Metodinė priemonė filmui

„TRUMPA IŠSILAISVINIMO INSTRUKCIJA“
aptarti

LAIKAS

UŽDUOTIS

KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

min

Užduotys, skirtos susipažinti
su proto negalios tema:
„Laisvosios asociacijos”,
„Stigma - kas tai?”,
„Stereotipai spaudoje”

Lipnūs lapeliai, rašikliai,
atspausdinta dalomoji
medžiaga (priedas nr. 1)

80
min

Filmo peržiūra

Atspausdinta dalomoji
medžiaga vaikams su tam
tikrais klausimais apie ﬁlmą

20
min

Filmo aptarimas ir diskusija, siejant ﬁlmą su gyvenimu

45

Tema: Institucinė globa, psichikos sveikata, socialinė atskirtis
Metodas, tinkantis šiems dalykams: etikai, psichologijai, tikybai, pilietinio ug-

dymo pamokoms, klasės vadovo veiklai.
Grupės dydis: iki 30 žmonių.
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min

Apibendrinimas

Filmas skirtas: 10-12 klasių moksleiviams.
Trukmė: 80 min. filmas + 70 min aptarimui.
Susijusios teisės: Teisė į orų gyvenimą, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, lygybė
prieš įstatymą.

Patalpa turi būti pritaikyta vaizdo įrašų peržiūroms, turėti tinkamai sureguliuotą vaizdo bei garso įrangą.
Rekomenduojama diskutuojant kėdes sustatyti ratu arba puslankiu.

ശശ Mažinti proto negalios stigmą.

Atliekant užduotis reikalingi lipnūs lapeliai, rašikliai bei iš anksto paruošta (sukarpyta) dalomoji medžiaga.

ശശ Padėti moksleiviams suprasti, kodėl gyvenimas uždaro tipo globos įstaigose nesuteikia galimybių visaverčiam vaikų ir žmonių su negalia
gyvenimui.
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Proto negalią turinčių žmonių gydyti nereikia. Tačiau jiems reikalingos
psicho-socialinės paslaugos, socialinių darbuotojų pagalba, galimybės gyventi bendruomenėje, kurioje užtikrintos įvairios paslaugos, taip pat įvairios užimtumo veiklos, kurios padeda geriau adaptuotis, išmokti bendrauti,
tvarkytis buityje.
Proto negalia gali būti skirtingų lygių, nuo to priklauso savarankiškumo
galimybės bei pagalbos poreikis.
Lengva protinė negalia neretai pastebima tik pradėjus lankyti mokyklą,
kur sunkiau sekasi įveikti užduotis. Tokie vaikai mokydamiesi mokykloje paprastai gali pasiekti trečios-šeštos klasės mokyklinių žinių ir gebėjimų lygmenį. Dauguma lengvą protinę negalią turinčių suaugusiųjų gali gyventi ir dirbti
savarankiškai, jie gali kurti šeimas, auginti vaikus ir prisitaikyti visuomenėje.
Vidutinės protinės negalios tikėtina pasekmė yra didelis raidos atsilikimas vaikystėje, bet dauguma žmonių gali įgyti tam tikro savarankiškumo ir
sugebėjimų pasirūpinti savimi, adekvačiai bendrauti ir mokytis. Suaugusiesiems, kuriems nustatytas vidutinis intelekto sutrikimas, gyvenant ir dirbant
visuomenėje prireikia įvairaus lygio pagalbos.
Pagrindinės filmo veikėjos ‒ merginos, augančios uždarų institucijų
globoje tolimame Sibiro kaime. Atimtos iš asocialių tėvų ar į vaikų namus
perduotos giminaičių, jos iš paskutiniųjų kabinasi į viltį turėti asmeninį gyvenimą. Tačiau net psichiatrinės ligoninės direktoriui palaikant ir turint rekomendacinius laiškus, nuosprendžio „neveiksni“ lengvai nepanaikinsi. Režisierius šešerius metus sekė šių merginų kelią į laisvę ir sukūrė itin įtaigų ir
nuoseklų filmą, perteikiantį Kafkos „Procesą“ primenančią merginų kovą su
brutalia Rusijos institucinės globos sistema.
FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:

Intelekto sutrikimas arba proto negalia – tai įgimta arba iki aštuoniolikos metų įgyta žmogaus būklė, kuri nekinta visą gyvenimą. Šio sutrikimo
priežasčių gali būti įvairių: tai ir genetiniai, ir aplinkos veiksniai, tokie kaip infekcijos, smegenų pažeidimai, galvos traumos. Negalią gali sukelti ir deguonies trūkumas vaisiui nėštumo ar gimimo metu, taip pat būsimos motinos
piktnaudžiavimas alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis.
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Ir tik sunkią protinę negalią turintiems žmonėms reikia nuolatinės pagalbos, jie dažnai turi judėjimo, elgesio, bendravimo sunkumų.
Situacijos Lietuvoje apžvalga
„Alternatyvi ataskaita dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
įgyvendinimo Lietuvoje”, Lietuvos neįgaliųjų forumas, 2015 http://www.lnf.
lt/images/Dokumentai/Ataskaitos/JT_Neigaliuju_teisiu_konvencijos_Alternatyvioji_ataskaita.pdf
„Teisinis neveiksnumas paprastai nustatomas išskirtinai psichikos ligomis sergantiems ar sutrikusio intelekto asmenims ir sudaro prielaidas šių
žmonių diskriminacijai. Kadangi neveiksnumas nustatomas visam laikui,
sprendimas pripažinti žmogų neveiksniu pasmerkia jį visam gyvenimui:
teismo priimtas sprendimas yra negrįžtamas, nebent globėjas ar kitas suinteresuotas asmuo bandytų tą sprendimą nuginčyti, tačiau taip nutinka labai retai. Nemažos dalies neveiksnių žmonių, gyvenančių globos namuose,
globėjai – globos įstaigos, suinteresuotos išlaikyti globotinius gyvenančius
įstaigoje. Tačiau tai nebūtinai atitinka globotinio norus ir interesus.“
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„Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę. JT Neįgaliųjų teisių
konvencijos 19 straipsnio įgyvendinimo Lietuvos socialinės globos sistemoje
stebėsenos ataskaita” , VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, 2015 http://
www.perspektyvos.org/images/failai/gyvenimassavarankiskai_ataskaita.
pdf
„JT Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos Fakultatyvusis protokolas buvo ratifikuoti Lietuvoje 2010 m. gegužės 27 d. Seimo priimtu įstatymu. Konvencijos
19 straipsnis „Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruomenę“ numato,
jog negalią turintys asmenys turėtų galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gyvenamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo, ir kad
jie neprivalėtų gyventi konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje.
Teisė gyventi bendruomenėje yra glaudžiai susijusi su pagrindinėmis
žmogaus teisėmis, įtvirtintomis Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje:
teisė į laisvę ir saugumą, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, teisė nepatirti
žiauraus, nežmoniško ar žeminančio jo orumą elgesio arba būti taip baudžiamam. Ši teisė yra pažeidžiama tuomet, kai žmonėms, turintiems negalią
ir specifinių paslaugų poreikį, reikia atsisakyti gyvenimo bendruomenėje,
nes nėra išvystyto paslaugų tinklo, kuris jiems sudarytų sąlygas išsaugoti savarankiškumą. Stacionari globa stumia žmones į bendruomenės paraštes,
atriboja nuo šeimos. Žmogus turi pritapti prie teikiamų viešųjų paslaugų
formato, statinių ir struktūrų, kurie nėra pritaikyti individualiems jo poreikiams.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2013 metų pabaigoje Lietuvoje buvo 42 socialinės globos namai asmenims su psichosocialine ar proto negalia. Jose gyveno 6862 asmenys, tarp jų – 672 vaikai ar
jaunuoliai.“
Gyvenimas globos namuose nuo pat vaikystės palieka tiek psichologinių, tiek fizinių žymių. Daugybe tyrimų nustatyta, kad globos namuose augantys vaikai dažniau serga, lėčiau vystosi jų fiziniai gebėjimai. Kūdikystėje,
smegenų raidai ypač reikšmingu laikotarpiu, neturint pastovaus ryšio su vienu globojančiu asmeniu, ko negali užtikrinti vaikų globos namai, pastebima
reikšmingų smegenų raidos sutrikdymų. Globos namai labai apriboja tiek
vaikų, tiek suagusiųjų socialinių ryšių galimybes: jie izoliuojami mažose, atskirose bendruomenėse, neišlaikant šeimai būdingų ryšių.
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Stigma ‒ gėda, dėmė (Psichologijos žodynas, 2013). Tam tikras požymis ar požymių grupė, dėl kurių žmogus priskiriamas engiamųjų grupei,
diskriminuojamas.
Diskriminacija ‒ teisių suvaržymas ar visiškas atėmimas dėl rasinių požymių, tautybės, kalbos, religinių ar politinių įsitikinimų, socialinės padėties,
gimimo vietos, taip pat ir negalios.
Stereotipas ‒ asmens bruožų visuma, kuria nusakomos tipinės jo savybės. Stereotipai taikomi paprastumo dėlei, taip ignoruojant tarpasmeninius
skirtumus ir kiekvieno individualumą.

DETALUS METODO APRAŠAS
Psichikos sveikata ir proto negalia yra viena mokykloje rečiau aptarinėjimų temų, su kuria visuomenėje siejami įvairūs bauginantys mitai. Dėl
to svarbu prieš pradedant žiūrėti filmą patyrinėti bei papildyti jau turimas
mokinių žinias, nuostatas. Tam skiriami metodai „Laisvosios asociacijos” ir
„Stigma ‒ kas tai?“ (Talking about Mental Illness: A guide for developing
an awareness program for youth, 2001) bei straipsnio analizė „Stereotipai
spaudoje“.
1. Laisvosios asociacijos
Tikslas: Nustatyti, ką mokiniai žino apie proto negalią, kokios su tuo susijusios jų baimės ir klaidingi įsitikinimai. Kartu tai ir užsiėmimas-ledlaužis,
skirtas drąsinti įsitraukimą į bendrą diskusiją.
Reikėtų pabrėžti ir nuosekliai laikytis nuostatos, kad blogų atsakymų čia
nėra. Pasakykite mokiniams, kad jie nebūtinai turi pritarti visoms mintims,
kurias užrašo. Užrašydami tai, ką yra girdėję savo aplinkoje, bet su kuo nebūtinai sutinka, jie padeda kurti erdvę diskusijai.
Priemonės: Lipnūs lapeliai, rašikliai.
Trukmė: 15‒20 min.
Veikla: Paprašykite mokinių pagalvoti apie proto negalią, proto negalią
turinčius žmones ir ant atskirų lapelių surašyti visas į galvą ateinančias mintis. Pakvieskite mokinius užrašyti kuo daugiau asociacijų ‒ tai gali būti tiek
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jų pačių, tiek kitur girdėti pasvarstymai. Užtikrinkite juos, kad atliekant šį
pratimą nėra teisingų ar klaidingų atsakymų.
Lapelius su idėjomis mokiniai suklijuoja ant specialiai numatyto ploto ‒
sienos ar lentos.

MITAS
Proto negalią
pavojingi.

turintys

FAKTAS
žmonės

yra

Proto negalią turintys žmonės dažniau
būna nerimastingi, drovūs. Proto negalia nenulemia pavojingo elgesio, nes
bet kuris žmogus kartais gali agresyviai
elgtis ar kelti pavojų aplinkiniams dėl
labai skirtingų priežasčių. Pasvarstykite,
kokių? Pvz., kai kyla pavojus pačiam arba
artimam žmogui (užpuolimas), kai yra
stipriai įžeidžiamas, erzinamas, kai kitas
tyčiojasi; apsvaigus
nuo alkoholio ir t.t
FAKTAS

Jie negali mokytis ir sėkmingai baigti
mokyklos.

Tinkamai pritaikius programas ir teikiant
reikalingą pagalbą, proto negalią turintys
vaikai gali mokytis ir baigti mokyklą,
įgyti profesiją.

Jie negali dirbti, užsidirbti gyvenimui.

Profesinį išsilavimą ar darbui būtinų
įgūdžių įgiję žmonės dirba ir sėkmingai
atlieka nesudėtingas užduotis.

Jie negali gyventi vieni, patys savimi
pasirūpinti.

Proto negalia nėra kliūtis kurti savarankišką gyvenimą, rūpintis butimi. Gali skirtis reikalingos pagalbos lygis, tačiau tik
nedidelei daliai sunkiausias proto negalias turinčių žmonių reikia nuolatinės
pagalbos.

Proto negalia yra paveldima.

Proto negalia tik kartais yra paveldėta.
Kur kas dažniau ją sukelia kiti veiksniai,
kurių būtų galima išvengti. Pvz., alkoholinio vaisiaus sindromas - vaisiaus, o vėliau
ir naujagimio ﬁzinis bei protinis sutrikimas, galintis atsirasti, kai motina
nėštumo metu vartoja alkoholį. Tačiau
mitas ir tai, kad proto negalią turintys
vaikai gimsta tik alkoholikų ar socialinės
rizikos šeimose. Tam įtakos gali turėti ir,
pvz., nėštumo metu persirgtos ligos.

Proto negalia galima užsikrėsti.

Proto negalia, kaip ir bet kuri kita negalia,
nėra niekaip užkrečiama.

Suklijavus visus lapelius, pradedama diskusija. Mokytojas garsiai skaitydamas, kas yra užrašyta lapeliuose, su grupe sprendžia, kuriai iš trijų kategorijų priklauso užrašyta mintis:
MITAS

1.

Mitas (plačiai paplitęs, bet klaidingas įsitikinimas)

2.

Įžeidžiantis, nepagarbus pasakymas

3.

Faktas

Patogu atsakymų lapelius perklijuoti grupuojant juos į tris atskirus stulpelius. Tada lengviau vizualiai palyginti, kuri kategorija turi daugiausia atsakymų.
Paprastai dauguma lapelių patenka į pirmąsias dvi kategorijas. Grupuodami atsakymus į kategorijas, pastebėsite vyraujančias temas. Viena dažnų
temų iš klaidingų įsitikinimų kategorijos ‒ proto negalią turintys žmonės yra
pavojingi. Pateikiame lentelę su mitų ir faktų pavyzdžiais. Jie gali padėti priskirti mokinių teiginius faktams ar mitams, taip pat pasiūlyti minčių diskusijai.
Svarbu atliepti visas mokinių idėjas, aptariant su tuo susijusias baimes,
klaidingus įsitikinimus ir galimas tokių mitų paplitimo priežastis.
Pakvieskite mokinius padiskutuoti, kaip formuojami klaidingi mūsų įsitikinimai ‒ kiek įtakos tam turi žiniasklaida, socialiniai tinklai, matyti filmai,
asmeninė patirtis.
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2. Stigma ‒ kas tai?
Tikslas: Patyrinėti stigmos priežastis ir poveikį.
Priemonės: Papildomos priemonės nereikalingos.
Laikas: 10‒15 min.
Veikla: Paeiliui užduokite mokiniams žemiau nurodytus klausimus. Gali
būti nelengva į juos atsakyti, tad pamėginkite klausimus susieti su jau darytu pratimu „Laisvosios asociacijos”.
Užtikrinkite, kad mokiniai galėtų laisvai diskutuoti, jei grupėje atsiranda
skirtingų nuomonių. Prisiminkite, kad pagrindinis jūsų tikslas yra ne perteikti informaciją, bet suteikti erdvę mokiniams tyrinėti ir keisti savo nuostatas.
1)

Kas yra stigma?

Galimi atsakymai: protinės negalios stigma ‒ tai etiketės „psichas“, „beprotis“. Su stigma susiję terminai ‒ stereotipizavimas, diskriminacija.
Stigma ‒ tai požymis, kurį turintys žmonės priskiriami engiamųjų grupei,
diskriminuojami.
Svarbu pasakyti mokiniams, kad visi žmonės kartais gali turėti kokių nors
diskriminuojančių ar stigmatizuojančių nuostatų. Paaiškinkite jiems, kad
svarbiausia yra mokytis atpažinti stigmatizuojančias mintis, suprasti jų kilmę, stengtis jas kontroliuoti ir koreguoti savo elgesį, kuris gali užgauti kitus.
2) Kokių neigiamų dalykų esate girdėję apie proto negalią turinčius žmones?
Čia galima prisiminti ir „Laisvųjų asociacijų“ pratimo metu minėtus pavyzdžius.
3) Kokių teigiamų dalykų esate girdėję apie proto negalią turinčius žmones?
Galimi atsakymai ‒ jie vaikiški, labai lipšnūs; savarankiškai gyvenantys
ir dirbantys ‒ labai drąsūs, daug sunkumų įveikę žmonės. Svarbu atkreipti
dėmesį, kad tai taip pat yra stereotipai, nors ir teigiami dalykai.
Stereotipas ‒ tai asmens ypatybė ar ypatybių visuma, pagal kurią apibendrinant sprendžiama apie kitus tokių pat ar panašių ypatybių turinčius
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asmenis, nepaisant jų individualumo, skirtingumo.
4) Kodėl proto negalią turintys žmonės stigmatizuojami?
Galimas atsakymas ‒ jie atrodo ir elgiasi kitaip, tai gali atrodyti nesuprantamai, nepažįstamai, o nežinojimas dažnai yra baimės pagrindas. Svarbu pabrėžti, kad tolerancija nėra vien pasyvus kito priėmimas, tai ‒ aktyvus
buvimas, stengiantis suprasti, nes kiekvienam iš mūsų reikia mažiau ar daugiau pastangų, kad suprastumėm, kaip gyvena, mąsto ar jaučia kitas, o kuo
kitas skirtingesnis, tuo daugiau pastangų gali prireikti norint jį suprasti. Supratimas ir pažinimas padeda priimti, taigi, mažiau vadovautis stereotipais,
nestigmatizuoti.
5) Ar žinote kitų atvejų, kai žmonės stigmatizuojami dėl jų sveikatos būklės ar socialinių sunkumų?
Galimi atsakymai ‒ psichikos sutrikimai, priklausomybės, homoseksualumas, vieniši tėvai, tautinių mažumų ar netradicinių religijų atstovai.
6) Kaip manote, kaip stigma paveikia žmonių gyvenimą?
Galimi atsakymai ‒ mažėja pasitikėjimas savimi; sunkiau rasti darbą; sunku kreiptis pagalbos; sunku išlaikyti draugus; stigma neigiamai veikia ir visą
artimą žmogaus aplinką, pirmiausia, šeimą.
3. Stereotipai spaudoje
Tikslas: Mokytis atpažinti stigmatizavimą viešojoje erdvėje.
Priemonės: Dalomoji medžiaga ‒ straipsnis „Dauno sindromas ‒ mitų ir
stereotipų pinklėse“ (priedas nr. 1).
Laikas: 15‒20 min.
Veikla: Išdalykite mokiniams straipsnio „Dauno sindromas ‒ mitų ir stereotipų pinklėse“ kopijas. Paprašykite jų skaitant pabraukti vietas, kur atpažįsta stereotipus ‒ tiek neigiamus, tiek teigiamus.
Pristatydami straipsnį, atkrepkite dėmesį, kad Dauno sindromas ‒ tai
genetinis sutrikimas, pasireiškiantis proto negalia, bet ne visi proto negalią
turintys žmonės turi ir Dauno sindromą.
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Klausimai straipsnio aptarimui:
1) Kas yra Dauno sindromas? Papildykite straipsnyje pateikiamą informaciją savo turimomis žiniomis.
2) Kokie neigiami ir teigiami stereotipai apie Dauno sindromą turinčius
žmones perteikiami straipsnyje?
3) Kokia pagalba reikalinga Dauno sindromą ar kitą proto negalią turintiems žmonėms? Kokie jų poreikiai?

Filmo peržiūra
Prieš pradedant žiūrėti filmą, suskirstykite mokinius į tris grupeles (paprasčiausia tai padaryti pagal sėdėjimo vietą). Kiekviena grupelė gauna po
klausimą ‒ temą, į kurią turi kreipti ypatingą dėmesį žiūrėdami filmą.
1) Julija: ką sužinome apie jos istoriją, kaip ji reaguoja į tai, kas vyksta,
kaip jaučiasi, ką galvoja.
2) Jekaterina (Katia, Katka): ką sužinome apie jos istoriją, kaip ji reaguoja į tai, kas vyksta, kaip jaučiasi, ką galvoja.
3) Kokios Julijos ir Jekaterinos vertybės atsiskleidžia? Kokie jų gyvenimo lūkesčiai, viltys ir norai?
Paėmę dalomąją medžiagą (priedas nr. 2), padalykite lapelius su skirtingais klausimais grupelėms, kad kiekvienas filmo metu galėtų pasižymėti atsakymus. Pasakykite, kad šitie lapeliai skirti patiems mokiniams, kad būtų
kur pasižymėti žiūrint filmą kylančias mintis, kad jos nepasimirštų, lapelių
paskui nesurinksite.

Filmo aptarimas ir diskusija
Filmo pabaigoje duokite mokiniams kelias minutes pabaigti formuluoti
mintis lapeliuose. Dalis gali būti viską užrašę žiūrėdami filmą, bet kai kuriems gali reikėti tų kelių minučių po filmo, kad galėtų išgryninti pagrindines
mintis.
1) Filmo aptarimą pradėkite nuo visos mokinių grupės (įvardykite, kad
dabar kalba visi) įspūdžių: ar patiko, ar nepatiko filmas, kuo patiko/nepatiko? Natūralu, kad klasėje gali būti gana prieštaringų nuomonių. Leiskite
joms būti skirtingoms. Nėra teisingo įspūdžio apie filmą. Jame gali būti tiek
12
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patrauklių, tiek atstumiančių dalykų. Suteikite erdvę mokiniams pasidalyti
savo supratimu.
2) Paklauskite grupelės, kuri fiksavo savo jausmus ir mintis, ką jie pajuto, galvojo, žiūrėdami filmą. Pasisakius jiems, paklauskite, ar likusieji mokiniai taip pat turi jausmų ar minčių, kilusių žiūrint filmą.
Galbūt kam nors kilo klausimų?
Prisiminkite, kad visada svarbu kviesti mokinius kelti klausimus, bet mokytojas neprivalo žinoti visų atsakymų ir į visus klausimus atsakyti. Gavus
klausimą prasminga kviesti mokinius ieškoti atsakymo bendroje diskusijoje.
3) Paklauskite grupelės, kuri fiksavo pagrindinių filmo veikėjų jausenas, kaip jie jas matė, kokius pastebėjo būsenų pokyčius. Grupelės mokiniams pasisakius, paklauskite, kokių papildymų turi kiti klasės mokiniai. Visi
kartu pamėginkite prisiminti, su kokiais įvykiais filme siejasi veikėjų būsenų
svyravimai.
4) Paklauskite grupelės, stebėjusios merginų vertybes ir jų lūkesčius
gyvenimui, ką jie pasižymėjo. Vėliau pakvieskite visą klasę papildyti atsakymus apie vertybes ir gyvenimo tikslus. Kartu padiskutuokite, kuo skiriasi ir
kuo panašios filmo veikėjų ir mūsų gyvenimo vertybės? Kas filmo matytoms
merginoms padeda ir kas trukdo siekti savo gyvenimo tikslų?
5)

Kokius stereotipus apie proto negalią iliustruoja šis filmas?

6) Internato direktorius teisme pasako, kad tokie vaikai nuo gimimo
augdami šeimose būtų visaverčiai visuomenės nariai. Padiskutuokite, kokią
lemiamą įtaką šeima turi vaiko raidai.

Apibendrinimas
Apibendrinimo klausimai trumpi, tačiau platūs. Palikite erdvės bent minutę pagalvoti, kaip norėtųsi atsakyti. Stenkitės, kad pabaigoje galėtų pasisakyti kiekvienas mokinys.
ശശ Ar pasikeitė jūsų turėtos nuostatos apie proto negalią turinčius žmones? Jei pasikeitė, kaip?
ശശ Ką apie šį filmą ir jame matytus žmones pasakytum jo nemačiusiam
draugui ar tėvams?
Metodinė priemonė filmui „Trumpa išsilaisvinimo instrukcija“ aptarti
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PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

Priklausomai nuo mokinių grupės dydžio ir tarpusavio diskutavimo patirties, filmo aptarimas gali užimti nuo 20 min. iki visos atskiros pamokos. Atsižvelgdami į turimą laiką, galite savo nuožiūra atsirinkti svarbiausius klausimus, bet būtinai aptarkite atsakymus į tuos klausimus, į kuriuos atsakymus
mokiniai buvo įpareigoti galvoti dar prieš žiūrėdami filmą. Jei numatote, kad
tam nebus skiriama laiko, klausimų (su dalijamais lapeliais atsakymams)
prieš filmą geriau neužduokite visai.
Svarbūs apibendrinimo klausimai, padedantys mokiniams reflektuoti asmeninius pokyčius.
Diskusijoje svarbi pagarba nuomonių skirtingumui ir galimybė kiekvienam laisvai pasidalyti savo mintimis. Jei turite galimybę, pamėginkite susėsti ratu ar puslankiu, kad mokiniai kalbėdami galėtų vienas kitą matyti.
Laiko paskirstymo rekomendacijos, kai tam skiriama standartinė pamoka
(45 min.):
I.

Įvadinės temos užduotys

II.

Filmas

III. Likusi filmo dalis ir aptarimas, diskusija bei apibendrinimas

Priedas Nr. 1

Dauno sindromas ‒ mitų ir sterotipų pinklėse
Savaitraštis „Lietuvos sveikata“ 2014 m. kovo 28 d. 11:30
Penkerių su puse metų Motiejaus, turinčio Dauno sindromą, mama bendrosios praktikos gydytoja Dagmara Kazlauskienė tvirtina, kad tyrimų metu
paaiškėjus, jog kūdikis turi Dauno sindromą, tėvams siūloma nutraukti nėštumą arba jam gimus atiduoti jį į vaikų namus.
„Tai jau nėra paslaptis“, ‒ teigia ji rodydama nuotrauką, kurioje jos sūnus
Motiejus, kai jam buvo kelios savaitės. „Taip, kiekvienas žmogus šiandien
gali rinktis, bet argi galima tokio vaiko nemylėti, ar galima atsisakyti? Man
jis – tikra Dievo dovana“, – atvirauja moteris.
Nebuvo jokių įtarimų
Prieš šešerius metus D.Kazlauskienė laukdamasi vaiko neturėjo nė įtarimo, kad jos kūdikis turės Dauno sindromą. Moteris tikina, kad nėštumas
buvo ramus ir be jokių komplikacijų. Tuo metu jai buvo trisdešimt treji, tad
net nepateko į rizikos grupę.
„Vieną kartą pateko į rankas žurnalas, kuriame rašė apie šeimą, turinčią
Dauno sindromu sergantį vaiką, ir tuomet tą straipsnį mechaniškai perverčiau, galvodama, kad, neduok Dieve. Ir Dievas davė. Tačiau aš tuo džiaugiuosi, nes sūnus duoda mūsų šeimai daug dalykų. Ne tik aš jį mokinu, bet ir
jis mane. Aš šito vaiko nekeisčiau. Nekeisčiau net į patį sveikiausią“, – teigia
moteris.
Iš pradžių – šokas
Moteris tikina, kad sužinojus, jog gimęs vaikas turi Dauno sindromą, ją
ištiko šokas, nes tai buvo netikėta.

Metodiką rengė: psichologė Lina Rasimaitė, 2017 m.
14
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„Žinia, kad tavo vaikas turi Dauno sindromą, pirmiausia sukelia šoką, kuris
yra neišvengiamas. Pirmuosius mėnesius buvau visiškai sutrikusi, nepaisant
mano medicininių žinių. Mes, tradicinės medicinos šalininkai, puikiai teorinę pusę žinome, tačiau vis tiek trūko žinių, palaikymo. Aišku, buvo laikas, kai
klausiau, kodėl tai atsitiko. Tuomet Lietuvos žmonių su Dauno sindromu ir
jų globėjų asociacijos steigiamajame susirinkime patys tėvai sau atsakėme,
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kad tai vyksta tam, kad keistųsi dabartinė situacija. Atsirastų daugiau teisingos informacijos šia tema ir kartu tolerancijos, kad gintume teisėtus šių
žmonių interesus, integruotume juos į visuomenę ir tokiu būdu prisidėtume prie humanistinės socialinės sistemos reformos Lietuvoje“, – pasakoja
D.Kazlauskienė.
Gyvenam stereotipais
Moteris tvirtina, jog žmonės vis dar gyvena gilių stereotipų pasaulyje.
„Tarybų Sąjungoje, atrodė, tokių vaikų nėra. Dauguma jų būdavo atiduodami į specialiuosius namus ir problemų tarytum nebuvo. Gal dėl to žmonėms sunku apsiprasti su Dauno sindromą turinčiais žmonėmis, jie tiesiog jų
nepažįsta“, – teigia D.Kazlauskienė.
Pasak moters, visuomenėje vis dar labai populiari nuomonė, jog Dauno
sindromą turintys vaikai yra agresyvūs, kandžiojasi, bet tai visiškai netiesa.
„Ne be reikalo jie vadinami saulės vaikais. Dominuoja emocinis intelektas, jie socialūs, užjaučiantys, šilti. Galiu pasakyti, kad savo vaiko dėka pati
pasidariau geresnė, dabar geriau suprantu kitus, atsirado daugiau tolerancijos. Tokie atvejai keičia patį žmogų ir visuomenę, nes niekas nežinome, kas
mūsų laukia. Visi patiria ir ligų, ir netekčių, ir kitokių sukrėtimų. Gyvenimas
yra visoks. Dėl to reikia sugebėti nesutrikti ir šioje situacijoje, žinoti, kad bus
kitaip, bet vis tiek labai gerai. Tai ‒ dovana“, – tikina D. Kazlauskienė.
Gali būti kaip visi
D.Kazlauskienės teigimu, 90 procentų žmonių, turinčių Dauno sindromą,
yra mokintini ir gali daug ką gyvenime pasiekti. Jie patys gali dirbti įvairius
darbus, tik reikia jiems suteikti galimybę. Taip pat yra pavyzdžių, kai yra įgyjamas universitetinis išsilavinimas.
„Kai kurie žmonės su Dauno sindromu turi ir autizmo sutrikimą, bet tai
pasitaiko tik 10 procentų tokių žmonių. Tokie atvejai būna ypač sudėtingi,
bet visi kiti 90 procentų Dauno sindromą turinčių žmonių nėra tokie sunkūs,
jie padeda visuomenei keistis, tapti brandesne. Kartais sakau, kad kiekvienas žmogus kaip medis turi tiek įvairių formų lapų, bet ar nuo to jis yra
mažiau gražus? Priešingai, tai kelia susidomėjimą ir suteikia nepakartojamo
grožio“, – tvirtina moteris.
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D.Kazlauskienės teigimu, žmones dažniausiai gąsdina Dauno sindromą
turinčių žmonių išoriniai bruožai, kurie juos išskiria iš kitų, ir išankstinė
nuostata apie galimą netinkamą jų elgesį.
„Reikia žinoti, kad Dauno sindromas nėra liga. Tai tiesiog kitokia genetinė
būklė. Tokie žmonės vietoj 46 chromosomų turi 47 chromosomų rinkinį. Tai
kartu reiškia, kad jie turi ne tik viena chromosoma daugiau, bet ir visa ko
daugiau. Meilės taip pat“, – tikina Dauno sindromą turinčio vaiko mama.
Specialistų komentaras: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekanas, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Medicininės genetikos centro direktorius prof. Algirdas Utkus:
Žmonės, turintys Dauno sindromą, kasdien vis dar susiduria su nepalankia visuomenės reakcija. Vis dėlto visuomenė turėtų priimti šiuos žmones
kaip lygiaverčius partnerius, išmokti juos gerbti ir mylėti, padėti jiems integruotis į visuomenę. Negalime skirstyti žmonių pagal jų išvaizdą ar išorinius
skirtumus. Žmonės, turintys Dauno sindromą, kaip, beje, ir sveikieji, – labai
skirtingi: vienas šiaip ne taip išmoksta minimaliai apsitarnauti, o kitas gali
tapti pasaulinio garso žvaigžde. Geriausias pavyzdys ‒ ispanų aktorius Pablo
Pineda, į kino istoriją įėjęs kaip pirmasis Dauno sindromą turintis žmogus,
gavęs aukščiausios klasės kino kritikų įvertinimą.
Už vaidmenį filme „Aš taip pat“ 2009-ųjų tarptautiniame San Sebastijano kino festivalyje P.Pineda apdovanotas kaip geriausias aktorius. Jis taip
pat yra pirmasis žmogus Europoje, baigęs universitetą. Galima paminėti ir
amerikiečių aktorių Chrisą Burke, vaidinusį daugelyje serialų. Šie pavyzdžiai
įrodo, kad žmonės, turintys Dauno sindromą gali būti aktyvūs, daug pasiekę
ir išsimokslinę.
Vaiko raidos centro Ankstyvosios reabilitacijos skyriaus vedėja raidos
pediatrė, vaikų neurologė Laima Mikulėnaitė:
Kai šeima laukiasi vaiko, susikuriamas stereotipas, kaip jis atrodys, koks
bus gražus, mielas, sėkmingas, į jį sudedamos visos viltys, kurių neįgyvendino tėvai. Ir kai susiduriama su realybe, kad vaikas bus kitoks, pasaulis griūva. Turiu draugę, kuri augina sūnų, turintį kitą protinę negalią. Jam dabar
34 metai. Ji pasakė: „Iš tiesų užauginau 34 vaikus“. Tokiam vaikui pagalbos
reikia kasdien.
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Tai labai stipriai paveikia šeimas ir šiuo atveju, ko gera, geriausia pagalba
yra tėvų savitarpio bendravimas, nes tik patyręs panašių išgyvenimų žmogus
gali geriausiai pagelbėti psichologiškai. Dauno sindromas pastebimas labai
anksti – jau pirmomis dienomis. Taigi nuo pirmų dienų mamai tenka išmokti
priimti tą vaiką, išmokti jį pamaitinti, nes ir maitinimo problemų būna, lavinti, vėliau įveikti kalbos barjerą, nes šie vaikai dažnai nekalba.

Priedas Nr. 2
Žiūrėdami ﬁlmą pasižymėkite pagrindinę informaciją apie Juliją bei užpildykite lentelę.

JULIJA

Gimimo metai:
Išsilavinimas:
Trumpa gyvenimo istorija:

Neretai tėvai, jausdami kaltę, kad galbūt dėl jų kaltės gimė toks vaikas,
pernelyg jį globoja ir dar labiau trikdo vaiko raidą bei savarankiškumo formavimąsi. Dauno sindromą turintiems žmonėms svarbu veikti tai, ką jie nori
veikti. Ir jie iš tiesų nori to paties, ko ir kiekvienas sveikas žmogus – šeimos,
saugumo, bendravimo, savitarpio supratimo, mėgstamo užsiėmimo. Nors
šie vaikai atrodo kitaip, iš tiesų jie ne taip labai skiriasi nuo sveikųjų. Jie jaučia ir mąsto taip pat. Tik visuomenės požiūris į juos skirtingas.

Kita žinoma informacija:

Faktai apie Dauno sindromą:
ശശ Šis genetinis sutrikimas pasireiškia vėluojančių pažinimo gebėjimų
formavimusi – protiniu atsilikimu bei sutrikusiu fiziniu augimu. Šis
sindromas skiriamas pagal pakitusius veido bruožus.
ശശ Nustatyta, jog rizika susilaukti vaiko, turinčio Dauno sindromą, didėja
moterims nuo 35–40 metų. 40-metės rizika pagimdyti tokį vaiką yra
15 kartų didesnė negu 25-erių metų moters.

Užpildykite lentelę pasižymėdami pagrindinius įvykius. Pasvarstykite, kaip tuo metu
mergina jaučiasi, ką galvoja. Kartais jausmai ar mintys nėra tiesiogiai išsakomi, jie gali
būti numanomi. Tokiu atveju pamėginkite įsijausti ir pafantazuoti, kaip galėtų būti.
ĮVYKIS

KAIP MERGINA JAUČIASI? KĄ GALVOJA?

ശശ Žmonėms, turintiems Dauno sindromą, galima padėti bandant sumažinti simptomų keliamus nepatogumus. Tam pasitelkiami plastikos
specialistai, taip pat bandoma kiek įmanoma daugiau lavinti protinius
sugebėjimus.
ശശ Daugelis vaikų, turinčių Dauno sindromą, ugdomi paprastose
mokyklose, o kitiems reikia specialių ugdymo įstaigų. Dauguma tokių
vaikų baigę mokyklą norėtų studijuoti, bet Lietuvoje nėra pakankamai
sąlygų, kad aukštasis išsilavinimas būtų pritaikytas protinę negalią
turintiems žmonėms.
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Žiūrėdami ﬁlmą pasižymėkite pagrindinę informaciją apie Juliją bei užpildykite lentelę.

Žiūrėdami ﬁlmą pasižymėkite, kokios Julijos ir Jekaterinos vertybės atsiskleidžia? Kokie
jų gyvenimo lūkesčiai, viltys ir norai?

JEKATERINA (KATIA)

Trumpa gyvenimo istorija:

Kita žinoma informacija:

Užpildykite lentelę pasižymėdami pagrindinius įvykius. Pasvarstykite, kaip tuo metu
mergina jaučiasi, ką galvoja.Kartais jausmai ar mintys nėra tiesiogiai išsakomi, jie gali
būti numanomi. Tokiu atveju pamėginkite įsijausti ir pafantazuoti,kaip galėtų būti.
ĮVYKIS
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