvais, jiems sunku 
dėl tėvų silpnumo ir negalėjimo padėti.

Name užmiestyje Spartakas nustoja priešintis. Jis supranta, kad atėjo 
laikas keistis, priimti pokyčius. Yra du keliai: likti su tėvais ir toliau gyventi 
skurde arba asimiliuotis į visuomenę.

Namą užmiestyje vaikai su Kamile suremontavo patys. Jis po truputį virto 
„rojumi“. Spartakui patinka gamta, jis norėtų būti ūkininkas. Tačiau vaikus 
nuolat persekioja tėvų ilgesys ir kaltė, kad paliko juos skursti. Jie jaučiasi 
nejaukiai, kad gyvena daug gražiau nei jų tėvai. Tačiau vaikai supranta, kad 
vienintelė išeitis – jiems galėti gyventi be savo tėvų. O tėvams – galėti gy-
venti be jų.

Spartakas susikuria svajonę – sukurti namus, kur visa šeima galėtų gy-
venti taikiai. Jis tiki, kad jam tai pavyks.



Metodinė priemonė filmui „Spartakas ir Kasandra“ aptarti Metodinė priemonė filmui „Spartakas ir Kasandra“ aptarti6 7

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:
(skirta mokytojams lengviau pasiruošti temai)

Romų kultūros ypatumai. Lietuvoje gyvena apie 2500 romų tautybės as-
menų. Romų bendruomenė Lietuvoje gyvena jau labai seniai. Nors istoriškai 
romų bendruomenei buvo būdinga daug keliauti iš vietos į vietą, didžioji 
dauguma romų (tiek Lietuvoje, tiek kitur) gyvena sėsliai. Paprastai romai 
versdavosi įvairiais metalo darbais, siuvinėjimu, ypatingą vietą dėl ankstes-
nio klajokliško būdo užima arkliai bei vežimo ratas kaip istorijos ir senojo 
klajoklinio gyvenimo būdo simbolis.

Paprastai romai Lietuvoje kalba romų kalba, bet priklausomai nuo romų 
grupės yra kelios  skirtingos tos kalbos atmainos: vieni kalba Lietuvos romų 
kalba, kiti – kalderash romų kalba. Šioms grupėms būdinga skirtinga apran-
ga, skirtingos tradicijos, skirtingi patiekalai. 

Lietuvos romų moterys paprastai dėvi sijonus kiek ilgesnius žemiau kelių, 
o kalderash grupės romės dažniausiai dėvi ilgus sijonus, taip pat jas galima 
atskirti pagal skarelę plaukuose. 

Labai svarbią vietą romų kultūroje užima šeima. Ypatingas dėmesys ski-
riamas vyresnio amžiaus asmenims ir vaikams. Vaikai dažnai laikomi Dievo 
siųstais.

Romų bendruomenės socialinė padėtis. Romų bendruomenė nėra ho-
mogeniška ‒ vienos šeimos gyvena prasčiau, kitos ‒ geriau, tėvai turi dar-
bus. Lietuvoje yra romų, dirbančių mokytojais, turinčių aukštajį išsilavinimą 
ar tęsiančių doktorantūros studijas.

Romų Holokaustas. Per Antrąjį pasaulinį karą romai, kaip ir žydai, buvo 
masiškai žudomi dėl rasinių motyvų. Kiek tiksliai romų buvo nužudyta, nėra 
žinoma, bet manoma, kad daugiausia jų buvo iš Panevėžio regiono.

Išsilavinimas. Pagal paskutinius atliktus tyrimus daugumoje Lietuvos 
miestų romų vaikai lanko mokyklas. Dažniausiai žiniasklaidoje minima Kirti-
mų gyvenvietė – taboras ‒ neatspinti tikrosios situacijos. 

Daugumai romų tėvų svarbus vaikų išsilavinimas, bet patys tėvai dažnai 
neturi įgūdžių skatinti besimokančių vaikų, nes ankstesnės kartos romai yra 
mažiau išsilavinę nei jų vaikai; jaučiama socialinių įgūdžių stoka; iš suaugu-

siųjų jaučiamas bendras nusivylimas viskuo, taip pat ir tuo, kad išsilavinimas 
gali padėti išgyventi, nes darbą romams gauti sunku. Tėvas šiame filme sako: 
„Mokykla neduoda jokių pliusų. Turėtų duoti namus“. Tai atspindi ir svar-
biausius poreikius Maslow piramidėje – pirmiausia turėti vandens, maisto 
ir gyvenamąją vietą. 

Vaikai paprastai į mokyklą pradeda eiti mokėdami romų kalbą ir galėdami 
kalbėti dar dviem kalbomis ‒ lietuviškai bei rusiškai. Tačiau kai kurias užduo-
tis pradinėse klasėse atlikti antra ar trečia kalba atrodo gana sudėtinga.

Tikėjimo svarba. Spartakas dažnai savo apmąstymuose kreipiasi į Dievą 
kaip į draugą. Dievas jam yra paguodos šaltinis. 

Vaikų besąlyginė meilė tėvams. Vaikai nori gyventi su tėvais, bet nieko 
negali padaryti, nes jie tik vaikai. Spartakas nori, kad tėvas imtųsi atsako-
mybės: susirastų namus ir ką nors darytų. Berniukas nori, kad tėvas juos 
susigrąžintų. Nepaisant visko, jis pasiryžęs su tėvu pabėgti į Ispaniją.

Sunki adaptacija mokykloje. Vaikai dvejus metus nelankė mokyklos, 
todėl jiems sunku ten adaptuotis, ypač Spartakui. Sunku mokytis ir atlikti 
pareigas, kurių anksčiau neturėjo.

Smurtas šeimoje. Vaikus labai skaudina, kad tėvas muša mamą. Jaučia-
ma kaltė, kad mama palikta su tėvu. Mama negali apsiginti nuo tėvo ir nuo-
lat prašo vaikų pagalbos. Ji sako, kad neturi, ką valgyti, kad ją muša, verkia, 
prašo grįžti. 

Alkoholizmas. Tėvas net per vaikų gimtadienį moko vaikus, kad svečius 
visada reikia pavaišinti alkoholiniais gėrimais. Spartakas jaudinasi, kad tėvas 
gali numirti nuo alkoholio. Klausia: „Ar tavo problemos išnyksta, kai geri? Ką 
tau duoda gėrimas?“.

Aukos sindromas. Tėvas nuolat kartoja, kad neturi pinigų, neturi nieko ir 
jam nesiseka. Mama taip pat verkia, kad badauja, neturi ką valgyti, kad ją 
muša tėvas.

Delinkventinė aplinka. Vagystės nuo mažų dienų, tėvas kalėjime.

Socialinė atskirtis. Romai jaučiasi atskirti nuo visuomenės, jų vaikams 
sunkiai sekasi mokykloje arba kai kurie nustoja ją lankyti dėl itin sunkios 
socialinės padėties ir nepritapimo mokyklos aplinkoje. Vaikai jaučiasi nuolat 
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pastebimi gatvėje, kad į juos žmonės žiūri kažkaip skirtingai nei į kitus. Spar-
takas: „Kai buvau mažas, maniau, kad mano namai gražūs. Maniau, kad mes 
išskirtiniai, todėl visi į mus žiūri ir mums pavydi.“ 

Skurdas. Filme vaizduojamos romų gyvenimo sąlygos yra labai prastos. 
Deja, tai atitinka daugelio romų gyvenviečių situaciją  tiek vaikai, tiek tėvai 
neretai gyvena skursdami ir pasijunta lyg uždarame rate: sunku rasti darbą, 
kartais net neįmanoma, o nedirbdamas dar giliau klimpsti į skurdą. 

Asimiliacija. Žiūrint filmą kyla klausimas, koks yra ir galėtų būti visuo-
menės santykis su skurstančiais romais. Filmo pabaigoje Spartakas priima 
radikalų sprendimą ‒ gyventi ne su romais.

Imigracija. Spartakas su savo šeima Prancūzijoje yra imigrantai, atvykę iš 
Rumunijos. Imigravusių žmonių kultūra skiriasi nuo šalies, į kurią atvažiavo. 
Imigrantams turėtų būti suteikiama pagalba, nes jie svečioje šalyje susiduria 
su daugeliu sunkumų.

DETALUS METODO APRAŠAS (VEIKSMAI IŠ EILĖS) FILMO 
PERŽIŪROS IR APTARIMO METU:

Įžanga.

Siekiant sudominti mokinius, mokytojas gali paklausti vaikų, ką šie žino 
apie romus. Keli mokiniai gali pasidalyti savo mintimis. Galima paklausti, 
kokie stereotipai taikomi romams. Kodėl? Tuomet galima apibendrinti, kad 
nepaisant to, kokiai tautybei, kultūrai ar religijai priklausai, vis tiek esi toks 
pat žmogus kaip visi. Taip pat svajoji, myli savo tėvus, liūdi, kai nepasiseka, 
supyksti, maištauji ir t.t. Visi žmonės turi teisę būti laimingi ir visi nori tokie 
būti.

Užduočių prieš filmą išdalijimas.

Naudinga prieš filmą išdalyti užduotis, pateiktas 1 priede. Pirmojoje už-
duotyje prašoma mokinių įrašyti vieną žodį, kuris, jų nuomone, apibūdina 
šeimą. Toliau pateikti 5 tušti langeliai, į kuriuos prašoma įrašyti pagrindinių 
filmo veikėjų vardus. Šalia pateikti orientaciniai klausimai, reikėtų trumpai 
pasižymėti pagrindinius veikėjų bruožus. Paskutinėje dalyje siūloma užrašyti 

PASIRUOŠIMAS FILMO PERŽIŪRAI:

palinkėjimus Spartakui ir Kasandrai.

Filmo peržiūra ir veikla jos metu.

Filme gausu apmąstymų. Kartais susipina pasakojimo laikas. Kai kuriuose 
epizoduose  dabartis kaitaliojasi su praeitimi. Mokiniams siūloma filmą žiū-
rėti be pertraukų, kad labiau suvoktų visumos vaizdą. Jeigu sunku išlaikyti 
dėmesį, siūloma filmą dalyti į dvi dalis. Galima sustoti po Spartako pokalbio 
su tėvu, kai jis prašo tėvo ko nors imtis, susirasti kur gyventi, kad galėtų 
susigrąžinti vaikus į šeimą. Spartakas pravirksta. Tai rodomos istorijos kulmi-
nacija. Šiuo metu ir žiūrovas išgyvena liūdnus jausmus. Su mokiniais galima 
apibendrinti, kodėl taip nutinka. Kodėl Spartakas pravirksta? Kas vyksta jo 
širdyje? Ką jis iš šio pokalbio sužino? 

Filmo aptarimas – įspūdžiai apie filmą, detalios instrukcijos, klausi-
mai.

Pasibaigus filmui, patartina paklausti mokinių, kaip jie jaučiasi. Atsižvel-
giant į tai, reikėtų planuoti filmo aptarimą. Jeigu mokiniai pavargę, prislėgti, 
aptarimą reikėtų trumpinti. Galima filmą aptarti ir kitą dieną ar kitą užsi-
ėmimą. Tuomet mokiniai galėtų apmąstyti bendrą vaizdą ir produktyviau 
dalyvauti filmo aptarime bei diskusijoje. Vis dėlto reikia pabrėžti tai, kad 
refleksija iškart po filmo labai svarbi, nes filmas mokiniams gali sukelti labai 
daug stiprių emocijų. Reikėtų skirti laiko bent jau trumpai aptarti tai iškart 
po peržiūros.

Išsamiau nagrinėjant filmo tematiką, mokytojai gali tikslingai išryškinti 
(pvz. pagal dalyką) svarbius elementus ar problematiką. Geografijos dalykui 
aktualu būtų panagrinėti kultūrinius skirtumus ir imigracijos problematiką. 
Istorijai – istorinius kultūrų ypatumus. Tikybai – religinius filmo niuansus. 
Socialinei pedagogikai – socialinius šeimos įgūdžius, socialinę atskirtį, delin-
kventinės veiklos ypatumus, socialinę integraciją ir kt. Etikai – šeimos svar-
bą kiekvieno vaiko gyvenime, smurtą šeimoje, priklausomybes, mokyklos 
reikšmę vaiko gyvenime, adaptaciją mokykloje ir pan., psichologijai – vidi-
nius pagrindinių veikėjų išgyvenimus, psichologinį smurtą, kaltės jausmą, 
aukos sindromą, vaidmenų sumaištį ir t.t.

Aktualūs klausimai aptarimui iškart po filmo:

Ant prieš filmą pateikiamo užduočių lapo buvo užrašytas klausimas: „Kas 
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yra šeimos pamatas?“ Atsakant į jį mokinių buvo prašoma užrašyti vieną 
pirmą sugalvotą bet kokį žodį. Tikėtina, kad mokiniai užrašys tokius žodžius 
kaip meilė, pagarba, rūpestis ir pan. Pavyzdžiui, jeigu mokinys užrašė meilė, 
mokytoja gali paprašyti pakelti rankas, kas dar tai užrašė. Tuomet galima 
aptarti, o kaip yra šioje šeimoje ‒ ar egzistuoja meilė? Kokia jos išraiška? 
Niekas nepaneigs, kad Spartakas ir Kasandra myli savo tėvus. Tėvai taip pat 
myli savo vaikus ir nori būti su jais, bet nėra pajėgūs imtis veiksmų, jiems 
trūksta socialinių įgūdžių. Jie norėtų išsaugoti šeimą, bet nežino, kaip galėtų, 
ir nemoka to padaryti. Tuomet galima pasiteirauti, ką užrašė kiti mokiniai, ir 
taip pat aptarti filmo kontekste. 

Kai mokiniai atsipalaiduoja ir jau gali imtis kitų veiklų, galima aptarti fil-
mo turinį. Užduočių lape mokiniai turėjo įrašyti 5 pagrindinius filmo veikėjus 
ir prie jų pasižymėti komentarus. Galima trumpai juos aptarti. Kokie yra pa-
grindiniai veikėjai? Ką mėgsta? Ką veikia? Kaip jiems tai sekasi? Ko jie siekia?

Spartakas – vienas iš pagrindinių filmo veikėjų. Labai jautriai išgyvena 
atsiskyrimą nuo tėvų. Labiausiai priešinasi nustatytai tvarkai ir besąlygiškai 
siekia sugrįžti pas tėvus (žada su tėvu išvažiuoti į Ispaniją, įkalbinėja mamą 
važiuoti kartu, prašo tėvo, kad nustotų gerti ir susirastų namus). Spartakui 
nesiseka mokytis. Jis ilgą laiką nelankė mokyklos, todėl neturi mokymosi 
įgūdžių. Mėgsta „repuoti“. Jis yra rūpestingas, jautrus ir brandus, ieškantis 
savo tapatybės bei sprendžiantis vidines dilemas.

Kasandra – Spartako sesuo. Kartu su Spartaku sugrįžta į mokyklą. Mėgsta 
ledus. Mokosi noriai. Ypač sielojasi dėl mamos ir jos likimo likus su tėvu. Jai 
neramu dėl mamos, kad tėvas ją muša. Kiek abejingiau žiūri į tėvo ketinimus 
išsivežti juos į Ispaniją, ji jau tarytum jaučia, kad tėvas to nepadarys. Taip pat 
rūpestinga ir jautri asmenybė.

Mama – moteris, praradusi gyvenimo džiugesį. Anksčiau buvo linksma, 
dabar jos veide tik liūdesys. Apibūdinant mamą galima atpažinti depresija 
sergančio žmogaus požymių. Ji pardavinėja pakalnučių puokšteles gatvėje. 
Mama neturi beveik jokių pajamų. Mama nori likti su savo vaikais, bet ne-
žino, kaip tai padaryti. Neturi gebėjimų ir galimybių išsaugoti šeimą. Jai taip 
pat labai skaudu, kad jų šeima negali likti kartu. 

Tėvas – žmogus, priklausomas nuo alkoholio. Jo pragyvenimo šaltinis – 
išmalda gatvėje. Nori gyventi su savo vaikais, bet nieko nedaro, kad tai įvyk-
tų. Laukia iniciatyvos iš vaikų. Atsiskleidžia socialinių įgūdžių stoka.

Kamilė – laikina Spartako ir Kasandros globėja. Jauna, bet rūpestinga ir 
socialiai subrendusi moteris. Teisėjas priima sprendimą, kad vaikai, kol jiems 
bus surasta nauja šeima, pagyvens su Kamile. Kamilė nori, kad Spartakas su 
Kasandra eitų į mokyklą ir turėtų namus „su dušu ir elektra“. Jai pavyksta 
nukreipti vaikus mokytis. Jie visi trys susiremontuoja apleistą namą užmies-
tyje, kur tarytum iš naujo prasideda gyvenimas.

Aptarus visus veikėjus, galima aptarti ir jų tarpusavio ryšius. Galima pa-
prašyti mokinių sujungti veikėjus linijomis pagal tai, kurių veikėjų tarpusavio 
ryšys yra stipriausias. Akivaizdu, kad ir tėvai ir vaikai norėtų gyventi kartu, 
bet tėvams neužtenka socialinių įgūdžių, kad imtųsi iniciatyvos, o vaikai per 
maži, kad galėtų ką nors pakeisti. Artimiausias tarpusavio ryšys atsiskleidžia 
tarp Spartako ir Kasandros. Vaikai, netekę tėvų, lieka atrama vienas kitam. 
Stačiakampiai, į kuriuos prašoma įrašyti filmo veikėjus, yra išdėlioti ne šiaip 
sau. Tikėtina, kad mokiniai intuityviai į 4 pirmus langelius įrašys Spartaką, 
Kasandrą, mamą ir tėvą, o į penktąjį – Kamilę, kas simbolizuoja visa filmo 
esmę. 

Sąsaja su realiu mokinių gyvenimu. Galima paklausti mokinių, ar yra 
tekę girdėti, kad Lietuvoje vaikai buvo paimti iš šeimos? Kodėl taip nutiko? 
Kaip mano, kokius jausmus šie vaikai išgyveno? Galimos jausmų variacijos: 
liūdesys, apmaudas, pyktis, neviltis ir kt. Kad palygintų jausmus, galima pa-
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siūlyti mokiniams paskaityti filmo epizodą (diskusijos vedantysis gali per-
skaityti garsiai. Spartakas kalbasi su tėvu po Kasandros gimtadienio. Pokal-
bio pabaigoje Spartakas sako tėvui: „Kodėl tu negali susirasti, kur gyventi? 
Ar tau gerai būti lauke? Kad tave nužudytų? Dėl to mes negalim nieko iš 
tavęs tikėtis ir nieko su tavim padaryti. Nei tu, nei mano motina. Kas davė 
man tokius tėvus?“ 

Tuomet galima apibendrinti, kad Spartakas ir Kasandra išgyvena lygiai to-
kius pat jausmus. Jie taip pat liūdi, pyksta, jaučia apmaudą ir yra susirūpinę 
dėl savo tėvų likimo. Kaip ir visi vaikai jie nori gyventi su savo tėvais, nori, 
kad tėvai jais rūpintųsi ir mylėtų.

Aptarimui klasėse siūlomi papildomi epizodai:

14-ta min. Tėvas pasakė Spartakui: „Negi aš pasiliksiu gatvėje, kol tu eisi 
į mokyklą? Ar tu jaustumeisi tada gerai?“ Kaip mokiniai vertina tokius tėvo 
žodžius? Kaip jaučiasi Spartakas po tokių žodžių? Kaip jaustųsi mokiniai, jei 
jiems taip pasakytų jų tėvai? Ar vaikas atsakingas už savo tėvą? Ar tėvas 
elgiasi tinkamai?

19-ta min. Spartako pamąstymas: „Jei mes išeinam iš tėvų, tu jais pasi-
rūpink“. Į ką čia kreipiasi Spartakas? Kodėl? Kodėl jis prašo, kad pasirūpintų 
tėvais? Gal dėl to, kad tėvai lieka be pinigų? Kaip jis jaučiasi? Ar iš tikrųjų taip 
ir nutiktų? Ar vaikai atsakingi už tėvų išlaikymą? Kokia vaidmenų sumaištis 
čia atsiskleidžia? Kas galėtų padėti tėvams?

25-ta min. Spartakas kalbasi su psichologe. Psichologė klausia: „Ką da-
rytum, jei galėtum rinktis?“ Spartakas atsako: „Aš eičiau gyventi į gatvę su 
savo tėvais“. Kodėl Spartakas, nepaisant visų aplinkybių, vis tiek nori gyventi 
su tėvais? Ar jis gali rinktis? Kodėl? Kaip jis jaučiasi, negalėdamas pasirinkti? 
Kaip jaustųsi mokiniai jo vietoje? Ar gali jis pats nuspręsti, kas jam geriausia? 
Ar jis užtektinai subrendęs, kad pats galėtų pasirinkti?

31-ta min. Spartakas kalbasi su savo draugu, pas draugą namuose. Drau-
gas sako: „Mes eidavom prie bažnyčios elgetauti, matai, kokie mes buvom 
neturtingi, ir Dievas mus priėmė“. Kodėl berniukai dabar nebeelgetauja? 
Kaip pasikeitė jų gyvenimas?

38-ta min. Kasandros pamąstymas: „Brolis yra viskas, kas man likę. Tu 
mano vienintelė šeima. Ar bus geriau rytoj?“ Kaip Kasandra jaučiasi taip gal-

vodama? Kas yra šeima? Kodėl Kasandra nepriskiria prie savo šeimos savo 
tėvų? Ko Kasandra tikisi iš ateities? Dėl ko dvejoja?

52-ta min. Spartakas kalbasi su savo tėvu po Kasandros gimtadienio. Po-
kalbio pabaigoje Spartakas sako tėvui: „Kodėl tu negali susirasti, kur gyven-
ti? Ar tau gerai būti lauke? Kad tave nužudytų? Dėl to mes negalim nieko iš 
tavęs tikėtis ir nieko su tavim padaryti. Nei tu nei mano motina. Kas davė 
man tokius tėvus?“ Kokius jausmus Spartakas jaučia? Kodėl? Ką Spartakas 
nori pasakyti tėvui? Kodėl jis nori, kad tėvas susirastų namus? Ko tikisi Spar-
takas iš savo tėvų? Dėl ko jam labiausiai apmaudu?

1 val. 5-ta min. Išvažiavus su Kamile į užmiestį, jie kelias naktis miega 
palapinėse, nes namą dar tik remontuoja. Spartakas pasakoja apie tuometį 
savo sapną: „Aš turiu sapną, kuriame mano tėvas miršta. Žmonės jį primu-
ša. Policininkas šauna. Mano mama šaukia, žiūrėdama man tiesiai į akis: 
„Kur tu buvai?““ Kaip manote, kokius jausmus Spartakas nori perteikti šiais 
žodžiais? 

1 val. 12-ta min. „Rojumi“ vaikai su Kamile vadina savo namus užmiesty-
je, kuriuos patys susitvarkė. Spartakas su Kasandra ruošiasi aplankyti tėvus. 
Spartakas galvoja: „Aš vis matau savo tėvus netvarkoje. Kartais rojus man 
kelia šleikštulį“. Ką Spartakas nori tuo pasakyti? Kas berniuką slegia? Dėl ko 
Spartakas jaučiasi kaltas?

1 val. 16-ta min. Kasandra skambina savo mamai. Mama telefonu sako: 
„Aš vieniša ir nelaiminga. Aš neturiu pinigų, neturiu nieko. Mane paliko, ir aš 
badauju. Vieną dieną tu rasi mane mirusią. Ateik pas mane prieš tai.“ Kaip 
jaučiasi Kasandra dėl to? Kaip manote, ką Kasandra supranta? Ar žinote, kur 
gali kreiptis žmonės, išgyvenantys depresiją? Kaip manote, kas turėtų rūpin-
tis depresiją išgyvenančiais asmenimis?

1 val. 17-ta min. Kasandra galvoja: „Vienintelė išeitis – man galėti gyventi 
be savo tėvų. O tėvams – galėti gyventi be manęs.“ Ką tai reiškia? Ką reiškia 
atsiriboti nuo savo tėvų, nuo šeimos?

1. Diskusija, remiantis filmu – detalios instrukcijos, klausimai, žaidimai, 
kurie naudojami per diskusiją.

Aptarus atskirus filmo epizodus, galima paklausti mokinių, ką jiems 
dar būtų įdomu sužinoti. Gal mokiniams liko kas nors neaišku? Gal yra 



Metodinė priemonė filmui „Spartakas ir Kasandra“ aptarti Metodinė priemonė filmui „Spartakas ir Kasandra“ aptarti14 15

neaptartų, rūpimų klausimų, kurie nebuvo paminėti?

Pritaikius minčių lietaus metodą, galima padiskutuoti, kokių veiksmų 
tėvai galėjo imtis, kad būtų išsaugota šeima. Ką jie galėjo/turėjo pada-
ryti? Mokiniai gali vardyti pasiūlymus tiesiog vienas po kito, atsitiktine 
tvarka.

Taip pat per diskusiją galima aptarti tuos filmo elementus, kuriems iki 
šiol buvo skiriama mažiau dėmesio. Pvz.: pasitelkiant vaidmenų žai-
dimą, galima padėti mokiniams suvokti, koks svarbus filme Kamilės 
vaidmuo. Ir kaip Kamilei buvo sunku bendrauti su Spartaku ir atlaikyti 
jo maištą. Galima paprašyti vienos mokinės suvaidinti Kamilę, o kito 
mokinio ‒ Spartaką. Situacija: Kamilė įtikinėja Spartaką ruošti pamo-
kas, o jis priešinasi. Arba: Kamilė dvyliktą valandą liepia Spartakui eiti 
miegoti, o šis pareiškia, jog rytoj į mokyklą neis. Kamilei tenka įrodinė-
ti, kodėl mokykla yra svarbi. Po trumpų vaidinimų reikia aptarti, kaip 
jautėsi vaidinantys mokiniai? Kaip tokiose situacijose jautėsi Kamilė ir 
Spartakas?

Kamilei tik 21 metai, bet ji imasi padėti Spartakui ir Kasandrai. Ko-
dėl? Kaip žmogus gali padėti kitiems socialiai sunkiose situacijose? Į šį 
klausimą atsakyti galima pasinaudojant sniego gniūžtės metodu. Mo-
kinys sako: „Jonas yra padėjęs žmogui, suklupusiam miesto centre, 
iškviesdamas greitąją. Jis pasielgė labai atsakingai“. Tuomet jau Jonas 
turi pasakyti tą patį sakinį apie kitą klasės draugą, prisimindamas si-
tuaciją, kurioje tas žmogus kam nors yra padėjęs. Paskui sako tas kitas 
mokinys ir taip toliau. 

2. Apibendrinimas.

Baigiant diskusiją galima pasakyti, kad daugybė vaikų šalia mūsų kar-
tais gyvena sudėtingomis sąlygomis. Mes turime vieni kitus palaikyti. 
Vaikai neturėtų jaustis kalti, kad šeimai yra sunku apsirūpinti maistu 
ar pinigais. Vaikus turi palaikyti mokyklos bendruomenė, valstybė. Tė-
vai taip pat negali būti vienpusiškai kaltinami: mes kartais nežinome 
tėvų istorijų, kartais jiems patiems reikia pagalbos, o kaltinimas situ-
acijos neišsprendžia.

Mokinius būtina informuoti, kad jų šeimoje iškilus bet kokioms pro-

blemoms jie visada gali kreiptis į kitus suaugusiuosius ‒ mokytojus, 
klasės auklėtoją, mokyklos socialinį pedagogą ir psichologą. Svarbu, 
kad tai būtų žmogus, kuriuo jie pasitiki. Taip pat nurodomas tinkla-
pis, kuriame galima rasti visas įstaigas, kuriose teikiama įvairi pagal-
ba šeimoms ir atskiriems jos nariams: http://www.mususeima.lt/lt/
straipsniai/organizacijos_seimai/paslaugas_seimai_teikiancios_orga-
nizacijos/

Baigiant diskusiją taip pat galima aptarti, kaip Spartakas ir Kasandra 
pasikeičia filmo metu? Kaip juos pakeičia jų gyvenimo patirtys? Gali-
ma paklausti mokinių, ko jie palinkėtų Spartakui ir Kasandrai?

PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI:

Filmo metodologijos apimtis gana didelė. Svarbiausia mokytojams at-
sirinkti pačius svarbiausius elementus ir problematiką, ką siekiama moki-
niams filmu perteikti. Geriau panagrinėti mažiau, bet giliau ir nuosekliau. 
Jeigu filmas aptariamas iškart po peržiūros, tai turėtų vykti ne daugiau nei 
30 min. Kad mokiniai galėtų labiau susivokti, gerai būtų aptarti filmą  ne tą 
pačią dieną, kurią buvo žiūrimas. Tuomet aptarimui ir diskusijai būtų gali-
ma skirti daugiau laiko, pvz.: vieną pamoką – 45 min. Jeigu filmo aptarimas 
vyksta per neformalaus ugdymo užsiėmimus, laiko galima skirti ir daugiau. 
Aptariant filmą mokiniams rekomenduotina susėsti ratu. Mokinių kiekis – 
viena klasė.

      Jeigu per aptarimą nesuspėjama aptarti svarbių temų, galima papra-
šyti mokinių grupelėmis parengti pristatymus (pvz. plakatus) ir kitą pamoką 
/ užsiėmimą pristatyti, kaip suprato filmo perteikiamas aktualias problemas.

Metodiką rengė: Vilija Staškienė

http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/organizacijos_seimai/paslaugas_seimai_teikiancios_organizacij
http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/organizacijos_seimai/paslaugas_seimai_teikiancios_organizacij
http://www.mususeima.lt/lt/straipsniai/organizacijos_seimai/paslaugas_seimai_teikiancios_organizacij
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Užsimerkite ir pagalvokite: „Kas yra šeimos pamatas?“, o dabar užrašy-
kite pirmąjį galvoje kilusį žodį

Filme veikia penki pagrindiniai veikėjai. Kokie jie? Žiūrėdami filmą į 
langelius įrašykite jų vardus. Šalia trumpai pasižymėkite jų bruožus ir 
tikslus.
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